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Въведение 
 
Представеният анализ на състоянието на продължаващото професионално образование 
е базова стъпка от Плана за действие през 2005 година за реализиране на приетата през 
2004 година от Министерския съвет на Република България “Национална стратегия за 
продължаващо професионално обучение 2005 – 2010”.1.Анализът е резултат от 
успешно завършената дейност по Приоритет 1 от плана. 
За разработването на този мащабен по своя характер и дълбочина проект Националната 
координационна група2 за изпълнение на Плана мобилизира екип от експерти от 
Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната 
политика, Националната агенция за професионално образование и обучение, 
Националния статистически институт и други научноизследователски организации с 
ключови компетенции в областта на продължаващото професионално обучение. 
При обсъждане на концептуалния модел и структурата на заданието, координационната 
група се обедини около пет изходни предпоставки, на които да бъде подчинена 
работата по изработване на анализа: 

• Постигане на максимален обхват на обекта на изследване (системата на 
продължаващото професионално обучение) и дълбочина на анализа; 

• Използване на капацитета и експертния потенциал на всички институции, 
които имат отношение към проблемите на продължаващото 
професионално обучение, главно Министерството на образованието и 
науката, Министерството на труда и социалната политика и 
Националната агенция за професионално образование и обучение; 

• Анализ на налична емпирична и качествена информация, с която 
разполагат институциите и научните звена, работещи в областта на 
продължаващото професионално обучение; 

• Коректно и безпристрастно използване на други научни разработки, 
анализи и резултати от изследвания по проекти в тази област; 

• Проблемно и критично представяне и операционализиране на изводите и 
препоръките от отделните раздели на анализа чрез последователното 
прилагане на инструментите на SWOT-анализа като метод за изследване 
и идентификация на параметрите на функциониране на системи от по-
висок ранг, каквато по своя характер е системата на продължаващото 
професионално обучение. 

 
Целите, поставени пред изследователския екип, в значителна степен предопределиха 
структурата и съдържанието на анализа на продължаващото професионално обучение в 
България:  

• На първо място, да се направи преглед и цялостна оценка на правната и 
институционална рамка на системата на продължаващото 
професионално обучение; 

                                                
1 За краткост на изложението в текста вместо Национална стратегия за продължаващо професионално 
обучение 2005 - 2010 и План за действие за реализиране на Националната стратегия за продължаващо 
професионално обучение 2005 - 2010 ще се използват Национална стратегия  и План за действие или 
само Стратегия и План. 
2 Със заповед на министъра на образованието и науката от м. юли 2005 г. на основание чл. 25, ал. 4 от 
Закона за администрацията и във връзка с протоколно решение на МС от 14.10.2004 г. е сформирана 
Национална координационна група за изпълнение на План за действие за реализиране на Националната 
стратегия за ППО под ръководството на председателя на НАПОО. 
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• На второ място, да се анализират факторите за неговото развитие и 
отражението им върху реформата в образователната система и 
дейностите по обучение на възрастни; 

• На трето място, да се изведат и оценят основните характеристики в 
развитието на формалното, неформалното и информалното обучение в 
системите на средното и висшето образование; 

• На четвърто място, да се оцени и анализира качеството на обучението за 
професионална квалификация през призмата на ключовите фактори – 
материална база и финансиране на продължаващото професионално 
обучение, равнище на преподавателския и помощния учебен персонал, 
методология и методика на обучение и учебна документация, оценка и 
последващо сертифициране на резултатите от обучението. 

В заключителната трета част чрез инструментите на SWOT-анализа е направен опит да 
се идентифицират и оценят в перспектива параметрите на приоритетните дейности за 
реализиране на Стратегията за продължаващото професионално обучение – 
осигуряване на достъп; институционално укрепване и развитие на мрежата от 
доставчици; управление на качеството на продължаващото професионално обучение; 
съответствие на националната система с европейските стандарти и измерения. На тази 
база са формулирани мерките, които трябва да се приемат като императивни пред 
бъдещото успешно развитие на системата на продължаващото професионално 
обучение. 
В този смисъл представеният анализ е средство за верифициране на приоритетите, 
мерките и дейностите, заложени в Националната стратегия за развитие на 
продължаващото професионално обучение, и отправна точка при изработване на 
плановете за действие за нейното реализиране. 
 
Водени от принципа за прозрачност и диалогичност и отчитайки сериозността и 
отговорността при изработването на предлагания продукт, участниците в екипа очакват 
от читателите и всички заинтересовани институции да приемат този анализ като база за 
обмен на идеи, мнения и предложения. 
 
 
ЧАСТ ПЪРВА. Законодателна и институционална рамка на продължаващото 
професионално обучение 
 
 
1. Законодателство в областта на ППО  
 
1.1. Кодекс на труда (КТ) 
Кодексът на труда е основният нормативен акт на трудовото законодателство в 
България. В него са определени възможностите за професионално образование и 
обучение на заети лица. Според този кодекс ППО може да се осъществи при взаимно 
съгласие на работника и работодателя. В зависимост от конкретните условия и 
потребности от професионално обучение се определят три вида договори между 
работника и работодателя: договор за придобиване на квалификация, договор за 
стажуване, договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация. 
Инициативата за предоставяне на ППО обикновено е на работодателя, тъй като 
съгласно този документ му се предоставя правото да предложи договор за 
професионално обучение. При сегашните икономически условия в страната 
активността на работодателите в това направление е ниска поради голямото предлагане 
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на квалифицирана работна сила, което им дава възможност да минимизират разходите 
за допълнително обучение на персонала. 
 
1.2. Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО) 
Законът за професионалното образование и обучение (1999 г.) гарантира реализирането 
на общоевропейските конкретни цели в системата за професионално образование и 
обучение. Той урежда обществените отношения, свързани със: осигуряване на правото 
на професионално образование и обучение на гражданите; задоволяване на 
потребностите от квалифицирана, конкурентоспособна работна сила; осигуряване на 
условия за функциониране и развитие на системата за ПОО, основаващи се на 
сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт, на 
местното самоуправление и социалните партньори. Законът регламентира основните 
цели и приоритети на ПОО – осигуряване на единни изисквания към качеството, 
прозрачност на квалификациите, изграждане и поддържане на система за 
професионално обучение на лица над 16-годишна възраст в контекста на ученето през 
целия живот и в частност на ППО. 
Въпросите, свързани с ППО, са включени имплицитно във формалното 
професионалното обучение. Съгласно чл. 5 на ЗПОО, професионалното обучение 
осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както 
и усъвършенстването й. Той регламентира непрекъснатото професионално обучение в 
системата за професионалното образование и обучение – усъвършенстване на 
придобитата квалификация по професия или по част от професия, както и началното 
професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия 
или по част от професия.  
Чрез формите на непрекъснатото професионално обучение ЗПОО дава възможност на 
всички желаещи лица над 16-годишна възраст да придобият професионална 
квалификация, да актуализират професионалните си умения с цел подобряване на 
позицията и шансовете си на пазара на труда, да повишат квалификацията си или да се 
преквалифицират, като получат държавно признат документ. Организационната форма 
е квалификационен курс. Документът, с който се удостоверява професионално 
обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, е Свидетелство за 
професионална квалификация (образец 3-54 на МОН), а по част от професия – 
Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на МОН). Институциите, 
които имат право да провеждат такова обучение, са професионалните училища, 
професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и 
центровете за професионално обучение. 
Законът не регламентира неформалната система за ППО, но фактически част от 
основните положения са основа за осъществяването на дейности в това направление. 
ЗПОО създава възможности за провеждане на гъвкаво обучение в рамките на ППО, 
например: обучение за придобиване на квалификация по професия чрез няколко 
отделни курсове по част от професията в удобна за обучаемия комбинация, обучение 
по рамкова програма Е с надграждане над определено квалификационно ниво, 
самостоятелна подготовка и др. Чл. 40 предоставя възможност на желаещите да 
сертифицират придобитите в процеса на упражняване на определена професия знания и 
умения и да получат национално признат документ. 
 
1.3. Закон за висшето образование (ЗВО) 
Продължаващото обучение в системата на висшето образование се провежда в 
съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование (1995 г.). Нормативната 
рамка се допълва и от Наредба за държавните изисквания към съдържанието на 
основните документи, издавани от висшите училища (ПМС 151 от 09.04.1997 г.). 
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В чл. 43 на ЗВО се използва специфично означение за продължаващото обучение – 
„обучение за повишаване на квалификацията”. Това определя продължаващото 
обучение в сферата на висшето образование като „следдипломно обучение”. При 
определени обществени потребности висшите училища имат основание да прилагат 
потенциала си за обучение на потребители, притежаващи „диплом” по смисъла на 
закона. Тези обучения се организират в самостоятелни звена към висшите училища при 
ред и условия, определени от правилниците на висшите училища.  
Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, 
издавани от висшите училища (ПМС № 215/12.08.2004), от своя страна разделя 
квалификационните програми на дълготрайно обучение – повече от един семестър (чл. 
5, ал. 1), и краткотрайно – до един семестър (чл. 6, ал. 1). Различията в 
продължителността на програмите водят и до придобиване на два типа документи – 
Свидетелство за професионална квалификация – след дълготрайно обучение, и 
Удостоверение за професионална квалификация – след краткотрайно обучение.  
Обучение за повишаване на квалификацията може да се провежда след придобиване на 
определена образователна степен /най-често на висшето образование, но не 
непременно/ или по време на придобиването на степен.  
Не е конкретно нормативно изяснен въпросът за провеждането, от страна на висшите 
училища, на продължаващо професионално обучение, съобразно изискванията на 
ЗПОО и Закона за насърчаване на заетостта. 
 
1.4. Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) 

Законът за насърчаване на заетостта (2001 г.) урежда обществените отношения, 
свързани с увеличаването на заетостта и пригодността за заетост чрез програми и мерки 
за професионално обучение на възрастни и за учене през целия живот (чл. 44-46). ЗНЗ 
замени Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (1997 г.) и 
регламентира стимулирането на професионалното информиране и консултиране, 
мотивационното обучение и обучението за придобиване на професионална 
квалификация на заети и безработни лица като активни действия за повишаване на 
заетостта. В този смисъл законът допълва Кодекса на труда по отношение на 
професионалното обучение на възрастни. Чрез стимулиране на работодателите ЗНЗ 
създава по-големи възможности за инициативи, които да улеснят процеса на 
повишаване на квалификацията на заетите, подбора на нови работници и предлагането 
на стажове за подобряване на уменията. Съгласно чл. 44 всеки работодател, който 
поддържа и осигурява повишаването на професионалната квалификация на наетите 
работници и служители, може да получи финансова подкрепа в размер на половината 
от необходимите средства за обучение. Освен това, работодателите, които назначават 
безработни лица и ги обучават, получават суми, които се равняват на трудовото 
възнаграждение на новоназначените (за не повече от шест месеца); работодатели, които 
разкриват специални работни места за придобиване на квалификация чрез стаж, 
включително и за младежи, които са отпаднали рано от системата на средното 
образование, получават средства в размер, съгласуван с местните бюра по труда.(чл. 30 
и чл. 46). В закона също са уредени възможности за реализиране на програми за 
заетост, съчетани с обучение на млади безработни лица (на възраст до 29 години), за 
период не по-дълъг от 18 месеца, като програмите се финансират от средствата за 
активна политика на МТСП, от държавния бюджет чрез дирекциите „Бюро по труда” 
(чл. 35). 
Безработните лица по реда на чл. 17 на този закон могат да ползват безплатно 
професионално обучение, организирано от бюрата по труда, както и стипендия за 
придобиване на професионална квалификация. 
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В Глава седма от ЗНЗ – “Обучение за придобиване на професионална квалификация”, 
се определя водещата роля на МТСП по отношение на формирането и провеждането на 
държавната политика в областта на професионалното обучение на заетите и 
безработните. Освен това, с този закон, на МТСП и на МОН са възложени и други 
важни функции като: организиране и ръководство на Национална система за обучение 
за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица, както и 
проучването и анализирането на състоянието, развитието и потребностите от 
професионално обучение на възрастни.  
Законът за насърчаване на заетостта създава нормативна основа и за подобряване на 
качеството на професионалното обучение на заетите и безработните, като въвежда 
изискване за осъществяване на това обучение от центрове за професионално обучение, 
лицензирани в съответствие с действащата законова уредба (чл. 62, ал. 2). Това са 
центровете за професионално обучение (ЦПО), получили лицензия по реда на Закона за 
професионалното образование и обучение.  
С изменението на ЗНЗ от 2003 г. се доразвиват съществуващите и се въвеждат нови 
действия, програми и мерки за насърчаване на заетостта и професионалното обучение 
на възрастни. Усъвършенствано е прилагането на финансовите стимули за 
работодателите при осигуряване на заетост и поддържане и повишаване на 
квалификацията на наетите работници и служители. Лицензията за обучение по 
професия на ЦПО е условие за провеждане на краткосрочни и дългосрочни курсове за 
професионално обучение на заети и безработни лица, финансирано от държавния 
бюджет чрез структурите на Агенцията по заетостта. При обучението на безработните е 
въведено изискване за стажуване при работодател за не по-малко от един месец.  
Конкретен регламент за организирането и провеждането на професионално обучение на 
безработни и заети лица се предоставя с Правилника за приложение на ЗНЗ. 
 
1.5. Закон за занаятите (ЗЗ) 

Законът за занаятите (2001 г.) урежда отношенията, свързани с практикуването на 
занаяти, с организацията на занаятчийството и свързаното с него обучение. Този закон 
е разработен в тясно сътрудничество с Търговската камара в Кобленц (Германия) и 
взаимства опита на германската система в областта на занаятчийството. 

По смисъла на закона “занаятчийско обучение” е преподаването и овладяването на 
професионални, организационни, творчески и други знания и умения, необходими за 
практикуването на определен занаят. Понятието “занаят” в случая означава 
производство на изделия или предоставянето на услуги, посочени в специален списък, 
по занаятчийски начин, т.е. чрез неавтоматизиран трудов процес, предимно ръчен. 
Законът предвижда обучение преди всичко на работното място, наречено “чиракуване”, 
което се основава на принципа на съчетаване на работа с учене. Обучението за 
овладяване на занаят преминава през три етапа – чирак, калфа и майстор. Първият етап 
– чиракуването, се провежда задължително от майстор за срок от 3 до 4 години (чл.45 и 
чл. 47). Чиракът може да се обучава само ако е сключил договор за това със 
собственика на занаятчийското предприятие. Обучението завършва с калфенски изпит 
(чл. 49).  
Калфите са лица, които постоянно упражняват занаят в занаятчийско предприятие и са 
положили успешно калфенски изпит. Освен това, в чл. 50 законът предвижда и друга 
възможност – за калфи да бъдат признати лица, които са придобили втора или трета 
степен на професионална квалификация по реда на Закона за професионалното 
образование и обучение, ако степента съответства на определен занаят.  
Основната фигура в занаятчийството е майсторът, който е придобил майсторско 
свидетелство, издадено от Националната занаятчийска камара (чл. 55). Той притежава 
както практически умения и опит в определен занаят, така и теоретични и 
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педагогически знания и подготовка. Тези качества, необходими за упражняването на 
занаят и за провеждането на занаятчийско обучение, се установяват чрез майсторски 
изпит (чл. 57). 
Прилагането на ЗЗ е в начална фаза и все още липсва достатъчно опит и информация 
относно неговото прилагане. Въпреки това прави впечатление твърде общото и 
недостатъчно описание на процедурите по провеждане на занаятчийското обучение, 
което налага тяхното доразвиване и по-детайлно съгласуване със ЗППО.  
 
1.6. Други нормативни актове 
1.6.1. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 
Според законодателството в България професионално обучение за възрастни може да 
предоставят и една голяма група юридически субекти, каквито са неправителствените 
организации. Според ЗЮЛНЦ (2001 г.) юридически лица с нестопанска цел може да 
бъдат фондации и асоциации, които извършват дейности с обществен или частен 
характер, а основатели на подобни дружества – български или чуждестранни 
юридически или физически лица.  
 
1.6.2. Закон за народните читалища (ЗНЧ) 
Законът за народните читалища (1996 г.) урежда дейността на читалищата в страната 
при изпълнение на основните им цели, в т.ч. за обогатяване знанията на гражданите, 
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата 
чрез обучение и създаване на възможности за учене. 
В България читалищата заемат важно място и роля в неформалното обучение и ученето 
през целия живот за възрастни. В много населени места, главно села, читалищата са 
единствената институция, която може да предложи неформално обучение на деца и 
възрастни. В страната понастоящем функционират над 3000 читалища, от които около 
2500 са в селата. 
 
Нерешени въпроси: 

• вътрешностепенното регламентиране на обучението; 
• връзката между ограмотяването, равнището на образование и степента на 

професионална квалификация; 
• регламентирането на организациите, които могат да извършват обучение за 

ограмотяване и повишаване на грамотността; 
• видът на документа, издаван след завършване на курс за ограмотяване; 
• връзката между качеството на резултата от учебния процес и социално-

икономическата ефективност; 
• включване на работодателите в дейностите по разработването на учебните 

програми, в оценката на резултатите от обучението, в оценката на 
потребностите от обучение по професии и специалности; 

• методически въпроси на обучението на възрастни; 
• актуализирането на нормативната уредба в съответствие с развитието и 

прилагането на Лисабонската стратегия, на европейските индикатори и 
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот; 

• допълнителен регламент за разширяване на дейностите на читалищата по 
професионално обучение в контекста на ППО и ученето през целия живот; 

• нормативно регламентиране на ученето през целия живот. 
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2. Институционална рамка – управленски и обучаващи институции за ПОО 
 

Институционалната рамка за управление на ППО е изградена на национално, 
регионално и местно равнище. 
 
На национално равнище: 
 Министерският съвет (МС) определя държавната политика в областта на  
образованието, в т.ч. на професионалното образование и обучение, на заетостта и 
пазара на труда.  
Министерството на образованието и науката (МОН) ръководи, координира и 
контролира осъществяването на държавната политика в областта на професионалното 
образование и обучение; регулира и методически ръководи продължаващото 
професионално обучение, осъществявано чрез системата от професионални училища, 
професионални гимназии, училища по изкуствата, професионални колежи и висшите 
училища. Министърът на образованието и науката утвърждава Държавните 
образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии, 
утвърждава Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 
осигурява условия за изпълнението на ДОИ в системата на професионалното 
образование и обучение, утвърждава програми за квалификация в системата на 
професионалното образование и обучение.  
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разработва, координира 
и провежда държавната политика за насърчаване на заетостта и за обучение за 
придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица; отговаря за 
изготвянето на годишния Национален план за действие по заетостта, за определянето 
на нуждите от професионално обучение чрез анализ на тенденциите на пазара на труда 
и за организацията на професионално консултиране на възрастни; организира 
разработването и поддържането на Националната класификация на професиите в Р 
България.  
Изпълнителната Агенция по заетостта (АЗ) към министъра на труда и социалната 
политика изпълнява държавната политика по насърчаване на заетостта, защитата на 
пазара на труда, професионалното информиране и консултиране, професионалното и 
мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и посредническите услуги 
по заетостта.  
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е 
държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното 
образование и обучение, както и за координация на институциите, които имат 
отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. НАПОО 
разработва проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии за системата 
на професионалното образование и обучение, разработва и актуализира Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, регулира професионалното 
обучение, провеждано в лицензираните центрове за професионално обучение и 
различните видове професионални училища. 
Министерството на културата (МК) провежда държавната политика в училищата по 
изкуствата; участва в разработването, съгласуването и актуализирането на ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии; участва в разработването, съгласуването и 
актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение. 
Министерството на здравеопазването (МЗ) участва в съгласуването на Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение; определя хроничните 
заболявания, физическите и сензорните увреждания и противопоказните професии и 
специалности за професионално образование и обучение от Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение.  
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Отрасловите министерства участват във: разработването, съгласуването и 
актуализирането на ДОИ за придобиване на  квалификация по професии; 
разработването, съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение; съгласуването на държавния план-прием в 
училищата, които финансират, като разпределят утвърдените  по бюджета им 
финансови средства за професионално образование и професионално обучение и 
контролират тяхното ползване; дейността на управителния съвет и на експертните 
комисии по професионални направления в НАПОО. 
Представителните организации на работодателите и организациите на 
работниците и служителите на национално равнище участват във: разработването, 
съгласуването и актуализирането на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии; разработването, съгласуването и актуализирането на Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение; дейността на управителния съвет и на 
експертните комисии по професионални направления в НАПОО; организирането и 
провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.  

 
На регионално равнище: 
Дирекциите “Регионална служба по заетостта” (ДРСЗ) организират 
осъществяването на държавната политика по обучението за придобиване на 
професионална квалификация; предлагат мерки и проекти за обучение; координират и 
подкрепят дейността на местните дирекции „Бюро по труда”, включително и за услуги 
по професионално консултиране и ориентиране в региона. 
Регионалните инспекторати по образование (РИО) провеждат държавната политика 
в областта на професионалното образование и обучение като разработват проекти, 
програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на 
професионалното образование и обучение на територията на областта.  
Областната администрация (ОА) участва в провеждането на държавната политика по 
заетостта и придобиването на професионална квалификация – на регионално равнище. 

 
На местно равнище: 
Общините участват във формирането на политиката в областта на професионалното 
образование и обучение на територията им и във финансирането със средства от 
общинския бюджет предимно на дейности, свързани с определяне на потребността от 
кадри и усъвършенстването на материално-техническата база на училищата.  
Дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) осъществяват посредническа дейност за 
намиране на работа; осигуряват професионално информиране, консултиране и 
ориентиране за включване в най-подходяща програма/мярка за заетост и обучение; 
организират професионално и мотивационно обучение на заети и безработни  лица. 

 
Обучаващи институции за ППО 
Продължаващото професионално обучение в страната се извършва от институции, 
функциониращи в системата на формалното образование и обучение, и от институции, 
осъществяващи неформално обучение.  
Основни институции, в които се осъществява ППО, са професионалните училища, 
професионалните гимназии, професионалните колежи и центровете за професионално 
обучение. 
През учебната 2004/2005 г. броят на професионалните гимназии, училища и колежи е 
500, от които 179 или 35.8% провеждат продължаващо професионално обучение. 
Центровете за професионално обучение, съобразно начина на организиране на 
професионалното обучение, извършват както формално, така и неформално обучение.  
Те са юридически лица, получили лицензия от НАПОО за осъществяване на 
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професионално обучение. ЦПО са държавни, общински или частни, български с 
чуждестранно участие и чуждестранни.  
Професионалните училища, професионалните гимназии и колежи и лицензираните 
ЦПО удостоверяват проведеното професионално обучение с документи, съгласно ДОИ 
за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за 
документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на 
образованието и науката, ДВ, бр. 41/8.05.2003 г.). 
Към институциите на продължаващо професионално обучение трябва да се отнесат и 
центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), които понастоящем 
не са развити като елемент на системата за професионалното образование и обучение. 
НАПОО лицензира ЦПО и ЦИПО и осъществява последващ контрол върху дейностите 
им. Всички центрове, лицензирани след 2002 година, предлагат професионално 
обучение с придобиване на І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация или за 
част от професия.  
Университетите, специализираните висши институти и колежите от системата на 
висшето образование провеждат продължаващо професионално обучение чрез 
обособени звена към висшите училища. Тези институционални поделения имат 
различни наименования, съобразно решението на академичните съвети – „Сектор за 
следдипломна квалификация”, „Институт за следдипломна квалификация”, „Център за 
продължаващо обучение”, „Следдипломно и факултативно обучение”, „Център за 
обучение през целия живот” и други. Самостоятелните колежи, които съгласно ЗВО 
организират обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен 
„специалист”, обикновено нямат вътрешно обособени структури, но също така 
предлагат програми за продължаващо обучение и специализации.  

 
Обучение за придобиване на професионална квалификация може да осъществяват и 
министерства, общини, организации на работодатели, организации на работници и 
служители и отделни работодатели. 
За обучение на собствените си служители предприятията извършват неформално 
продължаващо професионално обучение. Формите на обучение са курсове за 
професионална квалификация, обучение на работното място, участие в семинари, 
конференции и други.  
Съгласно ЗНЗ професионално обучение за безработни лица могат да извършват и 
самите работодатели при определени условия.  

 
Неформално ППО предлагат различни неправителствени организации, предприятия и 
фирми. Потенциал за такова обучение имат и читалищата. Тези традиционно български 
културно-просветни организации могат да извършват редица дейности за обогатяване 
знанията на гражданите и приобщаването им към постиженията на науката, изкуството 
и културата, включително със значение за професионалното им развитие. В по-малките 
градове и села те са единствените организации, които осигуряват достъп до 
библиотека, интернет, друга информация. 
 
Като цяло предизвикателствата пред институциите за продължаващо професионално 
обучение се отнасят до: 

• координиране на задачите, действията и ресурсите им, съобразно приоритетите на 
политиката за развитие на човешките ресурси; 

• подобряване на механизмите за информационна отвореност и обратна връзка; 
• подобряване качеството на обучението и доближаването му до съвременните 

изисквания, осигуряващи достъп до европейския пазар на труда; 
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• създаване на механизми за мотивиране както на потребителите на 
квалификационни услуги, така и на организации, инвестиращи в продължаващото 
професионално обучение; 

• обединяване на усилията между социалните партньори, органите на местната 
власт и неправителствените организации, които имат отношение към подобряване 
на инвестирането в човешкия капитал. 

 
 

3. Социално партньорство в областта на ППО  
 
Социалното партньорство в областта на ППО е изключително важен фактор за 
качеството на самото професионално обучение и на човешкия ресурс, с оглед 
пригодността за заетост.  
Социалното партньорство се осъществява чрез социален диалог между институциите за 
професионално обучение и представителите на социалните партньори – работодатели и 
синдикати, както и на равнище предприятие – между работодателите и представителите 
на работниците и служителите.  
 
На национално равнище основен обект на социалния диалог трябва да бъде 
политиката на професионалното обучение, преди всичко като елемент на общия процес 
на образование и обучение. Няма създаден специален орган за социален диалог на 
национално равнище по проблемите на ППО, както няма такъв и по проблемите на 
професионалното образование и обучение като цяло. 
Създаденият през 2004 г. Икономически и социален съвет на България (ИССБ) е 
национален консултативен орган за социален диалог, който обсъжда и дава 
предложения по важни стратегически проблеми на образованието, в т.ч. 
професионалното образование, както и по професионалното обучение на възрастни в 
контекста на ученето през целия живот. Особено полезна е неговата роля на свързващо 
звено между различните сфери на икономическия и социалния живот. От тази позиция 
предлаганите решения и препоръки имат многофункционално практическо значение. 
На национално равнище е създаден и функционира Национален съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). Доколкото, съгласно Кодекса на труда, НСТС обсъжда и 
дава мнения по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове и решения 
на Министерския съвет, той участва във формирането на политиката по 
професионалното образование и обучение, но няма директни функции в тази област. 
Такива функции се реализират чрез Националния съвет за насърчаване на заетостта 
(НСНЗ) към министъра на труда и социалната политика в контекста на политиката по 
заетостта и професионалното обучение на заети и безработни лица. НСНЗ е постоянно 
действащ орган за социално и административно сътрудничество и консултиране при 
разработване на политиката по заетост.  
Други органи за социално и административно партньорство са: 
Националният консултативен съвет по професионална квалификация  на 
работната сила осъществява дейности по: съгласуване на националната политика и 
стратегии за професионално обучение на работната сила; координиране между 
социалните партньори на национално равнище по ученето през целия живот; 
съгласуване на потребностите от професионално обучение. 
Постоянните и временните комисии по заетостта към областните съвети за 
регионално развитие съдействат за провеждането и координирането на националната 
политика по въпросите на заетостта между националните и местните интереси, за 
разработването и изпълнението на областни планове за регионално развитие на 



 16 

заетостта и намаляване на безработицата и осъществяват взаимодействие с органите на 
местното самоуправление и местната администрация. 
Съветите за сътрудничество към дирекциите “Бюро по труда” на Агенцията по 
заетостта наблюдават изпълнението на програмите и мерките, включени в 
Националния план за действие по заетостта, упражняват контрол върху спазването на 
разпоредбите за подбор на съответните програми и мерки.  
Дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение е 
добър пример за прилагане на принципа на социалния диалог. Управителният съвет и 
експертните комисии към агенцията са основани изцяло на трипартитния принцип на 
социално партньорство. Предвид ключовата роля на НАПОО в осигуряването на 
координация между институциите, ангажирани с проблемите на професионалното 
образование и обучение, както и нормативните и методически документи, които 
агенцията разработва, може да се направи изводът за ефективно социално 
партньорство. 

 
На регионално равнище – инспекторатите по образование и службите по заетостта 
поддържат активни връзки с различните структури за социално партньорство и/или 
участват в тях. Конкретен положителен пример за такава структура са постоянните и 
временните комисии по заетостта към областните съвети за регионално развитие, 
регламентирани със ЗНЗ. 
 
На местно равнище социалното партньорство има много голямо значение. Именно 
там “се свързват” потребностите на социално-икономическото развитие и конкретните 
потребности на пазара на труда с възможностите за предоставяне на обучение и да се 
решават проблемите на съответствието с изискванията на работодателите. С малки 
изключения, социалният диалог на местно равнище по отношение на продължаващото 
професионално обучение не е достатъчно ефективен. 
 
Основен инструмент за реализиране на социалното партньорство е колективният 
трудов договор (КТД), а главно средство за неговото разработване е социалният 
диалог. 
Законовият регламент предлага възможности за сключване на колективен трудов 
договор в предприятия, колективен трудов договор на отраслово и браншово равнище, 
колективни трудови договори по общини.  
За развитието на ППО като средство за поддържане на професионалната квалификация 
на заетите, в частност и на адаптивността на работната сила, КТД е важно условие. Но 
като правило практиката на сключване на КТД в предприятията все още е рядко 
срещана, а там, където се сключват такива договори, почти не се залагат показатели за 
осигуряване на професионално обучение на заетите лица. Не се разработват и планове 
за професионално обучение на персонала, които трябва да бъдат приложение към КТД. 
В това отношение основната инициатива следва да бъде на синдикатите. 
Сключването на КТД по общини (между представителните организации на 
работниците и служителите и на работодателите) за дейности, финансирани от 
общинския бюджет, може да допринасе съществено за развитието на 
инфраструктурата, свързана с продължаващото професионално обучение.  
Колективният трудов договор на отраслово и браншово равнище може да определи 
общите положения и насоки за развитие на ППО на основата на национално 
споразумение между националните им организации. 
Основната насока за развитие на социалния диалог е в повишаването на възможностите 
на социалните партньори да влияят върху политиката по ППО и да подпомагат нейната 
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реаризация с цел изграждането на общество на знанието, постигане на социална 
кохезия и високо жизнено равнище на базата на висока заетост. 
 
За целта е необходимо: 
• да се изградят ефективни междуинституционални връзки между партньорите на 

пазара на образователни и учебни услуги, пазара на труда и работодателите; 
• социалният диалог да се развие в конкретни направления по приоритетни проблеми 

на професионалното образование и обучение съобразно концепцията за ученето 
през целия живот; 

• да се създадат и приложат ефективни форми на двустранно сътрудничество между 
учебните институции и общности и бизнеса/работодателите; 

• да се постигне директно включване на социалните партньори – работодатели и 
синдикати, с конкретни права и задължения в процеса на ППО; 

• да се подобри нормативната основа на социалния диалог чрез колективното 
договаряне, особено на ниво предприятие, за доближаване до европейските 
показатели за включване на заетите във формите на ученето през целия живот; 

• да се осигури необходимата информационна база за ефективното участие на 
социалните партньори в управлението на ППО. 

 
2. Европейски измерения на ППО и съответствие в страната 
 

Развитието на ППО в нашата страна се осъществява в контекста на ангажиментите, 
поети от Р България в хода на преговорите за присъединяване към ЕС и съобразно 
европейските политики и програмни документи в областта на образованието и 
обучението.  
Европейските измерения намират отражение и приложение в концептуалната база, 
законодателната рамка, провежданите политики и в практиката на развитието на ППО. 
 
На национално равнище се полагат усилия за адекватно разбиране и прилагане на 
основните дефиниции от общоевропейската понятийна база – продължаващо 
професионално обучение, учене през целия живот, формално учене, неформално учене, 
самостоятелно учене, което е необходима предпоставка за транспониране на 
европейските програмни документи в съответната нормативна база в страната, както и 
за конструктивна комуникация с европейските партньори. 
 
Хармонизирането на българското законодателство в областта на образованието и 
професионалното обучение с политиките на ЕС е ориентирано към осигуряване на 
правото на всеки български гражданин на продължаващо професионално обучение в 
контекста на ученето през целия живот – създаване на предпоставки и условия за 
достъп и включване в обучение за придобиване на начална професионална 
квалификация, повишаване на квалификацията и преквалификация, неформално и 
самостоятелно учене.  
 
Осъществяваната от 2000 г. в България реформа в професионалното образование и 
обучение е насочена към реализиране на дефинираните през 2001 г. общоевропейски 
цели на системите за образование и обучение, както и съобразяване с приоритетите и 
резултатите от развитието на Копенхагенския процес. 
В подкрепа на този извод може да бъде посочено следното: 
 1. Основните функции в дейността на Националната агенция за професионално 
образование и обучение са пряко свързани с постигането на посочените цели и 
приоритети, а именно – осигуряване на единни изисквания към качеството на 
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професионалното образование и обучение, прозрачност на квалификациите, 
изграждане и поддържане на система за професионално обучение на лица над 16-
годишна възраст в контекста на ученето през целия живот. 
 2. Напредък бележи реализирането на приоритета, свързан с повишаване на 
качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение 
(включване на всички заинтересовани страни в решаването на проблемите). Тук може 
да се посочат: 
- интегриране на изискванията на заинтересованите от развитието на професионалното 
образование и обучение страни и утвърждаването на трипартитния принцип в 
цялостната дейност на НАПОО (чрез включване на представители на държавните 
институции, национално представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите в състава на управителния съвет на агенцията, в 
експертните комисии по професионални направления и в работните групи в процеса на: 
планиране и развитие на дейностите по разработване и актуализиране на Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, на професионално-
квалификационните стандарти, в действията за повишаване на изискванията към 
качеството на обучението чрез лицензиране и контрол върху дейността на ЦПО като 
основни институции за професионално обучение на възрастни в страната); 
- включване на представители на социалните партньори в ежегодното разработване и 
обсъждане от МОН на план-приема в институциите за професионално образование. 
 3. С регламента по чл. 40 на ЗПОО е създадена изходна нормативна основа за 
признаване на резултатите от неформално учене – безспорен принос и предпоставка 
за повишаване привлекателността и качеството на професионалното обучение, както и 
за стимулиране на ученето през целия живот. Това допринася за постигане на 
съответствие с философията на общите европейски принципи за признаване на 
резултатите от неформалното и самостоятелно учене (Резолюция на Съвета на ЕС – 
съвместни изводи на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки 
за общи европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и 
информалното учене, Брюксел, май, 2004 г.). Практическото развитие на тази 
възможност изисква по-нататъшни действия по въвеждане на необходимите корекции в 
документите за професионално обучение; разработване на методически документи и 
ръководства, определяне на правоимащите институции, популяризиране сред 
потенциалните потребители (заети и безработни лица, работодатели и др.) на 
необходимостта и ефекта от валидизация.  
 4. През 2004 г. НАПОО разработи Стратегия за развитие на дейността си до 2010 
г. Приоритетите, дефинирани в нея, са съобразени с европейските политики в областта 
на професионалното образование и обучение, с Меморандума за Ученето през целия 
живот, с Лисабонската стратегия и целите на Копенхагенския процес. В Плана за 
действие за изпълнението на стратегията през 2005 г. са предвидени задачи и мерки за: 
повишаване на качеството на професионалното обучение, от гледна точка на 
осигуряването на пригодност за заетост; изграждане на Единна информационна 
система “НАПОО – АЗ”  с оглед създаване на предпоставки за ефективно 
взаимодействие и координиране на системите на професионалното образование и 
обучение и на заетостта в страната и осигуряване на широка информираност относно 
възможностите за професионално обучение – начална, нова или допълнителна 
квалификация; разработването на Национална стратегия за професионално 
ориентиране през целия живот; по-нататъшно развитие на сътрудничеството с 
организациите на работодателите за постигане на адекватност на професионалната 
подготовка по отношение на потребностите на пазара на труда.  
 5. За осигуряване качеството на професионалното обучение на възрастни, 
НАПОО осъществява последващ контрол на лицензираните ЦПО. В съответствие с 
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подписаното споразумение през 2005 г., НАПОО и АЗ предприемат съвместни 
проверки на ЦПО, провеждащи обучение по обявени от Дирекциите “Бюро по труда” 
конкурси. 
 6. В НАПОО е създадено Звено за управление на качеството. То подготви 
проект на “Инструменти за самооценка на Центрове за професионално обучение” , 
който е адаптиран за българските условия вариант на “Система за самооценка на 
системи и доставчици на професионално образование и обучение”, разработена от 
европейски експерти в рамките на Копенхагенския процес. Предвижда се след 
приемането на документа, той да бъде внедрен в лицензираните ЦПО. 
 7. Със Закона за насърчаване на заетостта се актуализира регламента на 
организацията на обучението за придобиване на професионална квалификация на 
заети и безработни лица в контекста на Европейската стратегия по заетостта. 
Подобряват се условията за достъп до различните форми за обучение на възрастни и се 
повишават изискванията към качеството на предоставяното обучение. 
 8. Приетата от Правителството на България през 2003 г. Стратегия по заетостта 
2004 – 2010 г. е разработена съобразно Европейската стратегия по заетостта. 
Насърчаването на инвестициите в развитието на човешкия капитал и ученето 
през целия живот е един от стратегическите приоритети на развитието на 
политиките по заетостта. Мерките за реализиране на този приоритет включват 
развитие на системата на професионалното обучение на възрастни, с оглед повишаване 
на пригодността за заетост, конкурентоспособността на пазара на труда и 
адаптивността на работната сила към динамиката на икономиката на знанието, 
разработване на конкретни организационно-управленски програми за осигуряване на 
нови базисни и ключови умения, за осигуряване на оценка на резултатите от 
неформалното и неорганизирано учене, за осигуряване на високо качество на 
професионалното ориентиране и консултиране, за разпространение на дистанционното 
обучение, за улесняване на достъпа до професионално обучение. 
 9. Ежегодно, вече 6-та година, се разработва Национален план за действие по 
заетостта (НПДЗ). Целите и приоритетите в НПДЗ, както и мерките и програмите, 
които се реализират чрез него, се разработват съобразно насоките на Европрейската 
стратегия по заетостта и се съобразяват с промените в концепцията и практиката на 
Лисабонската програма. Чрез НПДЗ се реализират мерки, програми и проекти за 
заетост и професионална квалификация на заети и безработни хора, чиито цели, задачи, 
дейности и целеви групи са изцяло съобразени с европейските насоки, индикатори и 
препоръки. 
 10. МТСП, МОН и НАПОО участват в консултационния процес по прилагане на 
Европейската квалификационна рамка за ученето през целия живот и отчитат 
полезността на бъдещото разработване на Национална квалификационна рамка, 
съобразена с нейните показатели и изисквания. 
 
Част ІІ. Основни тенденции в развитието на ППО за периода 2000 – 2004 г. 
 

1. Фактори, влияещи върху развитието на ППО 
 

Факторите, които влияят върху развитието на ППО, са вътрешни и външни. 
Към най-важните вътрешни фактори се отнасят промените в структурата на системата 
за професионално образование и обучение и развитието на основните качествени 
характеристики и условия за функциониране на системата – преподавателски състав, 
материално-техническа база, качество на учебната документация, методика на 
преподаването, управление и организация на дейностите и други. 
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Външните фактори обхващат преди всичко: структурните изменения в икономиката; 
състоянието и динамиката на демографските процеси; скоростта на технологичните 
промени и отражението им върху производствените потребности от компетенции; 
състоянието и динамиката на заетостта и потребностите на пазара на труда; вътрешната 
и външната миграция на населението; външноикономическата среда и 
външнополитическите и обществени процеси. 
 
Радикалните структурни промени в икономиката и публичното управление в началото 
на прехода към пазарна икономика се отразиха неблагоприятно върху определянето на 
потребностите от професионално обучение, намалени бяха финансовите ресурси за 
развитие на образованието и професионалното обучение, понижи се образователното и 
професионално-квалификационно равнище на работната сила. През последните 
няколко години икономиката на страната значително се стабилизира и постигна 
устойчив икономически растеж. Повишена е производителността на труда. Рязко 
нарастват външните инвестиции в българската икономика. Макар и бавно, подобрява се 
качественото състояние на техническото и технологичното оборудване. Всичко това 
води до нарастване на потребностите от квалифицирана работна сила, от съответно 
обучение и по-високи изисквания към неговото качество. 
 
Формиралите се в продължение на повече от две десетилетия негативни тенденции в 
развитието на демографските процеси доведоха до значими промени във 
възрастовата структура на населението. Задълбочава се процесът на стареене, 
нараства средната възраст на населението. В последните години се отчита, макар и 
слабо, повишаване на относителния дял на хората в трудоспособна възраст. Трайна е 
тенденцията към намаляване на населението в под трудоспособна възраст. 
 
Вътрешната миграция на населението се характеризира преди всичко с 
преобладаващо движение от едни градове към други, по-малко от града към селото и от 
селото към града. Т.е. налице е тенденция на изчерпване възможностите на селските 
региони да реализират увеличаване на работната сила в големите населени места, както 
и известна стабилност на потребностите от работна сила в селското стопанство. 
Това положение в известен смисъл дава възможност за едно по-реалистично 
определяне на потребностите от обучение, и в тази връзка – за по-ефикасно 
разпределение и локализиране на финансовите и други средства за образование, вкл. и 
за ППО, като възможност за привеждане и поддържане на работната сила в 
съответствие с актуалните потребности. 
Въпреки тенденцията през последните години към овладяване на отрицателния 
демографски прираст, това ще продължи да се отразява негативно върху включването 
на нови потоци в образователните и други учебни институции за продължителен 
период. А това означава, че реформата в системата на образование и обучение и 
развитието на дейностите по учене през целия живот следва да се съобразят най-пълно 
с конкретната демографска ситуация.  
 
Намаляването на безработицата и увеличаването на заявените работни места от 
реалния сектор, както и в рамките на програми и мерки за субсидирана заетост, е важен 
фактор за нарастване на потребностите от професионално обучение на възрастни, в 
контекста на ППО. Преобладава търсенето на работна сила от частния сектор. 
Проблемът, който стои за разрешаване, е свързан както с определянето на реалните 
потребности от професионално обучение по професии, специалности и степени на 
квалификация, така и с качеството на предлаганото професионално обучение. 
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В тази връзка от особено значение е факторът – състояние на пазара на услуги по 
професионално образование и обучение. В тази сфера също е налице дисбаланс – от 
една страна, предлагането на услуги за обучение значително надвишава търсенето на 
такива, от друга страна, предлаганите услуги за обучение като качество, видове и 
тематика се разминават с търсенето. Това е особено показателно на регионално 
равнище. Очевидни са съществените недостатъци на предлагането на услуги за 
професионално образование и обучение, в контекста на ученето през целия живот, 
както като обхват на предлагани професии и специалности, така и като качество на 
обучението, характеризирано преди всичко чрез реализираните учебни програми и 
учебни методи. Легитимността на обучението и сертифицирането на резултатите е 
също сериозен проблем. 
Съществените регионални различия по отношение на населението и заетостта имат 
също негативен ефект върху качеството на работната сила и налагат необходимостта от 
преустройство на системата за образование и професионално обучение, с цел 
намаляване на тези различия. 
Основно изискване е дейностите на системата за професионално образование и 
обучение и дейностите за професионално обучение на възрастни да се насочат 
възможно най-пряко към повишаване пригодността за заетост на населението. Това е 
необходимо не само за осигуряването на подходяща професионална квалификация за 
заетост, но и за постигането на критериите за присъединяването на страната ни към 
Европейския съюз. Реформата в образованието и професионалното обучение, като 
основа на продължаващото професионално обучение, трябва да обслужва ефективно 
сферата на заетостта, да отговаря на изискванията и темповете на изменящия се пазар 
на труда, за да изпълни ролята си на най-важен фактор за качественото 
възпроизводство на населението и на работната сила. 
Факторите, които определят състоянието и тенденциите в развитието на 
продължаващото обучение във висшите училища, са най-общо икономически и 
социални.  
 През 2000 – 2004 г. България навлезе в период на относително устойчив 
икономически растеж (над 4%), като при това се очертаха няколко водещи сектора, 
които са определящи за потреблението на висококвалифицирани кадри: химическа 
промишленост, металургия, хранителни продукти и напитки, производство на облекло, 
машини, оборудване и домакински уреди и др. Развитието на тези сектори, съчетано с 
технологичните обновления и изисквания, заявени от чуждестранни инвеститори, е 
един от основните фактори за промени в структурата на продължаващото обучение. 
 През целия този период съществува трайна тенденция на увеличаване на 
средната работна заплата, като при това ръстът на заплатите в частния сектор е 
изпреварващ спрямо този в обществения. Това създава условия за разширяване на 
възможностите за индивидуално планиране на обучение, както и за повишаване на 
потребностите от предприемачески знания (60% от провежданото квалификационно 
обучение е в областта на мениджмънта на МСП, счетоводство, ИКТ, езиково 
обучение). 
 Сред икономическите фактори е и повишаването на заетостта. Динамиката на 
заетостта за конкретния период показва висок ръст в секторите индустрия, бизнес 
услуги, търговия и др. Високото равнище на безработицата е важен мотивационен 
фактор за участие в квалификационни дейности. 
 Не на последно място е процесът на европейска интеграция на страната с 
очаквано повишаване на възможностите за работа в страните от ЕС. Това е един от 
основните фактори за трайно силен интерес към езиково обучение и развиване на 
езиковите умения в професионалните области. 
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2. Участие на населението в ученето през целия живот  
 Категорията “учене през целия живот” (Резолюция на Съвета на Европа за ученето през 

целия живот от 27 юни 2002 г. – 2002/С 163/01)3 обхваща всички целенасочени 
дейности за обучение, формални или неформални, предприемани с цел подобряване на 
знанията, уменията и компетентността на отделния човек както от професионален, така 
и от общ интерес – за лични, граждански и социални цели. 
 
2.1. Участие на населението в ученето през целия живот 
Участието на населението в ученето през целия живот като цяло в България е 
значително по-ниско в сравнение със средното за страните от ЕС. 
Според резултатите, получени от изследването “Обучение през целия живот”, 
проведено през 2003 г., общият брой на лицата на възраст 25 – 64 г., участващи в поне 
една форма на обучение (формално, неформално или самостоятелно), е едва 16% - с 
около 2.5 пъти по-ниско от това в ЕС. 
Населението на 16 и повече навършени години, участващо в обучение през 
едногодишния период преди датата на наблюдението, е 1 288.8 хил. души, или 19.6% от 
общото население на тази възраст (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Относителен дял на населението на 16 и повече навършени години, участващо в 
обучение (по местоживеене, пол и форми на обучение) – 2003г. 

(в %) 
Видове обучение1  

Общо 
формално неформално самостоятелно 

Общо 19.7 7.9 1.7 15.8 
  Мъже 19.3 7.8 1.5 15.4 
  Жени 20.0 8.0 1.8 16.2 
В градовете 25.0 10.0 2.2 20.5 
  Мъже 24.6 10.0 2.0 20.0 
  Жени 25.4 10.0 2.4 20.9 
В селата 7.4 3.2 0.5 5.3 
  Мъже 7.3 3.0 0.5 5.2 
  Жени 7.4 3.4 0.5 5.3 
1Посочено е участие в повече от една форма. 
Източник: Национален статистически институт, LFS (модул “Обучение през целия 
живот”, 2003) 
 
Резултатите от изследването показват, че предпочитаната форма за повишаване на 
знанията и уменията е самостоятелното учене. В нея участват общо над един милион 
души – 1 039.2 хил. Това означава, че 15.8% от населението на 16 и повече навършени 
години се самообучава като използва поне един от следните методи: четене на печатни 
издания; използване на информация от интернет; гледане/слушане на образователни 
програми, аудио- и видеокасети, компактдискове; посещение на библиотеки, учебни 
центрове и други.  

                                                
3 Съгласно регламента на ЕК № 1313 от 2002 г., ученето през целия живот включва формалното, 
неформалното  и самостоятелното обучение. Разликите между трите форми на обучение са както следва: 
формалното е свързано с придобиване на определена образователна степен; неформалното е свързано с 
участието в курс, семинар, следдипломна квалификация, частни уроци и т.н., което изключва 
възможността за придобиване на образователна степен; самостоятелното обучение е свързано със 
самостоятелното целенасочено придобиване на знания и/или умения, без участието на преподавател. 
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Във формалното обучение участват 7.9% от населението на 16 и повече години, а в 
неформалното (обучение/учене в курсове, семинари, частни уроци и други подобни 
извън образователната система) едва 1.7%. Счита се, че поради недостатъчния опит и 
нагласи на населението, не всички участия в неформалното обучение могат да се 
обхванат при статистическите изследвания, поради което посочената степен на участие 
вероятно е занижена. 
Няма съществени различия в участието на мъжете и жените в ученето през целия 
живот. Местоживеенето обаче оказва значително влияние върху степента на това 
участие. Живеещите в градовете имат 3 пъти по-голям коефициент на участие (25%), в 
сравнение с живеещите в селата (7.4%).  
 

Таблица 2. 
Относителен дял на населението на 16 и повече навършени години, участващо в 

обучение (по възрастови групи) – 2003г. 
 

(в %) 
Видове обучение2  

Общо 
формално неформално самостоятелно 

Общо 19.6 7.9 1.7 15.8 
16 – 24 г. 61.3 49.4 4.3 38.3 
25 – 34 г. 21.6 3.9 2.7 19.9 
35 – 44 г. 19.4 0.5 2.1 18.7 
45 – 54 г. 15.9 0.1 1.3 15.7 
55 – 64 г. 6.5 - 0.4 6.4 
2Посочено е участие в повече от една форма. 
Източник: Национален статистически институт, LFS (модул “Обучение през целия 
живот”, 2003) 
 
Най-активно в поне една форма на обучение (формално, неформално или 
самостоятелно) участват младите хора на възраст 16 – 24 години (табл. 2.). С 
напредване на възрастта равнището на участие системно намалява и в трите форми на 
обучение. 
В различните страни участието на населението на възраст 25 – 64 г. в ученето през 
целия живот варира в широки граници – от 10% в Румъния до 82% в Словения (вж. 
Приложение № 1, табл. 1.1 и 1.2). В сравнение със страните-членки на ЕС по степен на 
участие България (с 16%) изпреварва единствено Унгария (12%).  
Няма съществени различия между  мъжете и жените по отношение на тяхното участие 
в някаква форма на обучение, въпреки че в по-голямата част от страните степента на 
участие на жените е по-голяма от тази на мъжете.  
Процентът на участие в обучение намалява значително с възрастта – от 22% за 
възрастовата група 25 – 34 г. до 7 % за възрастовата група 55 – 64 г. (вж. Приложение 
№ 1, табл.1.2). Такова е положението и в другите страни. Това е свързано с факта, че 
по-младите хора много по-активно участват в различните форми на формалното, 
неформалното и самостоятелното обучение. Двете открояващи се ситуации, от гледна 
точка на процентите на участие, са в Словения, където участието на населението на 55 
– 64 г. е 78%, докато в Унгария е едва 4%. 

 
2.2. Участие на населението в неформално обучение 
Участието на населението в България в неформално учене/обучение е твърде ниско в 
сравнение със страните от ЕС. 
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Според резултатите от изследването “Обучение през целия живот”, едва 1.7% от 
населението на 16 и повече години у нас е участвало в някаква форма на неформално 
обучение през период от 12 месеца до наблюдението (табл. 3). Такава е и степента на 
участие и на хората в най-активната за труд възраст 25 – 64 години. 
 
 

Таблица 3 
Относителен дял на населението, участващо в неформално обучение (по пол, 

възраст и местоживеене) – 2003г.  
(в %) 

16 години и повече 25 – 64 години  
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 1.7 1.5 1.8 1.7 1.4 1.9 
В градовете 2.2 2.0 2.4 2.1 1.8 2.4 
В селата 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 
Източник: Национален статистически институт, LFS (модул “Обучение през целия 
живот”, 2003) 
 
Резултатите от цитираното изследване показват, че няма съществени различия между 
мъжете и жените по отношение на тяхното участие в неформалното образование. 
Местоживеенето обаче съществено влияе върху участието на хората в неформални 
учебни дейности. Независимо от ниските равнища на участие, все пак живеещите в 
градовете лица на 16 и повече години имат 4 пъти по-голям коефициент на участие 
(2.2%), отколкото живеещите в селата (0.5%).  
 

Таблица 4 
Население на възраст 16 – 64 г., участващо в неформално обучение/учене (по пол и 

възрастови групи) – 2003г. 
 

Брой (хиляди) 
Относителен дял от 
населението (%) 

 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
16 – 24 г. 41.4 19.2 22.2 4.3 4.0 4.6 
25 – 34 г. 29.5 12.7 16.8 2.7 2.3 3.2 
35 – 44 г. 22.4 9.4 13.0 2.1 1.8 2.4 
45 – 54 г. 14.7 5.3 9.4 1.3 0.9 1.6 
55 – 64 г. 3.9 2.1 1.8 0.4 0.5 0.4 
Общо 111.9 48.7 63.2 2.2 1.9 2.4 

Източник: Национален статистически институт, LFS (модул “Обучение през целия 
живот”, 2003) 
 
Според данните за участието на населението в неформалното образование по 
възрастови групи (табл. 4), със сравнително най-високо равнище на участие (4.3%) са 
младите хора от възрастовата група 16 – 24 г. С напредване на възрастта равнището на 
участие систематично намалява както при мъжете, така и при жените. 
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Таблица 5 
Население на възраст 25 – 64 г., участващо в неформално обучение (по пол и 

завършено образование) – 2003г. 
 

Брой (хиляди) 
Относителен дял от 
населението (%) 

 
Завършено образование 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
Висше (ISCED 5,6) 38.9 14.1 24.8 4.3 4.0 4.5 
Средно (ISCED 3,4) 29.6 13.9 15.8 1.4 1.2 1.6 
Основно и по-ниско 
(ISCED 2 или по-ниско) 

2.0 1.5 0.5 0.2 0.2 0.1 

Общо 70.5 29.5 41.1 1.7 1.4 1.9 
Източник: Национален статистически институт, LFS (модул “Обучение през целия 
живот”, 2003) 
 
Степента на образование също влияе върху участието на населението в неформалното 
образование. Участието на хората с висше образование, макар че има нисък 
относителен дял (4.3%) е значително по-активно отколкото при тези със средно 
образование (1.4%). Равнището на участие в неформалното учене/обучение на хората с 
основно и по-ниско образование е изключително слабо и трудно може да се оцени, тъй 
като е в рамките на стохастичната грешка и резултатът не е надежден. Подобна по 
отношение на фактора завършено образование е и картината на участието на 
населението в неформалното обучение/учене и в страните от ЕС, но на значително по-
високи равнища (вж. Приложение № 1, табл.1.3).  
Наблюдават се съществени различия в участието между високо образованите и ниско 
образованите хора в някои страни – Полша, Латвия, Гърция, Кипър. За тях степента на 
участие в неформално учене/обучение е повече от 10 пъти по-висока при високо 
образованите хора, отколкото за ниско образованите. 
Степента на участие в неформалното учене/обучение у нас сред хората с висше 
образование (4%) е многократно по-ниска от средната за страните от ЕС (31%). В това 
отношение по тези признаци с най-висок дял е Словения – 49%, а с най-нисък – 
Унгария – 10%.  
 
Данните от това изследване и международните сравнения показват едно съществено 
изоставане на страната ни по отношение на участието на човешките ресурси в 
обучаващи дейности. Визията за бъдещето, като цяло, е необходимо да се свърже с 
подобряване на условията за участие в обучаващи дейности. Вече е повече от ясно, че 
успешният път за развитието на България зависи изключително от качеството на 
човешкия фактор. 
 
Обобщен анализът на участието на населението във формите на ученето през целия 
живот дава следната информация: 
 
Силни страни Слаби страни 

• Активно участие на младите 
хора в ученето през целия 
живот и в трите му форми 
(формално, неформално или 
самостоятелно); 

• Високо равнище на участие в 
самообучение/самостоятелно 

• Много ниско равнище на 
участие на населението в 
ученето през целия живот като 
цяло и на населението със 
средно, основно и по-ниско 
образование в ППО; 

• Недооценяване на участието в 
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учене. 
 

неформално обучение при 
статистически изследвания, 
поради недостатъчен опит и 
информираност на 
населението.  

 
Възможности Рискове 

• Подобряване на условията за 
участие на населението в ППО, 
мерки за стимулиране на 
участието 

• Натрупване на опит и 
създаване на нагласи в 
населението по отношение 
участието му в неформалното 
обучение. 

• Още по-ниска степен на 
участие в ученето през целия 
живот поради ниско заплащане 
на труда и липса на 
възможности за професионално 
и кариерно развитие при хората 
с по-ниско образование 

• Липса на мотивация при 
възрастното население за  
преодоляване на 
психологическите бариери 
относно участие в ППО.  

 
  

3. Основни характеристики на развитието на ППО 
 
3.1. ППО, базирано в учебни институции на формалната образователна система  

 
3.1.1. ППО, осъществявано от учебните институции в системата на средното 
образование 
 
През 2004 година Министерството на образованието и науката направи проучване сред 
професионалните училища и професионалните гимназии относно проведеното ППО 
през предходната година.  
В контекста на демографската криза в България, пряко влияеща върху намаляването на 
броя на учениците, предоставянето на ППО подпомага професионалните гимназии да 
привлекат допълнителни средства към субсидиите, предоставяни им от държавата. От 
друга страна, училищните ръководства създават стабилни партньорства с местните 
фирми и предприятия. Това е особено важно за качеството на образованието и 
обучението в професионалните училища/гимназии.  
 
Проучването установи, че 179 професионални училища и професионални гимназии 
провеждат ППО. Общият брой на успешно завършилите такова обучение е 14 082 
души. 
Има региони (например област Силистра), в които не е провеждано ППО, а в други - 
броят на завършилите успешно обучението е голям (напр. Монтана – 1738 души). 
Резултатите показват, че противно на очакванията, в районите с регистриран голям 
процент на безработица за 2003 г. предлагането на професионално обучение от 
професионалните училища и гимназии е по-ограничено в сравнение с регионите с по-
нисък процент на безработица. 
Като най-голям проблем директорите на професионалните гимназии/училища посочват  
нестимулиращите финансови разпоредби, които им налагат да превеждат собствените 
си приходи от ППО по сметката на МОН и невъзможността да използват тези приходи 
за подобряване и модернизиране на материално-техническата база на училището. 
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В повечето случаи приходите от такива обучения се връщат на училищата като част от 
полагащата им се държавна субсидия. Това не стимулира училищата да разширяват 
дейността си и да предлагат ППО за по-широк спектър от професии. 
Този подход е несправделив по отношение на инициативните ръководства на училища, 
които полагат усилия за осигуряване на собствени приходи, защото така или иначе, за 
всички е осигурена необходимата субсидия за издръжка. На практика неинициативните 
училищни ръководства реално получават по-голяма част от държавната субсидия от 
другите. Директорите са на мнение, че ако приходите от провеждането на ППО се 
прибавят към държавната субсидия на училището, то броят на тези, провеждащи ППО, 
ще бъде значително по-голям. От друга страна, предоставянето на заработените 
средства на училищата ще осигури подобряване качеството на обучението чрез 
модернизиране на  материално-техническата учебна база, обучение на преподавателите 
по андрагогика, прилагане на модерни средства за обучение на възрастни. 
В контекста на оптимизацията на броя на професионалните гимназии и демографската 
криза в България, предоставянето на ППО от професионални гимназии ще помогне на 
училищата да привлекат допълнителни средства към ресурсите, предоставяни от 
държавата. 
 
Прави впечатление определената несигурност от страна на ръководствата на училищата 
при организирането на ППО. Забелязва се, че делегирането на вземането на решения – 
от ниво министерство на училищно ниво, в известна степен плаши ръководствата и те 
изискат указания за всяка своя дейност. 
  
Законът за професионалното образование и обучение насърчава децентрализацията при 
реализиране на ППО от професионалните гимназии/училища, но за целта е необходимо 
те да бъдат подпомогнати чрез обучение на директорите, помощник-директорите, 
главните счетоводители и учителите, особено по отношение планирането на ППО на 
основата на анализиране на потребностите на региона, в който се намира училището. 
 
Други затруднения, които изпитват училищата, са свързани с разработването на 
учебната документации за всяко предлагано ППО. Все още ДОИ за придобиване на 
квалификация по професия не са разработени за всички професии.   
 
Макар че в повечето обучения модулният подход е предпочитан при предлагането на 
ППО, съществува определена потребност от обучение на екипите за разработване на 
модули. Разширеното прилагане на модулния подход в ППО ще осигури по-тясна 
обвързаност с потребностите от ППО за конкретното работно място, по-голяма 
гъвкавост на учебните форми и методи, по-високо качество на учебния резултат и по-
икономично разходване на финансовите средства.  
 
Професионалните училища/гимназии имат голям потенциал като доставчици на ППО, 
но са необходими усилия за постигане на по-голяма гъвкавост и адекватност от страна 
на ръководствата на гимназиите за отчитане нуждите на пазара на труда от конкретно 
професионално обучение.  
 

 
 
3.1.2. ППО в системата на висшето образование 
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Както вече беше посочено, продължаващото обучение в системата на висшето 
образование се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето 
образование (1995 г.).  
Определянето на основните тенденции в развитието на ППО във висшето образование 
през последните няколко години е силно затруднено поради недостатъчна информация. 
Статистическите данни за ППО, поддържани и публикувани от висшите училища, не 
позволяват напълно обективно представяне на състоянието и развитието. Независимо 
от това на база на съществуващите данни и емпирична информация може да се 
очертаят следните основни характеристики: 

• значително увеличаване на броя на предлаганите програми за обучение; 
• повишаване на съответствието на програмите с регионалните и с 

индивидуалните потребности; 
• стабилизиране на броя на участниците, с тенденция към известно повишаване от 

края на 2004 г.; 
• почти изцяло (90%) лично финансиране на обучението и едва в последните две 

години слабо повишаване на интереса на работодателите към програмите за 
обучение; 

• преобладаващо (75%) мотивацията на участниците за включване в учебните 
програми е свързана с необходимостта от справяне с безработицата; 

• преобладаващо обучение по дългосрочни програми за професионална 
квалификация (над един семестър); 

• слабо повишаване на активността на звената за продължаващо обучение за 
осигуряване на необходимата информационна публичност и връзки с 
потенциалните участници в програми за обучение; 

• устойчива тенденция към преобладаващ относителен дял на жените в ППО; 
•  устойчиво по-висока мотивираност на хората с квалификация за участие в ППО. 
 

Основните фактори, които влияят върху развитието на продължаващото обучение във 
висшите училища, са свързани със:  

• наличието на относително устойчив икономически растеж;  
• очертаването на няколко сектора, определящи потреблението на 

висококвалифицирани кадри: химическа промишленост, металургия, 
хранителни продукти и напитки, производство на облекло, машини, оборудване 
и домакински уреди и др.; 

• технологичното обновление в посочените и в други сектори на икономиката; 
• трайната тенденция към увеличаване на средната работна заплата и разширяване 

на възможностите за лично планиране на обучение; 
• повишаването на потребностите от предприемачески знания (60% от 

провежданото обучение е в областта на мениджмънта на МСП, счетоводство, 
ИКТ, езиково обучение); 

• изискванията на чуждестранните инвеститори, като един от основните фактори 
за промени в структурата на продължаващото обучение; 

• повишаването като цяло на заетостта, особено високия ръст в индустрията, 
бизнес услугите, търговията; 

• осъзнаването, че по-добрата квалификация е средство за запазване на заетостта; 
• евроинтеграционния процес и очакваните по-широки възможности за работа в 

страни на ЕС, като основен стимул за силен интерес към езиково обучение и 
специалзиране на езиковите умения в професионални области. 

 



 29 

Качеството на продължаващото обучение, предлагано от висшите училища, зависи от 
два основни фактора – преподавателския състав и материално-техническата база. 
Основно конкурентно предимство на висшите училища в продължаващото обучение е 
наличието на отлично подготвени преподаватели. Потребителите на образователни 
квалификационни услуги чрез институциите за висше образование посочват 
квалификацията на преподавателите като главен аргумент за избора на съответните 
програми. Въпреки високото равнище на професионалната квалификация на 
преподавателския състав следва да се отбележи, че все още твърде малко висши 
училища придават значение на подготовката на преподавателите в областта на 
андрагогиката. Повишаването на методическата квалификация на преподавателите, 
заети с обучение на възрастни, гарантира по-висока ефективност на 
квалификационното обучение. 
 
Съвременната материална база на университетите в много случаи предоставя добри 
възможности за квалификация, докато остаряло и неефективно оборудване дава 
предимства на фирменото обучение пред обучението, провеждано във висшите 
училища. Добри резултати в квалификационното обучение дава сътрудничеството на 
висшите училища с предприятия или браншови организации, при което производствени 
бази на предприятия се използват за практическо обучение. 
 
Не на последно място трябва да се обърне внимание на недостатъчната информационна 
осигуреност на предлаганото обучение. Висшите училища все още не свързват в 
необходимата степен конкурентността и качеството на обучението с потребността от 
ясно дефиниране на предлаганите програми и подходящото сертифициране с цел 
улесняване на взаимоотношенията с работодателите.  
 
В рамката на оценяване на качеството на продължаващото обучение е необходимо да се 
посочи необходимостта от подобряване на три ключови компонента: 

• Разработване на институционални политики и стратегии за развитие на 
продължаващото обучение; 

• Осигуряване на адекватна информационна основа на продължаващото 
обучение; 

• Засилване на връзките с икономическата среда с цел доближаване на 
програмите до реалните и постоянно променящи се икономически потребности 
и осигуряване на подходяща база за практическа подготовка в процеса на 
обучение. 

 
Силни страни Слаби страни 

• Дългогодишни традиции и 
опит в организиране на ПО; 

• Високо квалифицирани 
преподаватели; 

• Добра материално-техническа 
база; 

• Запазване и разширяване на 
традиционно големия дял 
участници в квалификационни 
програми – учители, 
възпитатели и учители по 
практика в средните училища; 

• Висока степен на обществено 

• Липса на институционални 
дългосрочни политики и 
стратегии за развитие; 

• Слабо ориентиране към 
потребностите на 
потребителите при съставяне 
на съдържанието и 
организацията на програмите; 

• Липса на методическа 
подготовка на преподавателите 
за обучение на възрастни; 

• Недостатъчна координация 
между търсенето и 
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доверие в обучението, 
предлагано от висшите 
училища; 

• Налични административни 
структури във висшите 
училища за реализиране на 
ППО; 

• Преобладаващият брой 
участници са хора с висока 
грамотност, което позволява 
прилагане на иновативни 
подходи в обучението и 
ефективност на модулите за 
самостоятелна подготовка; 

• Добра институционална мрежа 
между висшите училища, което 
дава основа за съвместни 
програми и ефективност на 
ресурсите; 

• Увеличаване на 
икономическите фактори, 
допринасящи за развитие на 
ПО във висшите училища  

предлагането на квалификации; 
• Липса на механизми за 

подпомагане на хора в 
неравностойно социално или 
здравословно състояние при 
осигуряване на достъп до ПО; 

• Липса на информация сред 
обществото на възможностите 
и ефективността на 
продължаващото обучение; 

• Липса на статистически данни 
за съставяне на обективна 
картина на ПО и прогнозиране 
на развитието на сектора; 

• Задържане на недостатъчни до 
средни равнища на 
ефективност на ПО поради 
липса на възможности за 
професионално и кариерно 
ориентиране, което ограничава 
директния ефект за 
потребителя   

 
Възможности Рискове 

• Възможности за използване на 
материално-техническите бази 
на предприятията при обучение 
на работното място; 

• Добра връзка на 
квалификационните програми 
със специалностите, 
предлагани в степенното 
обучение; 

• Регионализация на висшите 
училища чрез ПО, съобразено с  
регионалната икономика; 

• Развиване на чуждоезиковите 
знания при специфични групи 
– имигранти, хора с физически 
затруднения и др., за каквото 
обучение висшите училища 
имат специализирани ресурси; 

• Увеличаване броя на 
участниците чрез създаване на 
обучителни центрове в по-
голям брой населени места; 

• Използване на опита на 
установеното международно 
сътрудничество на висшите 
училища в програмите за ПО; 

• Активизиране на 

• Намаляване на участниците, 
инвестиращи лично в 
обучението си при запазване на 
нисък брой фирми, 
инвестиращи в обучение на 
служителите си; 

• Прехвърляне акцента на ПО 
върху програми за подготовка 
на кандидат-студенти; 

• Намаляване на мотивацията за 
участие в ПО поради липса на 
обща квалификационна рамка и 
отражение на постигнатите 
равнища върху заплащането на 
труда; 

• Липса на механизми за 
преодоляване на 
психологическите бариери сред 
нискоквалифицирани и 
възрастни потребители;  

• Изоставане на материално-
техническото оборудване от 
съвременните темпове на 
развитие (особено в областта на 
ИКТ); 

• Неадекватно заплащане на 
труда на университетските 
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сътрудничеството с 
неправителствените 
организации за 
идентифициране и 
задоволяване на обществените 
и икономически потребности 
от ПО. 

преподаватели в програмите на 
ПО във висшите училища и 
привличането им за работа в 
частния сектор. 

 

 
3.2. ППО в центровете за професионално обучение 
 
Професионалното обучение на възрастни е най-важното направление на ППО. 
Съгласно съществуващата законово-нормативна уредба, в Република България то 
предлага обучение за начална, допълнителна квалификация и за преквалификация на 
безработни и заети лица над 16-годишна възраст. Така ППО естествено се вписва във 
философията на ученето през целия живот. Основните задачи на продължаващото 
професионално обучение на възрастни са свързани със:  

– осигуряване на професионална квалификация – знания, умения и компетенции, 
съответстващи на динамичните потребности и изисквания на пазара на труда и на 
националните социално-икономически приоритети; 

– преодоляване на разминаването между резултатите от професионалното 
образование и актуалните изисквания на пазара на труда. 
Стремежът е професионалното обучение все повече да се развива като рентабилна 
инвестиция за превръщане на човешкия ресурс в действителен капитал на нацията. 
 
Основни обучаващи институции за доставяне на услуги за професионално обучение на 
възрастни са центровете за професионално обучение. 
През изминалите пет години от дейността на НАПОО беше осъществена една от 
приоритетните цели, поставени пред агенцията – изграждане на национална мрежа от 
ЦПО. 
ЦПО са институции в системата на професионалното образование и обучение за 
придобиване на начална квалификация по професия или по част от професия и за 
актуализиране или разширяване на придобита вече професионална квалификация. 
Дейността на ЦПО има за задача чрез формите на ППО да осигури възможност на 
всички желаещи лица над 16-годишна възраст да осъвременят професионалните си 
умения или да придобият нова професионална квалификация с цел подобряване на 
позицията им на пазара на труда. Освен това ЦПО съдействат за повишаване на 
квалификацията и за придобиване на нова квалификация (преквалификация) на 
работниците и служителите в малки и средни предприятия, в съответствие с 
променящите се изисквания на трудовия процес, необходимостта от ползване на 
компютърна техника и чужди езици. ЦПО дават и допълнителна възможност на 
безработни и на работещи лица над 16-годишна възраст да придобият необходимите 
знания и умения и да получат официален документ за това. 
 
През 2002 г. с приетите изменения и допълнения на ЗПОО (ДВ, бр. 103 от 05.11.2002 г.) 
се подобри нормативната възможност за по-детайлно и цялостно регламентиране на 
придобиването на професионална квалификация и правоспособност. Това наложи и 
разработването на нови критерии и процедури за лицензиране на ЦПО, съобразно 
изискванията на чл. 49а, с което оперативността и ефективността на цялостната дейност 
в това направление значително се повишиха. Критериите и процедурите за лицензиране 
на ЦПО гарантират провеждането на качествена професионална подготовка и 
придобиване на квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда. 
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През първите две години от организирането на дейността по лицензирането на ЦПО 
бяха положени големи усилия да се проучи опитът на други страни, които успешно 
работят в областта на обучението на възрастни и на продължаващото професионално 
обучение. Нараства броят на лицензираните центрове, а разнообразието от учебни 
програми, които те предлагат, дава възможности за повишаване нивото на 
квалификация на работната сила чрез достъпно и качествено обучение.  
Съгласно чл. 42, т. 10 на ЗПОО, НАПОО поддържа актуален регистър на 
лицензираните центрове, достъпен в Интернет за потребителите и заявителите на 
професионално обучение. 

 
Анализът на резултатите от лицензирането на ЦПО дава основания за следните изводи: 

- Най-голям брой ЦПО са лицензирани в градовете София, Пловдив, Варна и 
Стара Загора, което може да се свърже с по-големия брой икономически 
активно население в тези региони и съвкупно по-големия интерес към 
повишаване на професионалната квалификация. 

- Интересът на центровете е насочен предимно към професионалните области 
“Стопанско управление и администрация”, “Техника”, “Производство и 
преработка”, “Архитектура и строителство”, “Селско, горско и рибно 
стопанство” и “Услуги за личността”; придобиването на квалификация по 
тези професии предлага по-големи възможности за реализация на пазара на 
труда, тъй като изброените професионални области са приоритетни в 
икономическото развитие на страната. 

- Повечето от лицензираните ЦПО са създадени към частни физически и 
юридически лица – еднолични търговци и акционерни дружества; налице е 
тенденция към увеличаване на кандидатите за лицензиране от страна на 
държавни и общински организации. 

 
В НАПОО е разработена и вече успешно функционира система за мониторинг на 
лицензираните ЦПО и за последващ контрол. Основната цел на тези документи е 
гарантиране спазването на ЗПОО и повишаване качеството на обучението. 
По-голямата част от центровете работят предимно с дирекциите “Бюро по труда” към 
АЗ, която организира обучение на безработни и на заети лица. В края на 2004 година 
НАПОО инициира действия за съгласувани политики на двете агенции с цел 
повишаване качеството на професионалното обучение на безработни и заети лица, 
финансирано от държавния бюджет и възлагано на доставчици на професионално 
обучение на основата на конкурс.  
 
По данни на Евростат около 13% от всички заети лица и 46% от целия персонал на 
организациите, предлагащи обучение, са участвали в курсове за ППО. Нивото на 
участие при мъжете е било по-високо от това при жените (съответно 33% и 20%). Като 
цяло едва 28% от предприятията са организирали продължаващо обучение. Броят на 
часовете за обучение е бил 35 часа на участник и 4 на служител. В сравнение със 
страните на ЕС тази цифра е ниска, особено като се има предвид, че България се 
намира в продължаващ и глобален процес на преструктуриране.  
  
Разработеният от НАПОО Списък на професиите за професионално образование и 
обучение (чл. 6, ал. 1 на ЗПОО) е утвърден със заповед на министъра на образованието 
и в него са включени професии и специалности, класифицирани по степен на 
професионална квалификация, в професионални направления, съобразно 
Международната стандартна класификация на образованието (ISKED - 97). 
Лицензирането на ЦПО се осъществява по професии и специалности, посочени в 
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списъка. Дейността на ЦПО се съобразява с изискванията за организация и качество на 
професионалното обучение, включени в Държавните образователни изисквания за 
придобиване на квалификация по професии. Осигуряването чрез обучението в ЦПО на 
заложените в ДОИ компетенции допринася за повишаване на конкурентоспособността 
и мобилността на обучаваните на пазара на труда и ги стимулира за включване в 
продължаващото професионално обучение. То съответства на първото ключово 
послание от Меморандума за ученето през целия живот, част от което е и 
продължаващото професионално обучение: “Нови основни умения за всички: 
придобиване и подновяване на уменията, необходими за активно участие в 
обществото на знанието”.  
Положителните изводи, които може да се направят относно ППО в центровете за 
професионално обучение, са: 

� Изградена е мрежа от обучаващи институции – лицензирани са 295 центъра за 
професионално обучение и 183 учебни звена към някои от тях. Поетапното 
увеличаване на броя на лицензираните ЦПО от различните географски райони 
доближава професионалното обучение до по-широк кръг потребители и създава 
възможност за повишаване на ефективността и пригодността за заетост в 
съответствие с пазара на труда и европейските изисквания.  

� Функционира ефективно системата за последващ контрол на центровете за 
професионално обучение, като крайната цел е повишаване на качеството на 
професионалното обучение. Контролът на лицензираните ЦПО няма за цел 
единствено налагането на санкции, а своевременна корекция и препоръки, 
свързани с внедряването на гъвкав мениджмънт, с обновяването и 
актуализирането на учебното съдържание и методите на обучение, както и по 
всички възникнали текущи проблеми.  

� Усъвършенства се процесът на координация от страна на НАПОО във връзка с 
работата на центровете за професионално обучение между партньорите в 
процеса – центрове, обучаеми, работодатели, държавни институции и др. През 
2004 г. са разработени и съгласувани “Идейни проекти за усъвършенстване на 
сътрудничеството на НАПОО с организациите на работодателите и с 
организациите на работниците и служителите” за следващите години. Въз 
основа на тях в началото на 2005 г. започна подписване на споразумения и 
уточняване на планове за съвместни действия по изпълнението им. 

� Центровете за професионално обучение успешно се включват в дейностите по 
ППО. Продължаващото професионално обучение не само спомага за 
поддържането на висока конкурентоспособност и на потенциални възможности 
за осигуряване на заетост, но това е най-добрият начин за борба със социалната 
изолация. ЦПО имат за задача да поставят в центъра на вниманието отделните 
индивиди и техните конкретни потребности. Те предлагат разнообразни 
квалификационни курсове по актуални професии, съобразени с предварително 
придобитите знания и умения и с конкретните нужди за придобиване на 
съвременна квалификация, отговаряща както на нуждите на пазара на труда и 
предлаганите от правителството социални програми, така и на новите 
технологични процеси. 

� В рамките на активните мерки обучението на безработни има все по-голямо 
значение. 

� Полагат се усилия да бъде осигурено добро качество на обучаващите 
институции, които организират обучението чрез финансиране от АЗ. 

� С оглед изпълнението на целите, формулирани в националните концептуални и 
стратегически документи, свързани с икономическото и социалното развитие и с 
развитието на човешките ресурси, както и на приоритетите, дефинирани в 
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европейски контекст, през 2005 г. е сключено дългосрочно споразумение между 
НАПОО и АЗ. Съвместно с АЗ, НАПОО започна изграждане на единна 
информационна система, която би могла да послужи като основа за 
присъединяване към Europass. Очакването е сключеното споразумение и тази 
система да създадат необходимите предпоставки за ефективно взаимодействие и 
координиране на ПОО и на заетостта в страната, да се осигури широка 
информираност относно възможностите за квалификация, допълнителна 
квалификация и преквалификация в контекста на продължаващото 
професионално обучение и ученето през целия живот. 

� ЗПОО предвижда децентрализация на системата за професионално образование 
и обучение, което ще позволи по-голяма гъвкавост и реактивност по отношение 
на изискванията на местния пазар на труда. Центровете за професионално 
обучение са мобилни обучаващи институции и са изключително пригодни за 
професионално обучение на възрастни – в това число за продължаващо 
професионално обучение. 
 

 
Проблемите във връзка с развитието на ППО са: 

� Обучението на заети лица е недостатъчно развито. Въпреки че 70% от 
колективните трудови договори съдържат клауза за обучение, предприятията не 
смятат за свой приоритет обучението на персонала. Този факт се обяснява със 
съчетанието от няколко фактора: цялостно затруднено финансово състояние на 
предприятията и липса на средства за обучение; липса на стимулиращи 
работодателите механизми; фактът, че работодателите не разглеждат 
професионалното обучение като инвестиция и реална предпоставка за 
конкурентоспособност, както и неумението им да определят потребностите от 
обучение; наличие на висококвалифицирана свободна работна сила на пазара на 
труда (съгласно данните на проекта “Обзор на продължаващото професионално 
обучение” (CVTS2), 71% от предприятията, които не са организирали курсове за 
професионално обучение, са мотивирали решението си с възможността да 
намерят работници с необходимите им професионални умения на пазара на 
труда).  

� Решаването на проблема с неравностойния достъп на безработните лица до 
обучение трябва да заеме приоритетно място в националните документи - 
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и др. 

� Политиката и дейностите по ППО трябва да бъдат осъществявани в тясно 
сътрудничество със социалните партньори. Тази дейност трябва да се насочи 
към важни въпроси като отношението на работодателите към обучението, 
липсата на средства и стимули за работодатели и работници. 

� Факт е недостатъчно ефективната връзка между работодателите и обучаващите 
институции. Това води до невъзможност да се формират съвременни 
професионални умения в реална среда. Като резултат всички участници в 
процеса на обучение са неудовлетворени – работодатели, обучаеми и обучаващи 
институции.  

� Въпреки че е заложено в нормативните документи, на практика липсва работещ 
механизъм в системата на продължаващото професионално обучение за 
валидиране на придобитите знания и умения (компетенции). По тази причина се 
провежда обучение по теми, които вече са усвоени по неформален начин или в 
рамките на друго обучение (обучението се финансира два пъти). 

� Основните трудности, които срещат институциите за продължаващо 
професионално обучение, са свързани с недостиг на средства за модернизиране 
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на материално-техническата база, недостиг на съвременна учебна и справочна 
литература, недостатъчна методическа подготовка на учителите и 
преподавателите за работа с възрастни, недостиг на средства за повишаване 
квалификацията на преподавателите, особено при реални производствени 
условия, недостатъчно ефективен диалог с работодателите и слаб интерес от 
тяхна страна за участие в процеса на продължаващото професионално обучение. 

� Трудности могат да се очакват във връзка с приоритета усъвършенстване на 
условията за достъп до продължаващо професионално обучение. Това са 
бедността и социалната изолация на голяма част от българското население – 
невъзможност на хората да самофинансират квалификацията си, невъзможност 
за пътуване до местата, където се провежда обучение, липса на достъп до 
информация, липса на мотивация, тежка социална изолация. 

� Все още нормативно не са достатъчно ясно разграничени функциите и 
периметърът на активност на институциите, ангажирани с продължаващото 
професионално обучение. Това е възможно да създаде трудности във връзка с 
приоритета постигане на ефективност на взаимодействието между тях. 

 
Като институция за междуведомствена координация, НАПОО дефинира своите 
приоритети във връзка с ППО за периода 2005 – 2010 г. в съответствие с 
приоритетните дейности на националната системата за ПОО: 

• създаване на действаща информационна система за търсенето и предлагането на 
ППО; 

• подобряване на гражданската информираност и мотивиране за участие в ППО; 
• увеличаване броя на участниците в ППО; 
• подобряване на взаимодействието и координацията на институциите и 

организациите, отговорни за ППО на национално, регионално и местно ниво;  
• повишаване съответствието между търсене и предлагане на обучение за 

придобиване на професионална квалификация; 
• укрепване капацитета на доставчиците на професионално обучение по 

отношение на маркетинговата им дейност и качеството на предлаганото 
обучение; 

• нарастване броя на предлаганите курсове като част от активните мерки на пазара 
на труда за постигане на дълготрайна заетост;  

• подобряване на достъпа до електронно обучение чрез изграждане на 
инфраструктури като гъвкава форма на обучение и стимул за развитие на 
продължаващото професионално обучение; 

• намаляване на регионалните различия в заетостта и пазара на труда; 
• повишаване на медийния интерес и активизиране на обществения диалог по 

проблемите на ППО. 
 

3.2. ППО, организирано от предприятията за заетите в тях лица  
 
Проведените от НСИ няколко последователни анкетни проучвания на ППО по 
методология, разработена от Евростат – през 2000 г. (проект CVTS24), 2003 и 2005 
година обхващат като обект на наблюдение предприятия, фирми и организации от 20 – 
24 икономически дейности, с брой на заетите над 5 лица. Резултатите от тези 
изследвания дават основание за някои важни изводи, представени по-долу. 
 
���� Политика на предприятията по ППО на заетите лица 

                                                
4 Continuing Vocational Training Survey 
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Предприятията обикновено организират ППО за своя персонал, когато в 
производството се въвеждат нови или се усъвършенстват продукти или услуги, когато 
се подобряват методи за производство, създава се нова организация или структура на 
дейността на предприятието. Би трябвало динамиката на подобни промени да се 
отразява върху динамиката на осигуряването на съответно професионално обучение в 
контекста на ППО. 
По данни от проведеното изследване през 2004 г. технологично нови или подобрени 
продукти или услуги са въведени в 8.6% от предприятията. Делът на предприятията, 
въвели технологично нови или подобрени методи за производство на продукти или 
услуги е по-малък – 6.7%. За сравнение, същите данни за 2002 г. са съответно 13.7% и 
11.9%, или се наблюдава значително намаление на иновационната активност на 
предприятията за периода 2002 – 2004 г., докато за периода 1999 – 2002 г. се наблюдава 
увеличение на тази активност.  
Структурните и организационните промени, които също са фактор за развитието на 
ППО, постепенно забавят своята скорост и през 2004 г. обхващат едва между 2.2 – 2.6% 
от общия брой предприятия (през 1999 г. от 4 до 5.7%, а през 2002 г. от 2.7 до 3.5%). 
При големите предприятия промените са ставали 4 пъти по-често, отколкото при 
малките и микропредприятията, което обуславя и тяхната по-активна политика в 
областта на ППО.  
 
Отношението на работодателите към професионалния статус на заетите не е особено 
активно – 19.4% от тях посочват, че през 2004 г. са извършили оценка на 
квалификацията и уменията на заетите, докато през 2002 г. такава оценка е извършена в 
24.1% от предприятията.  
Ръководителите само на 1/4 от предприятията са посочили, че за последните три години 
(2002 – 2004) са имали нужда от усвояване на нови умения от персонала (през 2002 г. 
техният дял е по-висок – 29.2%). Най-голяма потребност от нови умения са имали 
предприятията с брой на заетите над 250 – 59.1% от тях, а най-малка – 
микропредприятията – 18.8% от общия им брой.  
Важна констатация е, че четирима от 5 анкетирани ръководители на предприятия 
считат, че основният начин за получаване и развиване на нови умения е това да става в 
процеса на работата. 
Според 58.4% от анкетираните трябва да бъде наеман персонал с необходимата 
квалификация.  
 
Да организират ППО за повишаване квалификацията на персонала си имат намерение 
52.1% от ръководителите на анкетираните предприятия, като по-склонни да направят 
това са ръководителите на предприятията с над 250 заети лица (69.0%). В сравнение с 
2002 г. отношението им към ППО е по-активно – делът на тези от тях, които 
предпочитат да организират мероприятия за повишаване на квалификацията, е 
нараснал с 3.1 пункта.  
Изготвянето на план/програма за ППО, определянето на специален бюджет за тази 
цел, а също и наличието на собствен (фирмен) център за професионално обучение, са 
важни предпоставки за организирането на ППО на заетите лица. Независимо от факта, 
че по-голямата част от ръководителите на наблюдаваните предприятия заявяват, че е 
необходимо организиране на ППО, през 2004 г. план/програма за ППО са имали едва 
6.6% от предприятията (през 2002 г. – 8.8%, а през 1999 г. – 6.8%). 
 
Намалява, макар и незначително, делът на предприятията, които отделят 
средства за обучение на заетите – от 5.2% през 2002 г. на 4.6% през 2004 г. В 
големите предприятия предпоставките за организиране на ППО са значително по-
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благоприятни – бюджет за обучение през 2004 г. са имали 31.7% от най-големите 
предприятия и едва 2.2% от микропредприятията и 4.9% от предприятията с брой на 
заетите от 10 до 49. Със собствен център за организиране на мероприятия за ППО 
разполагат само 1.3% от предприятията – 12.4% от най-големите и 0.4% от 
микропредприятията. В сравнение с 2002 г. се наблюдава намаляване на дела на 
предприятията от всички групи според броя на заетите лица, които имат определен 
бюджет за ППО, както и на тези, разполагащи със собствен център за обучение. 
Съществени са различията при предприятията от отделните икономически дейности по 
отношение на финансовата обезпеченост на ППО. Най-голям е делът на 
предприятията с бюджет за обучение на заетите в “Държавно управление; 
задължително обществено осигуряване” – 37.6%. Най-малко са предприятията, 
предвиждащи средства за обучение от “Други дейности, обслужващи обществото и 
личността” – 0.2% и от дейност “Хотели и ресторанти” – 0.9%. 
 
Сравнително добре обезпечени с учебна база са предприятията от добивната 
промишленост – 12.4% от тях. Очевидно, с откриване на центровете за професионално 
обучение все повече предприятия и организации предпочитат да ползват техния 
обучаващ ресурс, отколкото да поддържат собствени учебни центрове. 

 
���� Предприятия, организирали ППО 
През 2004 г. всяко четвърто предприятие е организирало мероприятия за 
продължаващо професионално обучение (курсове или други форми)5. Делът на 
обучаващите предприятия е намалял значително (със 7.7 пункта) в сравнение с 2002 г. 
(34.5%) и е под равнището на 1999 г. – 28.2%. С намаляване размера на предприятията, 
според броя на заетите лица, намалява и делът на обучаващите предприятия (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Предприятия, предлагащи обучение през 2004 година, според броя на 
заетите в тях 

 

                                                
5 За краткост ще бъдат наричани “обучаващи предприятия”, т.е. предприятия, които са предоставяли през 
наблюдавания период поне един от трите вида обучение. 
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ППО е с най-голям обхват в дейност “Държавно управление; задължително обществено 
осигуряване” – обучаващите предприятия са 59.7%, а предоставилите обучение в ППО 
курсове – 43.0%. На второ място според дела на предприятията (40.0%), организирали 
курсове за обучение на персонала си, е дейност “Производство и разпределение на 
електроенергия, газ и вода”. Най-малък – 11.9%, е делът на обучаващите предприятия в 
дейност ”Хотели и ресторанти”, а курсове за ППО са посетили заетите от едва 0.9% от 
тези предприятия (фиг.2).  
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 Фиг. 2. Предприятия, предлагащи обучение през 2004 година – по икономически 
 дейности (по А 17) 

 
Намалява делът на предприятията, осигурили обучение на персонала си в курсове –
11.5% от общия брой наблюдавани предприятия за 2004 г. при – 16.5% през 1999 г. и 
14.5% през 2002 година. Предприятията, предоставили ППО на своя персонал под 
формата на външни курсове, са два пъти повече от тези, организирали вътрешни 
курсове за обучение.  
Вътрешни курсове преобладават при най-големите предприятията с брой на заетите над 
250 – обхващат 37.8% от общия им брой, което е свързано с по-добрата им 
обезпеченост с учебна база. Външни курсове са организирани най-често от 
предприятията с брой на заетите от 50 до 249 – обхващат 1/4 от предприятията в тази 
група обучаващи. Над половината от обучаващите предприятия в дейност 
“Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода” (52.6%), са 
организирали вътрешни курсове за обучение на персонала си. 
Съотношението курсове за ППО/други форми през 2004 г. е 34.4%/65.6% и почти не се 
променя в сравнение с 2002 година. Променя се обаче съотношението 
вътрешни/външни курсове: 36.3%/63.4% през 2004 г., докато през 2002 г. е 
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42.8%/57.2%. Участие в курсове за ППО са осигурили 43.1% от обучаващите 
предприятия, а почти 90% от тях са организирали за персонала си други форми на 
ППО. Най-много (70.1%) са ръководителите на обучаващи предприятия, предпочели 
обучение под формата на планирани периоди на обучение, инструктаж или 
практически опит, с използване на обичайното оборудване за работа непосредствено на 
работното място или в работна ситуация. На второ място по значение е обучението чрез 
инструкции на конференции, работни срещи, лекции и семинари – осигурено е при 
46.6% от обучаващите предприятия. В сравнение с 2002 г. нараства делът на 
предприятията, които разчитат на самообучението на заетите за усвояване на нови 
знания и умения. 

 
Структурата на организираните ППО мероприятия през периода 1999 – 2004 г. е 
показана на фиг. 3. 
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Фиг. 3. Предприятия, предлагащи различни видове ППО  
през периода 1999 - 2004 година  

 
���� Участници в курсове на ППО и време, прекарано в обучение 
Нараства относителният дял на участниците в курсове сред заетите лица. Възможност 
да участват в курсове за ППО през 2004 г. са имали 14.2% от заетите лица в 
наблюдаваните предприятия (през 2002 г. – 10.9%, а през 1999 г. – 12.7%). Мъжете, 
участвали в ППО курсове, са 55.0% от общия брой, а жените са 45.0% (структурата на 
заетите лица по пол е 49.8% мъже срещу 50.2% жени). В сравнение с 2002 г. делът на 
жените, участвали в ППО курсове, се е увеличил с 5.5%. 
По-голям е делът на заетите, участвали във вътрешни ППО курсове – 68.3%, а във 
външно организирани курсове са взели участие 31.7% от общия брой участници в 
курсове. Средната продължителност на вътрешните курсове обаче е по-ниска - 14 часа, 
докато един участник във външни курсове е прекарал в обучение средно почти по 24 
часа. Според продължителността на времето за обучение с най-голям дял сред 
организаторите на външни курсове са обществените организации и предприятия – 
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31.6%. На второ място са обществените училища, колежи и университети, осигурили 
обучение през 22.4% от общата продължителност на външните курсове, и 
непосредствено след тях с 21.2% са специализираните държавни обучаващи 
институции. Ниска е активността (под 5%) на профсъюзи, доставчици на оборудване, 
търговски камари, браншови организации и съюзи на работодателите по осигуряване на 
обучение на заетите. 
���� Разходи за продължаващо професионално обучение 
Разходите на предприятията за организиране на курсове за ППО през 2004 г. са 39 905.2 
хил. лв. Най-голям е делът на такси и плащания за ППО курсове – 60.4% от общите 
разходи (през 2002 г. – 66.1%). На второ място са разходите за командировки, свързани 
с курсовете – 22.8%. Следват разходите за възнаграждение на преподаватели – 13.7%, а 
най-малки са тези за наем на помещения, оборудване и материали за курсовете – 3.4%.  
Средно на участник в курсове за ППО през 2004 г. се падат по 162 лева. В сравнение с 
2002 г. средните разходи за обучение са се увеличили с 45 лв. или с 27.7%, но са далече 
по-ниски в сравнение с 1999 г. (401 лв.). Най-много средства са отделени за обучение 
на един участник в предприятията с брой на заетите от 10 до 59 лица – средно по 416 
лв., следвани от микропредприятията – по 334 лева. Големите предприятия, независимо 
от факта, че са включили по-голям дял от заетите лица в обучаващи мероприятия, са 
изразходвали средно по-малка сума на един участник в курсове – по 114 лева. 
Най-скъпо е обучението в курсове за ППО през 2004 г. на заетите в дейност “Търговия, 
ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – средно по 395 лв. на 
участник. Ръководителите на предприятия от дейност ”Операции с недвижими имоти и 
бизнес услуги” са заплатили средно по276 лв. за обучение на участвалите в курсове, по 
269 лв. – в дейност “Финансово посредничество” и по 255 лв. в “Транспорт, складиране 
и съобщения”. Най-ниски са средните разходи на участник в ППО курсове в добивната 
и преработващата промишленост – под 80 лв. Ниски, независимо от големия обхват на 
обучаващите мероприятия, са и разходите на държавните предприятия за обучение – 
средно на участник в курсове – по 75 лева. 

 
В заключение, след анализа на резултатите от наблюдението през 2005 г., може да се 
направят следните обобщени изводи: 

• Политиката на ръководителите на предприятията по отношение на 
продължаващото обучение на заетите лица не е особено активна. 

• Периодична оценка на уменията на заетите лица се извършва сравнително 
рядко. 

•  Малък е относителният дял на предприятията, в които са осигурени 
необходимите предпоставки за ППО – план/програма за организиране на 
обучение, предвиден бюджет и обучаващ ресурс – обучаващи центрове и 
преподаватели. 

• Все повече работодатели предпочитат да наемат персонал с необходимата 
квалификация, вместо да осигурят повишаване на квалификацията на заетите 
чрез обучаване в нови умения. 

• Делът от заетите, участвали в ППО, нараства, но намалява продължителността 
на организираните обучаващи мероприятия. 

• Стремежът на ръководителите на предприятия е обучението да се извършва на 
работното място, в работна среда, което е свързано с по-малко разходи. 

• Преобладават външно организираните курсове за ППО, от една страна, поради 
липсата на собствен учебен център, но от друга – заради използване на 
преподавателския капацитет на външни обучаващи организации. 

• Разходите за обучение бележат известен ръст.  
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3.4. ППО, организирано от Агенцията по заетостта 
 
Развитието на професионалното обучение, насочено към осигуряване на заетост, е 
свързано с цялостно реформиране на отговорните структури, целенасоченост на 
дейностите и подобряване на качеството на това обучение. 
 
На 1 декември 1990 г. с постановление на Министерския съвет е създадено 
Национално бюро по заетостта с цел организиране на дейността по осигуряване на 
трудова заетост на населението в условията на преход към пазарна икономика. Заедно с 
него са създадени и териториални бюра по труда. От 1 март 1991 г. Националното бюро 
по заетостта е преобразувано в Национална борса по труда, а от 15 май 1992 г. тя е 
преобразувана в Национална служба по заетостта (НСЗ), която изпълнява функциите 
на специализиран орган за защита при безработица и за насърчаване на заетостта.  
В края на 1997 г. се приема и влиза в сила от 1 януари 1998 г. Закон за закрила при 
безработица и за насърчаване на заетостта (ЗЗБНЗ), който включва съответен 
регламент за правото на професионална квалификация на безработни и на заети лица в 
трудоспособна възраст, непрекъснатото повишаване на квалификацията, 
необходимостта от държавни изисквания, правото за извършване на обучение и 
необходимостта от лицензиране на учебни организации, обхвата на обучението, 
организирано от НСЗ, формите на обучение, финансирането и т.н. 
От 1 януари 2002 г. държавната политика по заетостта се регламентира от новия Закон 
за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с който се определят и функциите на Агенцията 
по заетостта по отношение на професионалното обучение. 
 
В дейността си по осигуряване на професионално обучение, съобразно регламента на 
ЗНЗ, Агенцията по заетостта се основава на: 

- данните за лицата в трудоспособна възраст, регистрирали се като безработни в 
бюрата по труда, които търсят активно работа и са на разположение да започнат 
подходяща работа или да бъдат включени в курс за професионална квалификация; 

- по-обширната информация, предоставена от НСИ, включваща не само лица, 
търсещи работа чрез бюрата по труда, но и онези, които използват директна връзка с 
работодатели, съдействие на роднини, познати и други. Наблюдението на работната 
сила дава информация за търсещите работа в по-широк възрастов диапазон: лица над 
15 г., които се самоопределят като безработни, както и „обезкуражени работници”, 
които могат да бъдат считани като потенциално нуждаещи се от професионално 
обучение.  

 
През последните няколко години настъпи съществена промяна както в подхода, така и 
в условията за осигуряване на обучение за придобиване на професионална 
квалификация. 
 
През 2000 г. НСЗ е осигурила включване в обучение за професионална квалификация 
(финансирано тогава от фонд „Професионална квалификация и безработица”) за 15 825 
души. Най-голям е относителният дял на лицата, завършили курс за допълнителна 
квалификация, и почти същия дял имат и тези, които са преминали обучение за 
преквалификация.  
Заетите лица, завършили курсове за квалификация, сa 496 души, от тях 470 сa от 
преструктуриращи се предприятия. Обучените от и по инициатива на работодател сa 
492. 
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През 2001 г., вследствие на изискването професионално обучение да се провежда само 
за конкретно работно място, рязко намаля броят на обучените безработни – 2.4% от 
общия брой на безработните. 
Продължава да има най-висок относителен дял обучението за допълнителна 
квалификация. Като съотношение обучението за преквалификация е над два пъти по-
малко, а обучението за начална квалификация – над пет пъти по-малко от обучението за 
допълнителна квалификация.  
Квалификационни курсове през 2001 г. са преминали 230 заети лица. От тях 86.5% са 
от преструктуриращи се предприятия. 
Българо-германските центрове за професионално обучение в градовете Плевен, Стара 
Загора и Пазарджик, като структурни поделения на МТСП, поставят основата на 
изграждането на Национална система за професионална квалификация. Те са 
лицензирани от НАПОО, като номенклатурата на професиите, по които се извършва 
обучение, е съобразена с установените потребности на пазара. В трите центъра, в 
курсове за професионално обучение, са включени общо 641 безработни лица. 
През 2001 г. е разработен за пръв път в Р България Национален план за действие по 
заетостта (НПДЗ), приет с решение №293/27.04.2001 г. на Министерски съвет. Той е 
изцяло съобразен с Европейската стратегия по заетостта и прилага принципите на 
европейската политика в областта на заетостта и професионалното обучение на 
възрастни. Действията в областта на професионалното обучение на възрастни са 
свързани с целите на Лисабонската стратегия и основани на посланията на 
Меморандума за учене през целия живот. В НПДЗ са разработени насоките за: 

• Развитие на капацитета чрез придобиване на трудов стаж и/или квалификация; 
• Развитие на възможности за обучение през целия живот; 
• Развитие на образователните системи за улесняване на прехода от училище към 

работа; 
• Предоставяне на младите хора на по-добри възможности за адаптиране към 

технологични и икономически промени – умения, релевантни на пазара на 
труда; 

Фиг. 4 
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С влизането в сила на ЗНЗ и промените в КЗОО от 01.01.2002 г. се променят 
източниците на финансиране на пасивната и активната политика на пазара на труда. 
Активната политика, изпълнявана от АЗ, обхваща форми, регламентирани в ЗНЗ, които 
се финансират със средства от държавния бюджет. Подзаконовата нормативна уредба – 
Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, регламентира 
обучаващите институции, които могат да извършват организираното и финансирано от 
АЗ професионално обучение. Процедурата по избор на тези институции се извършва по 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и методика, утвърдена от министъра на труда и 
социалната политика.  
 
През 2002г. бюрата по труда организират курсове за професионална квалификация, в 
които са включени 19102 безработни. Към 31.12.2002 г. завършват 17 632 души – 2.7% 
от общия брой на регистрираните безработни. По-голямата част от завършилите 
квалификационни курсове са младежи на възраст от 20 до 29г. – 32.7%. 
Непроменено остава съотношението между предпочитаните видове обучение за 
професионална квалификация.  
Успешно продължават работата си и през 2002 г. в трите Българо-германски центъра за 
професионално обучение, които работят по европейски стандарти. 

          Фиг. 5 
 

  
 
През 2003г. важна цел пред АЗ по отношение повишаването на квалификацията и 
професионалната мобилност на работната сила е постигане на по-качествено обучение. 
В съответствие с европейската практика, при обучението на безработните лица е 
въведен период на стажуване при работодател, с цел прилагане на придобитите умения 
в реални условия. 
Основни приоритети в дейността по професионалната квалификация са:  

• повишаване на адаптивността на работната сила;  
• разширяване правото на достъп до обучение за професионална квалификация; 
• постигане на по-голяма оперативност в дейността по организиране на заявено 

от работодатели обучение за осигуряване или запазване на заетостта.  
В АЗ са разработени нови и актуализирани редица поднормативни актове, свързани с 
дейността по професионална квалификация, реализирана съгласно чл. 63 от ЗНЗ. 
Въведена е нова, облекчена процедура за съкращаване срока за избор на обучаващата 
институция. Утвърдената методика за оценка на предложенията за обучение, поставя 
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изискването към обучаващите институции за осигуряване на стаж след приключване на 
обучението при конкретен работодател (на не по-малко от 70% от включените в 
обучението), за срок не по-кратък от един месец.  
Включени в квалификационно обучение през 2003 г. са 38 216 безработни лица, като 
това е максималната стойност за последните 10 години. От тях в различни програми и 
мерки с модул обучение са включени 41.6% (15 916 лица). Обучението на заети е 
превантивна мярка против безработица, поради което заема важно място в политиката 
по заетостта. През 2003 г. в курсове за професионална квалификация са включени 16 
064 работещи лица.  
Продължава да е най-високо предпочитането на курсове за допълнителна 
квалификация, три пъти по-ниско е предпочитането на нова квалификация 
(преквалификация) и най-ниско – за начална квалификация. Причината за това е, че 
допълнителната професионална квалификация дава възможност на безработните да се 
усъвършенстват в областта, в която вече притежават подготовка и опит, или да 
придобият допълнителни знания и умения, увеличаващи шансовете им за успешна 
трудова реализация.  

 
          Фиг. 6 
 

 
 

 

  

 
През 2004 г. акцент в политиката по заетостта на АЗ е повишаване качеството на 
търсещите работа чрез професионално обучение и осигуряване на съответствие между 
структурата на предлаганата и търсена работна сила по отношение на професионалните  
й характеристики. Това изисква да се приложи нов подход за осигуряване на по-
ефективно обучение, адекватно на потребностите на пазара на труда. В тази връзка се 
проведе първото социологическо проучване на потребностите на работодателите от 
работна сила с определена квалификация в национален мащаб в съответствие с 
европейската практика. На база обективните резултати се изработва и утвърждава 
списък от професии и теми, които да отговарят на изискванията на работодателите. По 
този списък е предприето квалификационно обучение на безработните лица без 
осигурено работно място за периода юли 2004 г. – юли 2005 г. По такъв начин 
работодателите и другите социални партньори се включват по-активно в процеса на 
формиране на активната политика по заетостта на регионално равнище.  
Продължава практиката на стажуване на безработните след професионално обучение в 
реални условия на конкретно работно място, което допринася съществено за 
придобиване на трайни знания и умения от обучените безработни. Липсата на 
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отговарящи на условията работодатели обаче затруднява реализацията на курсове по 
търсени от безработните професии като фризьори, козметици и др. 
В обучение за професионална квалификация през 2004 г. са включени 16 965 
безработни лица и 8 159 заети лица. В обучение в рамките на програми и мерки за 
заетост и обучение участват още 14 460 безработни. За обучение на безработни лица 
без осигурено работно място са организирани общо 904 курса и са включени 12 252 
души. Най-голям брой курсове са организирани за: готвач, оператор на компютър, 
сервитьор и барман, квалифициран шивач, приложни финансово-счетоводни 
специалисти, фризьор и др. По заявка на работодател са обучени 11 143 лица, като 43% 
от тях са безработни с осигурено работно място, а 57% са заети. Най-голям брой 
курсове са проведени за квалифициран шивач и оператор на шевни машини. 
Продължава доброто взаимодействие между териториалните поделения на АЗ и 
БГЦПО. В тези учебни центрове през 2004 г. в дългосрочно и краткосрочно обучение 
участват 1 171 безработни лица. 
В структурата на квалификационното обучение се увеличава делът на обучението за 
начална професионална квалификация и за придобиването на нова квалификация 
(преквалификация) за сметка на допълнителната квалификация. 
 

             Таблица 6 
Структура на квалификационното обучение на безработни лица  

по видове (в %) 
 

Година 
Начална 

професионална 
квалификация 

Допълнителна 
професионална 
квалификация 

Преквалифика- 
ция 

2003 9.7 67.4 22.9 
2004 18.25 51.76 29.99 

 
 

Фиг. 7 

 
 

През 2004 г. е постигнато гарантиране на високо качество на обучението както чрез 
увеличаване на неговата продължителност до изискуемия брой учебни часове за 
придобиване на степен на професионална квалификация, така и чрез провеждането на 
ефективен контрол от страна на АЗ по време на самото обучение.  
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В обобщение на анализа на данните за периода 2000 - 2004 г. (вкл. Табл. 1.4 и 1.5 от 
Приложение 1) може да се посочат следните изводи:  
 

1. Обучението на лица над 16 г. възраст – безработни и заети, се осъществява  в 
двете основни направления – по условията на Кодекса на труда и на основата на 
социалния диалог за заетите, и обучение на безработните лица, организирано от АЗ по 
регламента  на ЗНЗ.  

2. Особено внимание, съобразно ЗНЗ, се отделя на създаването на възможности за 
обучение на безработни лица с оглед подобряването на пригодността им за заетост, 
като се поставят следните цели:  

• формиране у младите хора на базисни умения, съответстващи на нуждите на 
пазара на труда и необходими за участие в ученето през целия живот, предвид 
относително високото равнище на безработица сред младите хора, тъй като 
значителна част от тях са без професионална квалификация, както и с ниско 
образование и ниска квалификация; 

• намаляване на неграмотността сред младежите и възрастните и рязко 
намаляване на преждевременно отпадащите от образователната система; 
особено внимание трябва да се отдели на младите хора с трудности в ученето и с 
образователни проблеми; 

• създаване на условия за по-лесен достъп на възрастни, включително и тези, 
които не са на постоянни трудови договори, до ученето през целия живот, за да 
се увеличи делът на лицата в трудоспособна възраст (16 – 64 г.), участващи в 
образование и обучение.  

3. Характерна е продължаващата тенденция на засилен интерес, особено при 
безработните лица и младите хора, към обучение за професионална квалификация, 
предимно в съвременните области, свързани с развитието на икономиката и 
информационните технологии. За разлика от тази положителна тенденция, все още се 
не се осъзнава от страна на работодателите ролята и необходимостта от инвестиране в 
дейностите по продължаващо професионална обучение – както с оглед повишаване 
пригодността за заетост, така и за икономическата стабилност на конкретното 
производство и на икономиката и обществото като цяло. 

4. Нарастването на броя на обучените лица през последните години се дължи 
както на ежегодното увеличаване на отпусканите средства от държавния бюджет, така 
и на повишения интерес от страна на безработните лица за повишаване на 
конкурентоспособността и шансовете за трудова реализация, които осигурява 
обучението за професионална квалификация. 

5. Въведената през 2003 г. практика на стажуване след завършване на курсове за 
професионална квалификация се доказа като полезна форма за затвърждаване на 
придобитите знания и умения и за засилване на връзката между професионалното 
обучение и неговата практическа приложимост.  

6. На фона на общото намаляване на младежката безработица (с 60.26 на сто през 
2004 г. спрямо 2000 г.), тенденцията към увеличаване на дела на младежите до 29 г. в 
общия брой обучени безработни лица представлява положителен резултат от 
провежданата политика за професионално обучение, насочена към трудовата 
интеграция на безработните младежи. 

7. Устойчива е тенденцията лицата със средно образование да са най-голямата 
група от обучените безработни лица. Това се обяснява с тяхната мотивация за трудова 
реализация както чрез усъвършенстване на притежаваните знания и умения, така и чрез 
овладяване на нова професия.  
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3.5. ППО, организирано от читалища 
 
Анализът на дейността на читалищата разкрива техния потенциал за предоставяне на 
продължаващо професионално обучение и развитие на формите на ученето през целия 
живот. Той се основава както на традиционното схващане за читалищата като уникални 
български местни институции за образование, просвета и култура, така и на 
съвременното разбиране за ролята им като центрове за развитие на общността, с много 
по-разширени и отговорни функции. Анализът е изграден върху резултатите, 
постигнати при изпълнението на проект “Гражданско развитие и участие чрез мрежата 
на читалищата” (1997 – 2004) на Министерството на културата и ПРООН, чиято цел бе 
да се стимулира процесът на превръщане на читалищата в модерни общностни 
центрове чрез изграждане на институционален капацитет и тестване на нови тенденции 
модели и практики в развитието им.  
 
Общи характеристики  
 
Съвременното читалище се разглежда като катализатор за развитие на социалния 
капитал в страната чрез:  

• насърчаване на  сътрудничеството и засилване на взаимовръзките в общността; 
• насочване на местните участници към инвестиции в общо бъдеще. 

Тази роля е изведена от традиционните черти на българското читалище, като 
институция с относително висока степен на доверие в общността, с добре изградени 
посреднически функции в диалога с местната власт, бизнеса, медиите и различните 
обществени групи, с умението да се създава партньорско доверие. Като се прибави към 
това местният характер на читалището и доброто познаване на традициите, поминъка, 
връзките, отношенията, нагласите и очакванията на местните хора, може да се говори 
за наличието на един значителен ресурс за развитието на общността. 
 
Новите тенденции в развитието на читалищата се градят и върху капацитета му да 
променя стереотипите в мисленето на българина относно предприемчивостта и 
инициативността, което пряко кореспондира с изграждането на индивидуални нагласи 
и мотивация за учене, формиране на предприемаческо поведение, търсене на 
алтернативни форми на поминък и заетост, особено в по-изостаналите и отдалечени 
райони на страната. 
 
Читалището – национален ресурс за ППО 
 
Капацитетът на българското читалище за организиране на ППО се основава  на оценка 
на цялостното състояние на сектора на читалищата. Предвид тяхната многобройност 
(3 450 са читалищата в регистъра на Министерството на културата), географското им 
разположение и институционалната устойчивост, те могат да се разглеждат като 
уникален национален ресурс в създаването на условия за трудова заетост и повишаване 
на професионалната подготовка на активното трудово население. Това твърдение има 
основанията си в следните функционални характеристики на читалищата:  

• Достъп до различни общностни групи в различни по големина, тип и 
местоположение селища от цялата страна; 

• Традиции, утвърдени подходи, навици и екипни умения за провеждане на 
обучения, както и ресурси за формиране на ново отношение към обучението; 

• Материална база, подходяща за провеждане на обучения; 
• Традиционно добри връзки и партньорства с местната власт, работодатели, 

училища и университети; 
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• Достъп до преподаватели и експерти в различни сфери (както местни, така и в 
цялата страна); 

• Общодостъпни публични библиотеки; 
• В малките населени места – единствено културно, интелектуално, гражданско 

средище на общността.  
 
На базата на тези общи характеристики, читалищата могат да участват в процеса 

на прилагане на стратегията за продължаващото професионално обучение, да развиват 
дейности и създават допълнителни умения за: 

• определяне потребностите от обучение на възрастни според степента на 
образователното им ниво и професионална квалификация; според наличните 
и потенциалните ресурси за икономическо развитие на региона; според 
потенциалния пазар на труда, съобразени със стратегията за развитие на 
региона (общината); 

• мотивация и стимулиране на местното население за повишаване на 
пригодността за заетост чрез обучение за професионална квалификация; 

• разработване на учебни програма, в съответствие с изискванията за 
професионално обучение; 

• организиране и провеждане на професионално обучение; 
• подобряване на условията за равен достъп до ППО независимо от възраст, 

местоживеене, социална и етническа принадлежност и др.;  
• предоставяне на електронно обучение, чрез изграждане на необходимата за 

това инфраструктура в читалищата; 
• популяризиране формите на ученето през целия живот и на предлаганите 

професионални обучения сред населението и работодателите в региона с цел 
намиране на работа на завършилите успешно обучението. 

 
Читалището – местен център за професионално обучение 
 
Трудности при лицензиране 
 
ППО е нова за читалищата сфера на дейност. Липсата на ясно заявена политика за 
развитието на читалищата в тази сфера ги изправя пред необходимостта от поемане на 
лична отговорност и управленски риск. Независимо от опита, който някои от тях 
натрупаха при изпълнението на демонстрационни проекти, свързани със създаване на 
условия за заетост, предприемането на стъпки за лицензирането им като ЦПО изисква 
нова стратегия за развитие на читалището. Като обществена организация, читалищните 
мениджъри могат да предприемат мерки, свързани с инвестиции и разширяване на 
дейността, само при одобрението на Настоятелството на читалището, за което невинаги 
срещат разбиране и подкрепа. В масовия случай липсва достатъчно мотивирано 
предприемаческо поведение.  
 
Подготовката на едно читалище за лицензиране като ЦПО е свързана със значителни 
разходи за получаване на лиценза, за инвестиране в инфраструктура, оборудване и 
човешки ресурси (преподаватели, партньори). Често тези разходи са несъизмерими с 
бюджета, с който читалището разполага. Повечето читалища имат сравнително 
ограничени финансови ресурси, за да предприемат подобна инвестиция.  
 
Професиите, към които читалищата проявяват интерес, по правило не са близки до 
читалищната дейност и не съвпадат с традиционното неформално обучение, което те 
провеждат. Техният избор се определя от търсенето на определена професия в 
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населеното място или региона. Такива професии са: хотелиер, фризьор, готвач, 
корабоводене – речно и морско, административно обслужване, озеленител, строителен 
работник, обслужване в общественото хранене, монтьор на компютърни системи, 
оператор на компютър, шивач, социални услуги за деца и семейства в риск и др. 
За разлика от повечето лицензирани ЦПО, за които професионалното обучение е 
основна дейност, за читалищата това е допълнение към основните им форми на работа. 
В общия случай, когато читалището предлага обучение срещу заплащане от самите 
курсисти над 16-годишна възраст, е необходимо съответно сертифициране на 
обучението. Това се отнася за всякакви видове професионални обучения, включително 
за такива в сферата на изкуствата – музика, танци, рисуване и други, при които 
курсистите са водени предимно от мотивацията да получат удовлетворение от 
придобитите умения и знания. Сертифицирането е необходимо, от една страна, за да се 
постигне по-широко използване на капацитета на читалищата и по този начин се 
осигури и допълнително финансиране, а от друга страна, да се постигне съответствие с 
едно от основните направления в развитието на политиките на Европейския съюз в 
областта на ученето през целия живот – валидизиране на знанията и уменията, 
получени по неформален път и самостоятелно учене. 
 
Съществуващи форми на ППО в читалищата  
 
� Партньорство 
 
Независимо че няма лицензирани ЦПО към читалища, те разполагат с ресурс за 
провеждане на курсове за професионално обучение и издаване на сертификати на 
преминалите обучението курсисти. Най-често срещаната форма за това е сключване на 
предварително споразумение за провеждане на обучения с лицензирана партньорска 
организация. Партньори на читалищата стават професионални гимназии и 
университети, частни фирми или специализирани НПО (напр. дружество “Знание”). В 
общия случай лицензираните организации се явяват на конкурси за професионална 
квалификация за безработни, обявени от БТ. При спечелване на търга, читалището 
предоставя учебна база, набира курсистите и провежда обучението по учебната 
програма на партньорската организация. След приключване на учебните модули, 
курсистите полагат изпитни тестове пред преподаватели от лицензираните организации 
и получават сертификати от тях.  
 
� Асоцииране 
 
Асоциирането на група читалища за получаване на обща лицензия е друга възможност 
за провеждане на професионално обучение. Вече има прецедент – предстои получаване 
на лицензия от Асоциацията на българските читалища. Асоциирането на читалищата 
им дава финансово и организационно предимство пред индивидуалната кандидатура. 
Освен задължението за изготвяне на документите за лицензиране, за изработване на 
норми и правила на работа, асоциацията гарантира качеството на провежданите от 
нейните членове обучения. Тази форма намалява финансовата тежест върху едно 
читалище и дава възможност за споделяне на ресурси.  
 
� Обучения с международно признати сертификати 
 
 Известна част от читалищата провеждат квалификация за възрастни по учебни 
програми с международно признати сертификати. Това е особено актуално през 
последните години, когато в читалищата навлизат съвременните информационни и 
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комуникационни технологии. Такъв пример са изградените по проект “Читалища” 25 
информационно-обучителни центъра в читалища от малки и отдалечени населени 
места, лицензирани като Локални Cisco и Microsoft академии и 2 Регионални Cisco 
академии. Преминалите през пълния курс on-line обучение получават международно  
признат сертификат и имат много висока реализация на трудовия пазар. 
 
� Нелицензирано обучение 
 
Обобщеният опит от проведените демонстрационни практики на участници в проект 
“Читалища” показва, че читалищата могат да бъдат много гъвкави при избора на 
форма, съдържание и средства при провеждане на неформално професионално 
обучение. Предпочитани са семинарните занятия, краткосрочните учебни курсове, 
лекции, клубни занимания, консултации. По съдържание те са изключително 
разнообразни – предоставяне на нова информация за алтернативни форми на заетост; 
провеждане на мотивационни курсове; придобиване на базисна компютърна 
грамотност, работа с интернет и различни софтуерни продукти, чуждоезикова 
подготовка; алтернативни селскостопански производства (напр. пчеларство, лозарство) 
и др. Преобладават учебни курсове, насочени към трудово активното население: 
безработни, хора без или с ниска професионална квалификация, от рискови или 
социално слаби групи (не се включват школите и курсовете за деца).  
 
Независимо от формата и съдържанието, в провежданите курсове ясно личи идеята за 
активиране на населението към трудово поведение чрез придобиване на нови знания 
или умения – както теоретични, така и практически. Като правило обученията са 
съобразени с местните природни условия, с перспективите за развитието на населеното 
място и региона, със специфичния начин на живот и поминък на населението. 
Неформалното обучение се провежда обикновено в самото населено място, което го 
прави по-достъпно за трудно мобилното население, особено от по-малките населени 
места, и по-евтино. Неформалното обучение невинаги е насочено към придобиване на 
професия и директна подготовка за пазара на труда, а по-скоро към повишаване на 
социалната и трудовата активност на населението, създаване на предразполагаща среда 
за предприемачество и самонаемане, мотивация за търсене на нови алтернативни 
форми на поминък. Анализът на проведените обучения показва, че в повечето случаи 
читалищата се стремят да намерят специфична за населеното място и региона ниша на 
трудова заетост, която да осигури допълнителни доходи на населението. Резултат от 
подобни усилия може да се търси по-скоро в дългосрочен план, тъй като е насочен към 
утвърждаване на нова трудова култура, необходима за работата на активното население 
в нови пазарни условия и икономика, основана на знанието.  
 
Рискове 
 
Независимо от потенциала, който читалищата имат за предоставяне на продължаващо 
професионално обучение, съществуват известни рискове при организирането на тази 
дейност: 

• поддържане на високо качество на предлаганите от читалищата обучения;  
• лицензиране на неподходящи за тях професии; 
• липса на достатъчно мотивирани хора в трудоспособна възраст, особено в 

малките населени места, за включване в ППО; 
• недоверие от страна на местните хора в способността на читалището да 

организира качествено обучение. 
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Трудностите и рисковете са лесно преодолими от страна на самите читалища при 
наличие на достатъчно подкрепяща среда за развитието им като ЦПО. 
 
Препоръки: 

 
1. За да се развие потенциалът на читалищата в сферата на професионалното 

обучение, трябва да има ясна държавна политика, която да ги насърчава и 
стимулира. Различните държавни институции трябва да заявят съгласувано и 
недвусмислено отношение към разширяването на дейността на читалищата в 
тази сфера. 

2. Особено ценно би било стимулирането на читалищата в по-малките населени 
места, където предлагането на лицензирано качествено и разнообразно 
професионално обучение е ограничено.  

3. Съчетаването на формално (лицензирано) и неформално обучение в читалищата 
би допринесло за общото повишаване на трудовата култура на населението и 
подготовката му за новите икономически условия и икономиката на знанието. 
 
 

4. Качество на обучението за професионална квалификация при ППО 
 
4.1. Фактори, влияещи върху качеството на обучението 
 
4.1.1. Материална учебно-техническа база 
 
В последните години оборудването в професионалните училища е морално и 
физически остаряло. Инвестициите, които държавата отделя в тази посока, са 
недостатъчни. Това се отразява на качеството на професионалното образование и 
поставя завършилите професионално обучение в неравностойни позиции на пазара на 
труда. Налице е несъответствие между оборудването в професионалните училища и 
новото оборудване за съвременни технологии, които се прилагат във фирмите и 
производствата.  
Основните трудности, които срещат професионалните училища и гимназии, са 
свързани с недостиг на средства за модернизиране на материално-техническата база, 
осигуряване на съвременна учебна и справочна литература, оборудване с компютърна 
техника. 
Инфраструктурата на много от училищата не улеснява достъпа до ППО на лица с 
физически увреждания. 
Голяма част от училищата и гимназиите полагат усилия да модернизират материално-
техническата база и оборудването чрез участие в различни международни проекти, 
реализиране на ППО и собствени приходи.  
 
Изискванията към материалната и учебно-техническата база за провеждане на 
съответно професионално обучение са посочени във всяко ДОИ за придобиване 
квалификация по професия. Все още липсват научни проучвания относно европейските 
стандарти за оборудване, за да може да се направи сравнение.  
  
За създаване на стимулираща учебна среда за професионално обучение на млади и 
възрастни и по-добра инфраструктура и оборудване за ПОО, професионалните 
гимназии в страната се нуждаят от сериозно модернизиране. България трябва да ускори 
напредъка си по отношение на достъпа до ИКТ и интернет, които са ключов фактор на 
съвременния пазар на труда (15.7% от населението има редовен достъп до персонален 



 52 

компютър през 2002 г., според данни на социологическата агенция „Витоша рисърч“, и 
по-малко от 10% от населението над 18 г. ползва интернет).  
ИКТ в професионалните училища са важни не само за предоставяне на компютърна 
грамотност, но и за интегриране на ИКТ в преподаването на други предмети и ПОО. С 
развитието на българската икономика се очаква търсене на професии, свързани с 
високите технологии, при които машини, контролирани от компютър, ще играят важна 
роля, и професионалните училища/гимназии ще трябва да могат да осигурят 
подходящото обучение. Освен това, електронното обучение трябва да се развива като 
начин за улесняване на ученето през целия живот и увеличаване на достъпа до ППО. 
Трябва да се разработят материали, методика, оценка и процедури за сертификация. 
Наличието на богати библиотеки и центрове е също толкова важно условие за 
привличането на възрастни обучаеми. В рамките на институциите за ПОО, 
инвестициите в инфраструктурата ще създадат множествен ефект, тъй като 
съоръженията могат да се използват и от млади, и от възрастни обучаеми.  
Практическото обучение се осъществява в учебни, учебно-производствени и в 
производствени условия. Основни пречки за осигуряване на работни места в реални 
производствени условия са недостатъчните връзки “училище – бизнес. 
Съществуващата нормативна база не поощрява участието на работодателите в процеса 
на модернизация на инфраструктурата на професионалните училища и гимназии. 
Усъвършенстването на нормативната уредба относно отговорностите на 
работодателите и социалните партньори за провеждане на практическото обучение ще 
бъде положителна стъпка за подобряване качеството на ППО. 

 
Материалната учебно-техническа база на центровете за професионално обучение в 
повечето случаи е наета или се осигурява чрез рамкови договори за всеки конкретен 
курс. Това е предпоставка за по-голяма гъвкавост при осигуряване на база за 
провеждане на обучението и възможност на обучаемите да се запознаят с най-новото 
техническо оборудване. Положителна е тенденцията центровете да развиват и 
собствена материална база. При продължаващото професионално обучение на заети 
лица практическото обучение се провежда на конкретни работни места в 
предприятията, което е от изключителна важност за подготовката и реализацията на 
обучаемите.  

 
4.1.2. Учебно-преподавателски и помощен учебен персонал 
  
Съгласно данните на НСИ през 2003 г. в професионалните училища, гимназии и 
колежи работят 19 362 учители. Преобладаващ е броят на преподавателите с висше 
образование. Базовата подготовка на учителите, която се извършва във висшите 
училища, е на добро ниво, но предвид непрекъснатото въвеждане на нови 
производствени технологии, е необходима постоянно действаща система за 
актуализиране квалификациите на педагогическите кадри. По този начин ще се осигури 
съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и 
нивото на професионалната  им компетентност. Необходимо е да се възвърне 
авторитетът на учителската професия, да се подобри икономическият и социален статус 
на учителите в професионалните училища. 
Основният интерес на учителите за повишаване на квалификация е свързан с 
получаването на по-висока професионално-квалификационна степен като основание за 
увеличаване на трудовото им възнаграждение. Съществуват пет квалификационни 
степени: най-ниска – пета, и най-висока – първа степен. В процеса на провеждане на 
ППО се проявяват затруднения от факта, че учителите не са обучени да преподават на 
възрастни. Необходимо е в учебните планове на педагогическите специалности на 
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висшите училища да се включи задължително и обучение по андрагогика, което ще 
повиши уменията им за преподаване както на ученици, така и на възрастни.  

 
В центровете за професионално обучение преобладаващата част от обучаващите и 
помощния учебен персонал не са постоянно заети, а работят на граждански договор за 
всеки конкретен курс.  
 
Голяма част от преподавателите в ЦПО са учители, които са на постоянна работа в 
професионалните училища и гимназии. Системата за образование, обучение и 
квалификация на преподаватели и обучаващи (към университетите или ДИУУ) не 
съответства на изискванията за прилагане на принципите на продължаващото 
професионално обучение и ученето през целия живот. Малко са обучаващите, 
преминали през курсове за придобиване на умения за обучение на възрастни. 
 
Няма изградена система за подготовка на обучаващи на възрастни в момента. Наредба 
№5 на МОН за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в 
системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-
квалификационни степени, в която са описани условията за повишаване на 
квалификацията, се отнася само за учители в системата на народната просвета. 
Квалификацията (а и правоспособността) на обучаващите, които се занимават само с 
обучение на възрастни, е техен личен проблем. Допълнителната квалификация не е 
обвързана със заплащането или с други стимули. 
Необходимо е институциите, имащи отношение към ППО, да разработят и реализират 
система за обучение на обучаващите в ПОО, съобразена със спецификата на 
професията, личните им интереси и умения, възрастовите особености на обучаваните.  
 
Голяма част от преподавателите в ППО познават новите технологии, машини и 
материали само от техническата литература. Работодателите са тези, които трябва да 
дадат възможност на обучаващите да се запознаят с новостите в отрасъла, като 
осигурят работни места, покани за участие в семинари и др. Необходимо е 
работодателите да бъдат мотивирани да инвестират в придобиване на професионални 
знания и умения от страна на обучаващите на възрастни, вкл. за работа с компютър, 
чужд език, актуализиране на професионалната подготовка, психологическо обучение.  
 
4.1.3. Учебна документация 

 
Основен фактор, който оказва съществено влияние върху качеството на предоставяното  
ПОО, е съобразяването на учебната документация с пазара на труда. 
Съгласно чл. 13 на ЗПОО обучаващата институция сама разработва учебната 
документация (учебни планове и учебни програми) или работи по документация, 
разработена от заявителя на обучението. 
 
Учебните планове за професионално обучение трябва да се основават на Държавните 
образователни изисквания за придобиване квалификация по професии. Те се 
разработват от НАПОО и се утвърждават от министъра на образованието и науката. 
Макар че се полагат значителни усилия за разработването на учебните планове, с цел да 
се отговори на промените на пазара на труда, са необходими допълнителна подкрепа и 
ресурси, за да се ускори процесът на реформата. Въпреки че по проект по програма 
ФАР („Усъвършенстване на професионалното образование и обучение“) още през 1996 
г. се въведе модулното обучение и учебните планове на ЦПО са организирани на 
основата на модули, модулният подход при провеждане на ППО би могъл да се 
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разшири на общонационално равнище, за да бъдат учебните планове по-гъвкави и 
пригодни. Включването на работодатели в процеса на разработване на учебни планове 
може да осигури обвързаността им с конкретните нужди на пазара и ще спомогне за 
интегриране промените на работното място (организация на работата, нови технологии 
и пр.) в новоразработените учебни планове.  
На този етап само част от Националните изпитни програми (НИП) за придобиване 
степен на професионална квалификация по професии и специалности от Списъка на 
професиите и специалностите за професионално образование и обучение са 
разработени и утвърдени. Това са НИП за професии с първа степен на професионална 
квалификация. Дейностите по разработване на НИП продължават интензивно. Едва 
след окончателното им разработване може да се очаква учебната документация за 
професионално обучение по определена професия да е в съответствие със съответното 
ДОИ за придобиване на квалификация по професията.  
 
В Европа няма единни ДОИ за придобиване на квалификация по професия, поради 
което не може да се отчете съпоставимост на българските ДОИ с европейските. 
Предефинирането на целите на професионалното образование и обучение, 
включително и на продължаващото професионално обучение, е насочено към 
повишаване на компетентността и на резултатите на обучаваните. ДОИ за придобиване 
на квалификация по професии са основен документ и средство за постигане на целите. 
Те са градивните елементи в подходите за осигуряване на качество. 
ДОИ за придобиване на квалификация по професии определят вида и степента на 
уменията, необходимите за упражняване на дадена професия. Те съдържат информация 
за: изискванията към входящото образователно равнище за обучение по професията; 
описание на дейностите, предметите и средствата на труда, както и знанията и 
уменията, необходими за практикуване на професията; възможностите за 
професионална реализация, както и за повишаване на квалификацията; целите и 
съдържанието на обучението по професията; изискванията към материалната база и 
към обучаващите; обобщените критерии за оценяване на резултатите от държавните 
изпити по теория и практика. 
С прилагането им се осигуряват еднакви изисквания за придобиването на 
професионална квалификация в различните обучаващи институции, както и за 
сертифициране на знанията и уменията, придобити по неформален и информален път. 
Постигането на прозрачност на процеса на обучение, използването на еднакви 
критерии за оценяване, осигуряването на съответствие на подготовката с изискванията 
на пазара на труда са характеристиките, които превръщат тези документи в основа за 
разработването на учебните програми. 
 
Принципът на широкопрофилност, който е водещ при разработването им, дава 
възможност за по-добра адаптация към променящите се изисквания на пазара на труда. 
Насочени към укрепване на връзките между образованието и бизнеса, ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии са документи, които имат конкретната 
задача да подпомагат развитието и усъвършенстването на учебните планове и 
програми. Акцентът при разработването на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии е придобиването и развитието на професионалните компетенции. 
Формирането в процеса на обучение не само на тясно специфични за професията 
знания и умения, а на ключови и базисни професионални компетенции, осигурява на 
обучавания по-голяма гъвкавост и адаптивност. Ориентирани към по-дългосрочно 
развитие, с дефинирани общи и специфични (конкретни) цели на обучението, те са 
средство за оценка на придобитите умения и за проектиране на бъдещи потребности, 
продиктувани от развитието на техниката, технологиите и др. 
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Овладяването на ключови компетенции е една от приоритетните цели на 
професионалната подготовка. 
Ключовите компетенции, залегнали в ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии, се отнасят до: здравословно и безопасно упражняване на изучаваната 
професия и опазване на околната среда; формиране на умения за изработване и 
попълване на отчети, доклади, заявки, CV; икономически знания и умения; знания и 
умения в областта на трудовото право; работа в екип, комуникация с колеги и клиенти; 
работа с компютър; чужд език.  
 
В съответствие с чл. 3. от Наредбата, с която се утвърждава ДОИ за придобиване на 
квалификация по конкретна професия, въз основа на ДОИ и на рамковите програми по 
чл. 10, ал. 3 от ЗПОО се разработват учебният план и учебните програми за обучение 
по съответната професия. В тази връзка един от основните проблеми е как да се 
осъвременят учебните програми на базата на ДОИ, тъй като те са остарели по 
отношение на модерните технологии и техника. Как тяхната насоченост да се 
ориентира към формирането на практически знания, умения и компетенции, вместо 
акцентът да се поставя върху получаването и запаметяването на информация. 
При разработването на учебни планове и учебни програми ЦПО се затрудняват да 
използват ДОИ за придобиване на квалификация по професии. На практика учебната 
документация се разработва, като се използват учебните планове и програми на МОН 
или за база служат съществуващи планове и програми, които се преработват. Проблем 
за разработване на качествени учебни планове и програми за провеждане на ППО е и 
недостатъчната съвременна учебна и справочна литература. Необходима е голяма 
мобилност и адаптивност при разработването на учебни планове и програми за ППО. 
От една страна, е важно те да се съобразят с ДОИ, а от друга – с изискванията на 
конкретен работодател. 
 
Ранната идентификация на необходимите умения с цел планиране на професионалното 
образование и обучение е процес, в който активната страна са работодателите. Те 
трябва да предоставят информация за нуждите от квалифицирани работници. За 
съжаление, в България, с променящата се икономика, с преобладаващите малки и 
средни предприятия, които не са сигурни колко време ще просъществуват, това е 
трудно осъществимо. В резултат, най-търсено е обучението по професии от туризма и 
икономиката, като се предполага, че усвоените компетенции в рамките на такова 
обучение ще са полезни, независимо с каква дейност човек ще се занимават утре. 
 
Стъпка към признаване на неформалното обучение е разработването на рамкови 
програми Е. С тях се определят условията, при които лица със стаж по дадена 
професия може да се явят на държавни изпити и при успешното им полагане да получат 
документ, удостоверяващ професионалната квалификация. Рамкови програми Е 
регламентират условията, при които може да се осъществява обучение в самостоятелна 
форма – по индивидуален учебен план, с отчитане на опита и компетенциите на 
кандидатите и при желание с възможност за организиране на часове по теория и 
практика. В същите рамкови програми се определят начините, по които се проектира 
съдържанието на професионалното обучение на лица, които са участвали в 
професионално обучение или притежават професионална квалификация по сходна или 
съвсем различна професия. Основната цел е в максимална степен да се признаят 
усвоените компетенции. Съдържанието на предстоящото обучение се определя на 
базата на сравнение на ДОИ по двете професии. 
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Необходимо е да се отчете негативният факт, че са недостатъчни качествените и 
съвременни учебници по професиите, учебните помагала, информационните 
материали, тестовите материали и други средства, обезпечаващи процеса на 
преподаване и усвояване на знания, умения и ценности в процеса на продължаващото 
професионално обучение. Открояват се противоречия между изискванията на времето 
и възможността на обучаващите институции. Ускореното развитие на техниката 
изисква разкриване на нови специалности, бързо актуализиране на учебните програми, 
използване на съвременни учебно-технически средства, своевременна промяна в 
учебното съдържание. Една от основните насоки за подобряване на учебните програми 
в рамките на ППО трябва да бъде свързана с по-голямата практическа насоченост на 
учебния материал. 
 
Представителите на бизнеса определят като важна част от професионалното обучение 
формирането на предприемачески дух у обучаваните. Представителите на ЦПО 
считат, че трябва да се включат учебни предмети като управление на човешките 
ресурси, психология и мотивиращи дисциплини. Очерталата се потребност за “работа с 
хора” е обективна и трябва да се има предвид при структурирането на учебните 
планове и програми за формиране на компетенции, свързани с конкретни умения и 
нагласи. Освен това представителите на бизнеса призовават за обучение, което да 
подготвя хора, адекватни на съвременните изисквания. Те трябва да са комуникативни, 
работоспособни, организирани, справящи се с конкретни задачи. Друго често 
споделяно тяхно мнение е, че преподавателите трябва да преподават теория, а 
работещи в областта професионалисти да се ангажират в по-голяма степен с 
практическото обучение. Това становище се споделя и от представителите на 
центровете за професионално обучение. Преподавателите трябва да са водещите 
фигури, но участието на специалисти от практиката, с опит, е задължително. 
 
Друг проблем, който е идентифициран и от учителите, и от представителите на 
бизнеса, и от ЦПО, е, че значителна част от прилаганите учебни програми са остарели 
както по отношение нивото на модерните технологии, така и в сравнение с прилаганите 
в други европейски страни. В тях се поставя акцент върху получаването и 
запаметяването на информация, вместо върху формирането на практически знания, 
умения и компетенции. 
 
Липсва приемственост между професионалното обучение и висшето образование на 
национално ниво. Във висшите училища няма система за валидиране на придобитите 
квалификации (компетенции) от системата на ПОО.  
 
В ЗПОО е заложена нормативната база за удостоверяване на неформалното и 
извънинституционалното обучение. Мобилността на обучението в ЦПО дава 
възможности за трансфер на кредити (преминаване на отделни модулни обучения, 
завършващи с удостоверения за професионално обучение).  
Законодателните инициативи в областта на признаването на дипломи и професионални 
квалификации, предприети в изпълнение на изискванията, вложени в общосистемните 
директиви на Съвета на ЕС (89/48/ЕИО и 92/51/ЕЕС), се развиват в две основни 
направления. От една страна, се обновява значителна част от правната рамка, 
регламентираща процедурите по признаването. За да бъде постигнато хармонизиране 
на националното законодателство с правните норми на Общността, бяха внесени 
изменения и допълнения в някои основни нормативни актове и бяха разработени нови 
закони. От друга страна, процесът на сближаване на националното законодателство с 
нормативната уредба на ЕС продължи с разработването на подзаконови нормативни 
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актове, допълващи и осигуряващи практическото прилагане на вече изградената 
законова база.  

По отношение на втората общосистемна директива 92/51/ЕЕС, касаеща признаването 
на професионално образование и обучение, би могло да се каже, че националното 
законодателство е напълно съобразено с правните мерки на ЕС. ЗПОО, приет и 
влязъл в сила през 1999 г., е разработен изцяло в съответствие с изискванията на 
Директивата, съвместно с експерти от Европейската комисия.  
 

 
4.1.4. Подходи и методи на обучение  

 
Съществуването на ефективна система за продължаващо професионално обучение 
предполага наличие на методология, дидактически подходи, анализи и изследвания. 
Научноизследователският капацитет на висшите училища не се използва пълноценно за 
анализ и подпомагане развитието на ППО в страната, за изследвания, подпомагащи 
разработването на политики в областта на ППО. Почти липсва научноизследователска 
дейност в областта на развитието на човешките ресурси към различните ведомства, вкл. 
на национално равнище. Това нарушава процеса на изграждане на решения във времето 
и се отразява неблагоприятно върху тяхното качество. Във връзка с този приоритет 
НАПОО предвижда дейности за популяризирането и внедряването на добри практики в 
областта на ППО. 
За изпълнение на приоритета, свързан с научноизследователската дейност в областта 
на развитието на човешките ресурси, се предвижда: 

� методическо подпомагане на педагогическия персонал за провеждане на ППО за 
лица над 16 години;  

� информационна осигуреност на научноизследователската дейност; 
� събиране, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на ППО; 
� разработване на пакет от общи принципи за валидизация на неформалното 

обучение или самостоятелното учене, за осигуряване на съвместимост с тези на 
страните от Европейския съюз;  

� въвеждане на европейските инструменти за признаване и оценяване на 
квалификации;  

� постигане на висока култура на ученето чрез информиране, консултиране и 
ориентиране. 

 
Нормативната база предлага различни форми за провеждане на професионално 
обучение: дневна, задочна, вечерна, самостоятелна, дистанционна, индивидуална и 
кореспондентска. За съжаление най-често предпочитана е дневната форма на обучение, 
а на останалите се гледа с недоверие. На практика дистанционният подход при ППО 
почти не е застъпен, въпреки големите възможности, които предоставя при обучение на 
заети лица. 
 
Чл. 40 от ЗПОО предоставя възможност на желаещи, които са придобили 
професионални умения, упражнявайки определена професия, да узаконят придобитите 
професионални умения и да получат национално признат сертификат. Необходими са 
значителни усилия в посока към валидиране на придобитите знания и умения и 
реализиране на тази възможност, регламентирана в ЗПОО. 
 
ЗПОО дава възможност за провеждане на гъвкаво обучение, като например: обучение 
за придобиване на професия чрез няколко кратки курса по част от професия, в 
зависимост от възможностите на обучаемия; обучение по рамкова програма Е с 
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надграждане над определено квалификационно ниво; неформално обучение; 
самостоятелна подготовка и др.  
 
Традиционните методи на преподаване са най-предпочитани както от обучаващите, 
така и от обучаваните. Лекцията е основен метод на преподаване. Други сравнително 
разпространени методи са дискусията и беседата.  
Слабата информираност, както и съществуващите традиции и наслоени навици, водят 
до ограничено използване на по-модерни и нестандартни форми на обучение. Учебният 
материал по-често се представя чрез стандартни методи, а интерактивните, при които 
се създават условия за формиране на съвременни знания и умения чрез реално участие 
на обучаваните в “добиването на знанията и опита”, често остават добри пожелания. А 
последиците от еднообразни методи в процеса на обучение са известни – загуба на 
интерес, понижаване на мотивацията на обучаваните за активно участие, отказ от 
обучението. 
Нестандартните методи на обучение за развитие и генериране на идеи 
(брейнсторминг, брейнрайтинг, снежна топка, мозъчни карти, учене на спирки), за 
избор на идеи (дисонанс, аквариум, съчмен лагер, модерация), учене чрез подражание, 
метод на четирите стъпала, метод на водещия текст, проектен метод все повече са 
предпочитани в професионалното обучение на възрастни.  

 
Обучение в Учебно-тренировъчна фирма (УТФ) 
УТФ е модел на реално предприятие и както е в реалната практика, е структурирана по 
отдели: Човешки ресурси, Секретариат, Маркетинг, Продажби, Контролинг, 
Счетоводство, Логистика и т.н. Обучаемите преминават през различните отдели и 
извършват специфичната за всеки от тях работа – от снабдяването, през извършването 
на услуги, до пласмента. Свързаната с това търговско-административна работа се 
осъществява в съответствие с търговската практика и законодателната уредба. В 
действителност стоките и услугите, както и необходимите за заплащането им пари, не 
съществуват реално. Разменят се само необходимите за търговците информации и 
документи, като се използват технологиите на бъдещето. 
Предимството на УТФ е симулацията: решенията, които в реалния бизнес могат да 
доведат до ощетяване на собственото предприятие, тук могат да бъдат тренирани. Те са 
част от индивидуалния опит на обучаваните и важен фактор на учебния процес. 
Цел на обучението в УТФ е интердисциплинарното, проблемно ориентираното 
преподаване на практически приложими знания за извършваните в рамките на една 
фирма дейности, както и за връзките между предприятията. Осъществява се чрез 
активни методи на обучение и в центъра на учебния процес се поставя личността на 
обучавания. Процесът на учене основно е в резултат от действията на търговските 
партньори, като това обстоятелство води до висока степен на мотивираност от страна 
на обучаваните. 
Стимулирането на предприемаческото мислене, откриването и осмислянето на 
икономическите връзки и взаимодействия, овладяването на ключови квалификации, 
например умението за работа в екип, мрежово мислене, езикова компетентност, както и 
прилагането на чуждоезиковите знания, формират мобилност и гъвкавост в 
международната трудова и професионална дейност и съставляват базата за учене през 
целия живот. 
Чрез обучението в УТФ се създава нова ситуация и за преподавателите. Те се 
превръщат в консултанти, треньори на обучаемите. Това поставя нови изисквания към 
техните комуникативни умения и уменията за сътрудничество. 
 
Модулно обучение 
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Прилагането на модулни програми за професионално обучение възниква в резултат от 
необходимостта за актуализиране на учебната документация в съответствие с 
европейските стандарти, както и от въвеждането на нови ефективни методи на 
обучение с цел повишаване качеството на професионалното обучение. По този начин 
могат да се изпълнят очакванията за подобряване на възможностите за реализация на 
пазара на труда. 
Първоначалният опит за осъществяване на професионално обучение, основано на 
модулен принцип, се натрупа в системата за професионално образование. Въз основа на 
отчетените положителни резултати модулното обучение се мултиплицира както в 
професионалните гимназии, така и в институциите за продължаващо професионално 
обучение. 
Както за всяко друго обучение, така и за модулното обучение, първата стъпка е 
изготвянето и утвърждаването на учебния план. Пакетът от учебна документация се 
състои от учебен план и модули за обучение и се разработва изцяло в съответствие с 
целите на предвиденото професионално обучение. Учебният план осигурява 
възможност за достигане до предвиденото ниво на обучение – по част от професията 
или за придобиване степен на професионална квалификация. Обучението, основано на 
модулен принцип, предоставя възможности на обучаемите да надграждат всеки учебен 
модул и всяко следващо ниво над предходните. Достигането до следващото ниво на 
квалификация се осъществява чрез надграждане над формираните знания и 
практически умения в предшестващото ниво. 
Всеки модул представлява пакет от теми и задачи за усвояване и придобиване на 
знания, умения и професионално-личностни компетенции, т.е. във всеки модул 
оптимално се съчетават теоретичните знания и практическите умения, които са 
необходими за извършване на даден вид дейност.  
Модулното обучение се базира на кредитната система. Кредитът е единица за 
придобита професионална компетентност и се приравнява на определен брой часове: 72 
часа обучение в обучаващата институция и съответно 80 часа обучение на конкретно 
работно място.  
Друг съществен момент в обучението, основано на модулен принцип, който също е 
регламентиран в учебния план, е системата за оценяване. Тя също трябва да отговаря на 
професионалните компетенции, заложени в Държавните образователни изисквания за 
придобиване на квалификация по професии. Придобитите теоретични знания и 
практически умения по всеки модул се оценяват чрез изпълнение на теоретични и/или 
практически тестове (задания).  
За всеки модул се разработва строго регламентирана система за оценяване, в която са 
определени броят и видът на тестовете и процентното участие на всеки от тях в 
окончателната оценка за модула. 
За всеки от тестовете са определени критериите за оценяване, които са свързани с 
целите на обучението. Преподаващият даден модул разработва инструментариума за 
оценяване в съответствие с определените критерии. 
Вследствие използването на утвърдената във всеки модул система за оценяване, според 
която спрямо всички обучаеми се прилагат еднакви изисквания и критерии, се постига 
една от основните характеристики на оценяването – обективност. 
Основно предизвикателство при модулното обучение е регламентирането на 
функциите, правилата и задълженията на обучаващите. Докато в традиционната 
система на професионално обучение обучаващият е централната фигура, при 
модулното обучение в центъра на процеса на обучение е обучаемият. 
При реализиране идеите и организацията на модулното обучение един от най-важните 
инструменти е учебният пакет. Той е основният източник на информация за обучавания 
и средство за неговата самостоятелна работа в обучението и при самоподготовката му. 
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Учебният пакет се разработва от обучаващите. Учебното съдържание се структурира и 
представя по специфичен начин, различен от структурата на учебника. В търговската 
мрежа вече се предлагат учебни помагала за организиране на модулно обучение, но 
обезпечеността с учебни пакети и учебни материали не е достатъчна. 

Анализите от прилагане на модулното обучение в системата на 
професионалното образование и обучение определят най-общо следните аргументи ЗА 
и ПРОТИВ прилагането на модулните програми за професионално обучение: 
Аргументи на обучаващите ЗА прилагане на модулните програми за 
професионално обучение: 

-  постига се оптимален баланс между теория и практика в структурата на 
модулите; 

- повишава се качеството на придобитите знания и умения; 
- повишава се качеството на преподаване; 
- липсва субективизъм при оценяването; 
- налице е ритмичност и пълнота на оценяването; 
- определен е ясно всеки елемент от процеса на професионалното обучение, 

основано на модулен принцип; 
- повишава се мотивацията за непрекъсната методическа и специализирана 

квалификация на обучаващите; 
- налице е необходимост от постоянно актуализиране на инструментариума за 

оценяване. 
Аргументи на обучаващите ПРОТИВ прилагане на модулни програми за 
професионално обучение: 

- разработените средства за оценяване невинаги отговарят в пълна степен на 
изискванията за валидност, надеждност и практическа ориентираност; 

- липсва специализирана подготовка на обучаващите за разработване на 
средства за оценяване; 

- системата за оценяване не стимулира системната подготовка от страна на 
обучаваните; 

- липсват достатъчно квалификационни форми на национално, регионално и 
институционално ниво с цел повишаване квалификацията на обучаващите по 
отделните модули във връзка с високите изисквания, които се поставят към 
тях; 

- претовареност на обучаващите, свързана с ангажиментите им по 
разработването на учебните пакети, средствата за оценяване и др. 

 
Аргументи на обучаваните ЗА прилагане на модулни програми за професионално 
обучение: 

- системата за оценяване е точна и обективна; 
- натоварването при покриването на модулите е по-голямо, но и качеството на 

постигнатите резултати е по-високо; 
- удовлетворение от постигнатите резултати при самостоятелното решаване на 

практически задания; 
- по-голям дял на практическите занятия в сравнение с традиционното 

обучение; 
- успехът от обучението зависи до голяма степен от самия обучаван. 
 

Аргументи на обучаваните ПРОТИВ прилагане на модулни програми за 
професионално обучение: 

- трудно се свиква с модулната система на обучение; 
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- страх от персоналната отговорност на обучаваните за изработеното изделие 
или за извършената работа при провеждане на модулите „Практика на 
конкретно работно място”. 

Модулното обучение е с доказани предимства, но само ако се провежда при спазване на 
всички методически, кадрови и материални изисквания, за да се гарантира качеството 
му. В тази връзка е необходимо да се прецизира и активизира системата за външна 
проверка в институциите, които прилагат модулни програми за професионално 
обучение. 
При гарантирана съвременна техническа база за обучение и висококвалифицирани 
обучаващи, обучаваните завършват съответната форма на професионално обучение 
добре подготвени за самостоятелна работа и конкурентоспособни за пазара на труда. 
Професионалното обучение на модулен принцип е перспективно и трябва да се 
поощрява прилагането му при обучението на възрастни и на лица със специални 
образователни потребности.  
Модулното обучение дава възможност за по-ефективно включване на отделния 
индивид в професионално обучение в съответствие с неговите възможности, 
потребности и нагласи, увеличава шансовете му за адаптивност и реализация на пазара 
на труда. 

 
 
4.1.5. Проблеми с финансирането на ППО  
 

Професионалното обучение на лица над 16 години, което се провежда в 
професионалните гимназии, е срещу заплащане. Стойността на обучението за 
придобиване квалификация по част от професията  или за придобиване степен на 
професионална квалификация е различна и зависи от няколко фактора. Влияние, от 
една страна, оказва предвиденият хорариум  от часове, който трябва да се съобрази  с 
изискванията на Рамковите програми, а от друга – изучаваната професия/специалност 
във връзка с провежданото практическо обучение. Стойността на обучението за един 
курсист се определя от  обучаващата институция. Статистиката показва, че всяка 
година броят на училищата, които провеждат професионално обучение на възрастни, 
намалява. Съгласно Отчета за касово изпълнение на бюджета на МОН  към 30.09.2005 
г. реализираните  собствени приходи от професионалните гимназии  от  
квалификационна дейност са 507 285 лв., което представлява 15.8% от общо 
реализираните собствени приходи от професионалните училища. Отделно за 
проведените курсове от дирекциите “Бюро по труда” като трансфери са постъпили 
257 812 лв.  

В Министерство на земеделието и горите реализираните собствени приходи към 
30.09.2005 г.  за квалификационна дейност и като трансфери от дирекции “Бюро по 
труда” са 300 620 лв. или 17.87% от общите собствени приходи. 

Видно е, че малка част от професионалните гимназии провеждат квалификационна 
дейност, а  в професионалните училища към Министерството на културата няма 
проведени квалификационни  курсове от началото на бюджетната година.  

Могат да се очертаят няколко съществени причини, довели до този факт:   
1. С въвеждането на Единната сметка и Системата за електронни бюджетни 

разплащания (СЕБРА) от 2001 г., второстепенните разпоредители  могат да имат само 
една “транзитна сметка” и една “сметка за наличности”. Всички собствени приходи и 
възстановени разходи се централизират чрез транзитната сметка в сметката на 
първостепенния разпоредител, който завишава лимита на съответния второстепенен 
разпоредител с размера на преведените от него средства. 
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Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за народната просвета собствените приходи на 
второстепенните разпоредители се разпределят за обезпечаване на разходите, свързани 
с издръжка и подобряване на материално–техническата база на училищата и 
обслужващите звена.  

За да организират провеждане на ППО по различните професии, 
професионалните училища трябва да отговарят на определени изисквания по 
отношение на материалната база. Това налага инвестиране на значителни средства за 
модернизиране на оборудването и подобряване на материално-техническата база в 
училищата. 

Тези капиталови разходи не са включени в инвестиционната програма на 
съответните ведомства за текущата  година, а промени в нея могат да се извършват 
след срока, регламентиран  със Закона за държавния бюджет за съответната година.   

Процедурата за извършване на капиталови разходи може да отнеме 
продължителен период от време, често месеци, което да се окаже причина за 
пропускане на сроковете за подаване на съответните документи и да доведе до 
отпадане от класирането на обучаващите институции, извършвано от АЗ. Това от своя 
страна води до забавяне възвращаемостта на вложените средства и демотивира 
директорите да поемат конкретни ангажименти и да търсят нови възможности за 
реализация на допълнителни собствени приходи. 

2. Затруднения и несигурност при провеждане на квалификационните курсове 
към дирекциите “Бюро по труда”, тъй като продължителността на курса невинаги е 
съобразена с приключването на бюджетната година от държавните училища.  

Много често определен курс започва в края на една бюджетна година и 
приключва в следващата. Съгласно сключените договори с “Бюро по труда”, 
средствата за даден курс се превеждат, независимо от периода на реализирането им, 
много често в последните дни на м. декември. Тези средства по договора на практика 
постъпват в Републиканския бюджет. Това води до невъзможност да изпълнят 
заложените в договорите с “Бюро по труда ” ангажименти, поради което директорите 
отказват провеждането на такива обучения, въпреки допълнителните приходи, които 
биха се реализирали от тази дейност. Държавните училища приключват бюджетната 
година без преходни остатъци по бюджетите си, т.е. всички средства, неусвоени към 
31.12., постъпват в Републиканския бюджет и сметките се зануляват. Решение на 
проблема е въвеждането на системата на делегираните бюджети. По този начин 
професионалните училища ще могат да приключват бюджетната година с преходен 
остатък, т.е. неусвоените собствени приходи ще могат да се разходват през следващата 
бюджетна година и така ще се осигуряват и дейностите по продължаващо 
професионално обучение. Делегираните бюджети са нов подход за финансиране на 
училищата, който отговаря на законовите разпоредби и политиката на финансова 
децентрализация  и ще окаже влияние както по отношение на управлението на 
училищния бюджет, така и за промяна на взаимовръзките, взаимоотношенията и 
правомощията в системата на средното образование. 

В прилагането на системата на делегираните бюджети са се включили 37 
общини, с около 660 училища и обслужващи звена. За тези училища тя се оказва 
средство за намаляване на разходите. Ресурсите в училищата се използват по-
ефективно, постига се финансова стабилност чрез възможността за планиране на 
разходите в зависимост от наличните средства. Директорите на училищата са 
стимулирани да търсят алтернативни източници за финансиране, защото собствените 
приходи на училището се изразходват от тях. При превишаване на приходите над 
разходите преходният остатък не се изземва от финансиращия орган и се прехвърля за 
следващата година, без това да влияе върху размера на новия бюджет. 
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За по-добрата подготовка на директорите и счетоводителите на 
професионалните училища и гимназии е подходящо  да се проведе обучение във връзка 
с въвеждане на системата на делегираните бюджети.  

3. Важен проблем при провеждането на продължаващо професионално 
обучение, свързан с неговото качество, е обучението на учителите за работа и 
преподаване на възрастни. Учителите имат педагогическа компетентност за работа с 
деца и ученици. Разработването на методика за обучение на възрастни е предвидено по 
проект на програма ФАР за 2003 г., с което се цели подобряване качеството на 
преподаване в професионалните училища и гимназии.  
 

 
4.2. Оценяване и сертификация на резултатите от обучението в ППО  
 
Оценяването и сертифицирането на резултатите от обучението са елементи от 
цялостната организация на процеса на ППО. Те обективират крайните резултати 
спрямо целите и подцелите на обучението. В този смисъл са отправна точка за анализ 
на процеса на ППО и предприемане на превенция или корекционни действия във всеки 
един от неговите етапи. В определена степен те са свързани и с мотивирането на 
участниците по отношение на обучението и последващата професионална реализация.  
Практиката през последните години показва, че оценяването все по-често се възприема 
като признаване на постигнат резултат от положения труд, мотив за продължаване на 
обучението в неговите следващи етапи, а не като кардинална мярка, играеща ролята на 
критика, когато крайният резултат не удовлетворява.  
 
Редът и организацията на оценяването и сертифицирането на резултатите в ППО (извън 
системата на висшето образование) са регламентирани в ЗПОО и нормативни 
документи на Министерството на образованието и науката – Държавното 
образователно изискване за системата за оценяване по чл. 16, т. 5 от Закона за 
народната просвета, Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г., 
Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и 
Националните изпитни програми.  
Със ЗПОО, Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация и 
Наредба № 4 на министъра на образованието и науката за документите за системата на 
народната просвета се улесни достъпът до професионално обучение и сертифициране 
на професионални компетенции, придобити съгласно ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии.  
Наредба № 3 регламентира организацията на оценяването (вътрешно и външно) в 
училищното обучение и организацията на изпитите за придобиване на професионална 
квалификация в центровете за професионално обучение. Съгласно чл. 2 на Наредбата, 
оценяването е процес на установяване на постигнатите в обучението резултати и 
поставяне на оценка от оценяващия, индивидуално за всеки оценяван.  
 
Оценяването се извършва в процеса на обучението и при завършване на ППО. В 
началото на обучението може да се провежда и оценяване на входното равнище на 
обучаваните. 
Оценяването се извършва чрез: 

- текущи изпитвания, изпити, изпитвания за установяване усвояването на 
учебното съдържание по учебен предмет за определен клас; 

- изпитвания за установяване постигането на държавните образователни 
изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от 
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степента на образование или на държавните образователни изисквания за 
придобиване на квалификация по професии. 

Изпитванията и изпитите са устни, писмени и практически. 
 
Изпити се полагат за придобиване на професионална квалификация и за 
придобиване на степен на професионална квалификация. В първия случай изпитите 
са по теория и по практика. Във втория – държавни изпити за придобиване на степен на 
професионална квалификация по теория на професията и специалността и по практика 
на професията и специалността.  
Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите, се поставя 
оценка с качествен и количествен показател – отличен 6, много добър 5, добър 4, 
среден 3, слаб 2. 
 
В съответствие с чл. 33, ал. 2 и 3 на ЗПОО, професионалното обучение по програмите 
А, Б, В и Г завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация, а по програмите Д и Е – с полагане на изпити за 
придобиване на професионална квалификация. Когато се придобива степен на 
професионална квалификация по програми Е, изпитите са държавни. 
 
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат 
съгласно чл. 36 на ЗПООО. Това са държавни изпити по теория и по практика на 
професията и специалността. Те се провеждат по Национални изпитни програми в 
съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии. С тези изпитни 
програми се определят изпитните теми и критериите за оценяване при държавните 
изпити. Необходимо е да се отбележи, че са разработени и утвърдени само част от 
Националните изпитни програми за професиите от актуалния Списък на професиите за 
професионално образование и обучение (професии с първа степен на професионална 
квалификация). Организацията и съдържанието на изпитите се определят от 
обучаващата институция след съгласуване с представители на работодателите и на 
работниците, а когато се придобива степен на професионална квалификация – и 
съгласно ДОИ за придобиване квалификация по професия. 
 
Изпитите могат да се полагат в неограничен брой изпитни сесии до успешното им 
полагане. Подготовката, организацията и провеждането на изпитите за лицата, 
навършили 16 години, обучавани за придобиване на степен на професионална 
квалификация в рамките на ППО, се осъществява от обучаващата институция. Сесиите 
за полагане на изпитите се определят от обучаващата институция, като първата от тях е 
не по-късно от 15 дни след приключване на обучението. 
 
Оценяването на резултатите се извършва от комисии за провеждане на изпитите, 
определяни съгласно чл. 35 на ЗПОО. В състава на комисиите се включват 
представители на обучаващата институция, на организациите на работодателите и на 
работниците и служителите, а за училищата по изкуствата – и на представители на 
съответните висши училища по изкуствата с равни квоти. Представителите на 
обучаващата институция са преподаватели или други лица, извършващи 
професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от 
съответната професионална област, а на работниците и служителите – с квалификация 
и трудов стаж не по-малко от четири години по съответната професия. Комисиите за 
провеждане на изпит се назначават от ръководителя на обучаващата институция.  
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Определянето на комисиите за оценяване при изпитите за придобиване на 
професионална квалификация е съществен момент от външното оценяване. Участието 
на браншовите синдикални организации в организирането и провеждането на изпитите 
за придобиване на професионална квалификация, вкл. оценяването, е регламентирано в 
чл. 58, т. 2. от ЗПОО. Въпреки законовото решение, тяхното участие в провеждането на 
изпитите през последните две години като цяло не е осигурено. В тази връзка е 
необходимо да се подчертае и фактът, че участието на представителите на 
работодателите, освен в случаите, когато се провежда обучение по заявка на конкретен 
работодател, все още е крайно незадоволително. Проблемът е свързан с липсата на 
готовност, понякога и на компетентност, за реално участие в оценяване на 
професионалните компетенции на изхода на обучението, както и с отсъствието на 
реален механизъм и вътрешно-нормативна база за осигуряване на участие в комисиите.  
Въпреки това наблюденията върху процеса на оценяване при ППО с участието на 
потребителите на квалифицирана работна сила показват, че в някои фирми оценяването 
се разглежда като компонент от насърчаването на личното развитие на персонала. Част 
от работодателите все по-често заявяват обучение, конкретизират своите изисквания и 
оценяват постигнатите реални резултати от обучението на своите кадри – 
професионални компетенции, модели на поведение и личностни качества. Стремежът е 
да се разработят и внедрят в практиката механизми за измерване и оценяване на 
постигнатите резултати, за да бъде възможно тяхното признаване и извън фирмата – 
заявител на обучението. 
 
Когато ППО завършва с придобиване на степен на професионална квалификация, това 
се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а за професии, 
чието упражняване изисква правоспособност – и Свидетелство за правоспособност. 
Променящите се потребности на пазара на труда все по-често налагат осъществяване на 
ППО за придобиване на определени професионални компетенции, за актуализиране 
или разширяване на професионалната квалификация. Провежданото за целта обучение 
(най-често като модулно) по част от професия се удостоверява с Удостоверение за 
професионално обучение. 
 
Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация, свидетелството за 
правоспособност и на удостоверението за професионално обучение се определя 
съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на 
народната просвета и конкретната документация – учебни планове и учебни програми 
по съответните професии и специалности.  
В Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета е предвидено и 
издаване на Приложение към свидетелството за професионална квалификация за 
обучение по модули (чл. 53, ал. 2). В него се вписват наименованията на модулите, 
оценките с думи и цифри и общият хорариум учебни часове от изучаваните модули. То 
не се регистрира самостоятелно и е неразделна част от свидетелството за 
професионална квалификация. Модулното обучение все по-широко ще бъде прилагано 
за целите на продължаващото професионално обучение поради неговата икономичност, 
гъвкавост при усвояване на нови знания и умения, надграждане на професионални 
компетенции в различни периоди от трудовата кариера в зависимост от личната 
мотивация и търсенето на пазара на труда. 
 
Право да издават документи за професионална квалификация по чл. 38 на ЗПООО имат 
професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, 
училищата по чл. 9, ал. 1, т. 2 на ЗПОО, професионалните колежи и лицензираните 
ЦПО.  
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Наблюденията показват, че в по-голямата част от ЦПО оценяването на придобитите 
професионални компетенции се осъществява по предложените в националните изпитни 
програми схеми за: 

• количествено оценяване – от среден (3) до отличен (6) и  
• точково оценяване, придружено от формула за преминаване към количественото 

оценяване.  
 

Очакванията във връзка с оценяването и сертифицирането на резултатите от ППО 
могат да бъдат обобщени, както следва: 
 

• Разработване на Национални изпитни програми за професиите и специалностите 
в актуалния вариант на Списъка на професиите за професионално образование и 
обучение; 

• Изграждане на национална система за оценяване и сертифициране на 
резултатите от ППО – подбор на оценители и предварително обучение за 
оценяване; 

• Усъвършенстване на механизмите за сертифициране и признаване на 
компетенции,  

• Активизиране процеса на валидиране на професионалните компетенции, 
усвоени посредством неформално или информално учене, както и в процеса на 
практическо упражняване на професията (чл. 40 на ЗПОО); 

•  Разработване и внедряване на механизми за оценяване и сертифициране в 
съответствие с Европейската квалификационна рамка, като се отчита 
напредъкът от Болонския и Копенхагенския процес. 

 
 
 
III ЧАСТ. SWОT–анализ на продължаващото професионално обучение. Мерки за 

развитие на ППО 
 
1. Показател 1 – Осигуряване на достъп до ППО 
 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Увеличен брой на предлаганите 

програми за ППО от институциите в 
сферата на висшето образование и 
повишаване на съответствието им с 
регионалните и индивидуалните 
потребности; 

• Увеличаване броя на участниците в 
ППО в системата на висшето 
образование; 

• Засилено предлагане на предимно 
дългосрочни програми за 
квалификация; 

• Увеличаване броя на учебните 
институции, предлагащи обучение за 
лица над 16 г., и дела на 
лицензираните, предлагащи обучение 
за придобиване на професионална 

• Недостатъчно достъпни средства за 
информиране на населението относно 
възможностите и приносите на ППО за 
заетост и социално включване; 

• Неструктурирани в единна система 
дейности за професионално 
информиране, консултиране и 
ориентиране; липса на системна 
методологична и организационна 
основа; 

• Превес на личното финансиране при 
участие в ППО спрямо заплащаното от 
работодателите;  

• Ниска мотивация и ангажираност на 
работодателите за осигуряване на 
вътрешнофирмено обучение; 

• Нерешен (нормативно и 
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квалификация в рамките на І – ІІІ 
квалификационна степен; 

• Поддържане на публичен регистър на 
лицензираните ЦПО, достъпен в 
интернет за потребителите и 
заявителите на ППО; 

• Увеличаване броя на участниците в 
ППО в системата на професионалното 
образование и обучение; 

• Повишена мотивираност на 
висококвалифицирани кадри за 
участие в ППО; 

• Усъвършенстваща се хоризонтална 
координация при формиране и 
реализиране на държавната политика в 
областта на ППО; 

• Стартиращо изграждане на 
национална информационна система 
за търсенето и предлагането на ППО в 
ситемата на професионалното 
образование и обучение; 

• Засилена информационна и 
стимулираща функция на Агенцията 
по заетостта за професиите в 
системата на средното образование; 

• Разширяване на информационно-
популяризаторските средства и 
разнообразяване на формите. 

 

организационно) проблем за 
завършване на основно образование за 
лицата с начално и по-ниско 
образование, като основа за 
придобиване на професионална 
квалификация по степени; 

• Недостатъчно адекватно на 
потребностите териториално 
разпределение на институциите, 
предлагащи ППО; 

• Най-често срещан мотив за участие в 
ППО (най-силно изразено при лицата с 
висше образование) е преодоляването 
на безработицата. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ РИСКОВЕ 
• Засилване ролята на учебните 

институции и социалните партньори за 
преодоляване на професионалната 
неравностойност, обезкуражеността и 
социалното изключване на индивида 
чрез участие в ППО; 

• Подобряване на механизмите за 
информационна отвореност и обратна 
връзка с потенциалните участници в 
ППО; 

• По-нататъшно развитие на 
информационната система за търсене 
и предлагане на ППО; 

• Подобряване на координацията между 
социалните партньори, органите на 
местната власт и неправителствените 
организации за улесняване достъпа до 
ППО; 

• Прилагане на утвърдена методология 
и система  за учене/обучение на 
работното място; развитие на 

• Бедност и социална изолация на 
определени групи от населението; 

• Липса на механизми за подпомагане 
на хора с ограничена трудоспособност 
при осигуряване на достъп до ППО; 

• Демотивираност на държавните и 
общинските училища за разширяване 
на предлагането и осъществяването на 
ППО поради липса на подходящи 
финансови стимули; 

• Лоша транспортна и 
телекомуникационна инфраструктура, 
особено в отдалечените населени 
места; 

• Недостатъчно развитие на формите за 
прилагане на дистанционния подход за 
обучение; 

• Частично прилагане на системата за 
натрупване и трансфер на кредити. 
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методиката „Бърз старт”;  
• Подобряване прозрачността на 

квалификациите – разширяване на 
информацията за професионалните 
компетенции на изхода на ППО и 
усъвършенстване на механизмите за 
признаване на резултатите от 
самостоятелното учене/обучение; 

• Изграждане на система за натрупване 
и трансфер на кредити; 

• Конкретизиране и индивидуализиране 
на механизмите за създаване на 
мотивация за участие в ППО при 
различните групи от населението; 

• Въвеждане на финансови стимули за 
професионалните училища и гимназии 
при предлагане на ППО; 

• Насърчаване регионализацията на 
доставчиците на ППО. 

 
 
2. Показател 2 – Развитие на мрежата от доставчици на ППО 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Наличие на основна/базисна 

нормативна уредба за регламентиране 
дейността на институциите за ППО; 

• Действаща система за акредитиране, 
лицензиране и контрол върху 
дейността на доставчиците на ППО; 

• Добре развита мрежа от институции за 
ППО от системата на средното и 
висшето образование; 

• Бързо увеличаване и качествено 
развитие на мрежата от лицензирани 
центрове за професионално обучение; 

• Сравнително добре балансирана 
структура на професии и специалности 
за обучение в учебните институции. 

 

• Недостатъчно използване на 
потенциала на организациите извън 
системата на образованието и ЦПО за 
доставяне на ППО – например 
читалищата; 

• Недостатъчно ефективни връзки и 
координация между партньорите на 
пазара на услуги за ППО, пазара на 
труда и бизнеса; 

• Недостатъчно адекватно на 
регионалните и демографските 
показатели разпределение на 
доставчиците на ППО; 

• Липса на ресурсни центрове за 
методологическа, информационна, 
организационна и методическа помощ 
на доставчиците на ППО. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ РИСКОВЕ 

• Анализ на ефективността на мрежата 
от доставчици на ППО; 

• Оптимизиране броя на държавните и 
общинските училища – доставчици на 
ППО от гледна точка на 
ефективността; 

• Разработване на ефективна схема на 
разпределение на доставчиците на 

• Липса на финансови стимули за 
осигуряване на ППО от страна на 
държавните и общинските училища 
(като традиционна организационна 
форма за професионално обучение); 

• Недостатъчно развитие на филиали на 
различните доставчици на обучение в 
отдалечените населени места; 
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ППО на територията на страната; 
• Развитие на възможностите за ППО в 

отдалечените населени райони. 

• Липса на локални условия и подкрепа 
на общността за създаване на учебни 
институции – доставчици на ППО. 

 
 
3. Показател 3 – Осигуряване и управление на качеството на ПОО 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Подходяща, функционираща добре 

нормативна уредба за изискванията 
към резултата от ППО, на основата на 
професионално-квалификационни 
стандарти; 

• Определени и регламентирани 
изисквания по отношение на 
учебния/преподавателски персонал, 
материално-техническата база и 
учебната документация; 

• Нормативно регламентиран и успешно 
прилаган механизъм за оценяване и 
сертифициране на придобитите 
професионални компетенции; 

• Децентрализация при разработването 
на учебното съдържание и методите за 
неговото структуриране от 
доставчиците на ППО; 

• Съществуващ опит за прилагане на 
модулния подход при разработването 
на учебни програми за ППО; 

• Продължаващо разработване, 
актуализиране и внедряване на ДОИ, 
общозначими за всички доставчици на 
ППО в системата на средното 
образование; 

• Успешно прилагане на системата за 
вътрешно оценяване; 

• Създадени условия за ефективен 
контрол върху дейността на 
доставчиците на ППО;  

• Перманентно актуализиране на 
критериите и показателите за 
лицензиране на ЦПО; 

• Прилагане на пазарните принципи при 
възлагане на обучение за ППО; 

• Създадени стимули за привличане на 
квалифицирани обучаващи във 
формите на ППО; 

• Създадени условия за усъвършенстване 
определянето на потребностите от 
професионално обучение по професии 
и специалности. 

• Несъответствие между съдържанието 
на обучението и реалните потребности 
от професионални компетенции на 
пазара на труда; 

• Липса на модерна материално-
техническа база за обучението; 
недостиг на учебни пособия и на 
финансови средства; 

• Недостатъчно адекватна на 
изискванията квалификация на 
обучаващите – дефицит на 
методическа подготовка за обучение 
на възрастни; липса на механизми за 
актуализиране на специалната 
подготовка – знания за променящите 
се техника, технологии и 
комуникации; 

• Липса на система за ефективно 
прилагане на модулния подход при 
ППО и финансова неосигуреност на 
разработването на модулни материали; 

• Липса на система за оценяване 
качеството на професионалното 
обучение – текущо и на изхода; липса 
на обективни критерии и показатели за 
оценяване на усвоените знания, 
умения, личностни качества и 
поведение в работна среда; липса на 
практики за самооценка на 
обучаваните; 

• Липса на система за външно оценяване 
и адекватна корекционна дейност по 
отношение на учебното съдържание, 
формите и методите на обучение; 

• Неангажираност и недостатъчна 
мотивация на работодателите за 
включване в разработването на учебни 
програми и осигуряване на условия за 
практическо обучение; 

• Дефицит на стимули за обучаемите и 
обучаващите, постигнали качество в 
процеса на професионално обучение; 

• Липса на система за периодична 
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 оценка на професионалните знания и 
умения  на заетите лица и анализ на 
потребностите от обучение. 

ВЪЗМОЖНОСТИ РИСКОВЕ 
• Активизиране на обществения диалог 

по проблемите на ППО, 
усъвършенстване на механизмите за 
колективното договаряне по отношение 
разширяване на възможностите за 
участие в ППО; 

• Ускоряване процеса на разработване, 
актуализиране и подобряване 
качеството на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии; 

• Нормативно регламентиране на 
последващия контрол на 
лицензираните ЦПО; 

• Изграждане на национална система за 
вътрешна и външна оценка на 
качеството, подбор и обучение на 
оценители на резултатите от ППО; 

• Формиране и развитие на ключовите 
компетенции с оглед адаптиране към 
структурните и организационните 
особености на работната среда; 

• Разработване на институционални 
политики и стратегии за развитие на 
продължаващото обучение в системата 
на висшето образование; 

• Осигуряване на адекватна 
информационна основа на 
продължаващото обучение във 
висшите училища; 

• Засилване връзките с икономическата 
среда с цел доближаване на учебните 
програми до практическите 
потребности; 

• Продължаваща децентрализация на 
доставчиците на ППО, осигуряваща 
реактивност и гъвкавост по отношение 
изискванията на местния пазар на 
труда; 

• Продължаване процеса на разработване 
и прилагане на Националните изпитни 
програми. 

 

• Липса на достатъчно достоверни 
прогнози и широкомащабни 
изследвания за развитието на 
потребностите от професионално 
обучение по видове и степени на 
квалификация; 

• Липса на гъвкавост за промяна в 
учебните програми съобразно бързите 
промени в икономиката и 
технологиите; 

• Недостатъчно ефективна връзка между 
работодателите и доставчиците на 
обучение; 

• Неефикасно прилагане на пазарните 
стимули за подобряване качеството на 
обучението като цяло; деформации в 
прилагането на принципа на 
конкуренцията; недостатъчно 
обвързване на резултата от дейностите 
с материалните и моралните стимули. 

 
 

 
4. Показател 4 – Съответствие на ППО с европейските измерения 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Възприета и адаптирана европейска • Липса на система и методическа 
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концептуална и понятийна основа; 
• Протичащ процес на реформиране на 

системата за професионално 
образование и дейностите за 
професионално обучение на възрастни 
в съответствие с приоритетите на 
Копенхагенския процес; 

• Организиране на изграждането и 
функционирането на система за 
професионално обучение на заети и 
безработни лица в контекста на 
ученето през целия живот и на 
основата на добрите европейски 
практики; 

• Наличие на основополагащ регламент 
за признаване на резултатите от 
неформалното и самостоятелното 
учене; 

• Наличие на условия за привеждане на 
показателите на ППО към 
Европейската квалификационна рамка; 

• Наличие на система за мониторинг и 
последващ контрол върху дейността на 
ЦПО; 

• Разработени национални политики за 
насърчаване на ППО и ученето през 
целия живот – Стратегия по заетостта 
2004 - 2010, Национална стратегия за 
развитието на ППО за периода 2005 - 
2010 г., ежегоден Национален план за 
действие по заетостта и др.; 

• Включени в приоритетите на 
националните политически документи 
основни индикатори и предстоящи 
действия съобразно европейската 
Стратегия по заетостта 2006 - 2008 г.и 
европейската програма „Образование и 
обучение - 2010”. 

основа за признаването на резултатите 
от неформалното и самостоятелното 
учене (валидизация) и последващи 
действия; 

• Недостатъчна степен на участие на 
населението в дейностите по 
неформално и самостоятелно учене в 
сравнение със страните от 
Европейския съюз; 

• Недостатъчна информираност на 
всички обществени и професионални 
групи относно значението на ППО и на 
ученето през целия живот за 
осигуряване на заетост; 

• Неумение за включване на 
положителния национален опит в 
областта на ППО и ученето като цяло в 
процеса на прилагане на европейските 
измерения на ученето през целия 
живот у нас; 

• Ограничен размер на частните 
инвестиции в ППО, както и 
недостатъчно ефективна организация и 
нормативни условия, стимулиращи 
ППО в предприятията, в сравнение с 
европейската практика.  

ВЪЗМОЖНОСТИ РИСКОВЕ 
• Създаване на политика и механизъм за 

повишаване привлекателността на 
ППО; 

• Създаване на система за практическо 
цялостно прилагане на пазарните 
принципи в пазара на услуги за 
професионално обучение и учене през 
целия живот; 

• Създаване и прилагане на Национална 
квалификационна рамка в принципно 
съответствие с Европейската 
квалификационна рамка; 

• Слаба мотивация за участие в ППО 
поради намалени възможност за лично 
инвестиране в обучение и учене 
вследствие на по-ниското заплащане на 
труда у нас в сравнение със страните 
от ЕС; 

• Недостатъчен административен и 
професионален капацитет за 
оползотворяване и адаптиране на 
успешни политики и практики към 
националните условия; 

• Нарушения в координацията и 
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• Разработване на Национална стратегия 
за учене през целия живот; 

• Изграждане на Национална система за 
професионално ориентиране през 
целия живот и съобразяване на ППО с 
жизнения цикъл; 

• Подготовка за въвеждане на 
европейските инструменти за 
мобилност на работната сила – 
Европас и др.; 

• Изграждане на Национална система за 
вътрешна и външна оценка и 
управление на качеството; 

• Изграждане на система за натрупване 
и трансфер на кредити; 

• Утвърждаване и развитие на 
практиката за въвеждане на модулния 
принцип при разработването на 
учебното съдържание, 
разпространение на добри европейски 
практики; 

• Изграждане на система за 
валидизиране на резултатите от 
неформалното и самостоятелното 
учене; 

• Изграждане на система за 
дистанционно и е-обучение в областта 
на ППО и ученето през целия живот; 

• Продължаващо развитие на 
прозрачността на квалификациите. 

последователността на реализиране на 
политиките; 

• Липса на възможности за системен 
информационен обмен и 
сътрудничество с европейските 
партньори; 

• Недостатъчно ефективно развитие на 
управлението на човешките ресурси, 
особено в микропредприятията. 

 

 
5. Мерки за развитие на ППО 
 
5.1. Развитие на методологическата и концептуалната основа на ППО в контекста 
на ученето през целия живот 
 Промените в модерното общество са динамични и често радикални. Развитието 
на технологиите, пазара и социалните взаимоотношения създава нови 
предизвикателства и определя нови потребности.  
В този контекст ученето през целия живот придобива все по-важно икономическо и 
социално значение. То създава възможностите за актуализиране и поддържане на 
високо качество на човешкия ресурс, адекватно на променящите се потребности. Това е 
неотменимо условие за увеличаване на човешкия капитал в периода на интензивното 
развитие на информационно-комуникационните технологии, на изграждането на 
икономика, основана на знанието, евроинтеграцията и глобализацията. 
 
5.1.1. Методологическа основа 
 
Концепцията за ученето през целия живот и ППО 
В проблематиката за “учене през целия живот" ППО е един от главните фактори за 
развитие и усъвършенстване на професионалната активност на хората и повишаване на 
способността им за заетост. Това произлиза от обстоятелството, че знанията и 
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уменията, придобити в рамките на формалното образование и обучение, много скоро се 
оказват недостатъчни за променящия се свят и за изискванията на пазара на труда. 
Поради това се налага те да бъдат непрекъснато обновявани през целия жизнен цикъл 
на човека. ППО днес се определя като важна гаранция за успешното развитие на 
индивидите и за тяхната социална реализация. Едновременно с това е и основен фактор 
за устойчиво икономическо развитие.  
В Лисабонската стратегия и други важни европейски документи, свързани с 
политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, ППО заема 
първостепенно място като възможност за подобряване на пригодността за заетост на 
работната сила и осигуряване на високо качество на човешките ресурси. У нас е 
възприето ползването на номиналния превод на понятието „continuing vocational 
training”.  
Най-често в практически смисъл ППО е възприето да се използва за обозначаване на 
процеса на професионално обучение (и учене), който се осъществява след 
придобиването на начална професионална квалификация, като в организационен 
порядък се свързва с професионално обучение на хора над 16 години. 
 
Концепцията за приспособяване на ППО към структурните и организационните 
особености на работната среда 
Непрекъснатите промени в работната среда се отразяват на изискванията към 
професионалните компетенции на работната сила. В резултат на това, традиционната 
система за професионално обучение и респективно за ППО, е изправена пред 
предизвикателството да оцени собствената си “стойност” от гледна точка на 
нововъзникналите потребности и способността бързо да се приспособява към системата 
от изисквания на икономиката и на работната среда.  
В този смисъл, фокусът по отношение на развитието на компетенциите се измества от 
обучение към учене, като изрично трябва да се наблегне на разширяване на обхвата на 
възможностите за учене. Сред тях особено важно място заема ученето на работното 
място. 
 
Концепцията за обучение и икономия на време при развитието на човешкия 
ресурс 
Нов подход към ППО се налага от развитието на концепцията за обучение и икономия 
на време при развитието на човешкия ресурс. Той се основава на принципа за 
“капитализиране“ на ресурса, получен от обучението, който предлага на 
заинтересованите работещи да се обучават в мрежата за обучение на основата на плана 
за развитие и обучение на човешкия ресурс на фирмата или компанията, в която 
работят. Отделните професионални сектори трябва да развиват и прилагат 
диференцирано и специфично този подход. В този смисъл ефективността на ППО 
непосредствено се влияе от реализацията на принципа за капитализиране на ресурса. 
 
Концепцията за взаимосвързано развитие на ИКТ, ПО, ППО и труда 
В повечето европейски държави съществуват политики за насърчаване на малките 
компании да изграждат мрежи за разпространение на иновации. Промените в 
традиционното обучение налагат то да се насочи повече към обучение без откъсване от 
работното място, отколкото към обучение в различни обучаващи организации и 
институции. Характерна тенденция е все по-малко хора да се обучават за задоволяване 
на допълнителни индивидуални потребности и все повече да са ориентирани към и от 
потребностите на фирмите и корпорациите. В такива случаи обучението може да се 
осъществява както от колеги-работници, така и от ръководители на екипи и от 
мениджъри на средно равнище, но преди всичко в условията на актуална работна среда. 
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Отпадат границите между ИКТ, ППО и работното място. Групите от професионалисти 
имат своите основания и идеи за използване на ИКТ като изключително важен 
инструмент за учене. 
 
Стратегията за обучение на работното място 
Обучението на работното място в съвременните условия разширява своя обхват в 
посока подпомагане на самостоятелния избор и неформалното учене, като свързва 
обучението с организационната и структурна стратегия на компанията. Може би най-
ясно спецификата на ППО следва да се отчита при този вид обучение. Ролята на тези, 
които стратегически отговарят за развитието на човешкия ресурс, се променя от 
обучаваща в консултантска. Стратегическата им задача е да осъществяват по-тясна 
взаимовръзка между развитието на човешките ресурси и развитието на бизнеса. 
Практическата им роля е да създават условия за учене на работното място, като най-
чист вид за обвързване на потребностите и изискванията на производствения процес с 
качествените характеристики на необходимото професионално обучение. 
Изпълнението на дейностите по развитието на човешките ресурси е споделена 
отговорност между професионалистите в областта на развитието на човешките ресурси, 
мениджърите и работещите. 
 
5.1.2. Концептуална рамка 
 
ППО се осъществява като последващо професионално обучение след определен 
минимум общообразователни и/или професионални знания и умения и се извършва 
както в училищата от образователната система, така и в различните институции и 
организации за обучение извън нея – центрове, школи, читалища и други.  
ППО от гледна точка на организирането и провеждането му може да бъде: 

• самостоятелно финансирано (от лица над 16-годишна възраст) обучение в 
системата за професионално образование и обучение; 

• финансирано от държавата професионално обучение на безработни и заети лица, 
организирано в съответствие с регламента на Закона за насърчаване на заетостта 
(2001 г.) от Изпълнителната Агенция по заетостта; 

• финансирано от работодателите или съвместно – от работодателите и държавата, 
фирмено обучение за наетия собствен персонал във фирмата или организацията. 

ППО в контекста на евроинтеграцията на България е пряко свързано със: 
• издигане на професионалната компетентност на населението, качеството на 

работната сила и пригодността за заетост; 
• подпомагане на обществено-политическото и културното развитие на страната; 
• осигуряване на възможности за личностно развитие и подобряване качеството на 

живот; 
• адаптиране към европейските изисквания с цел признаване на професионалните 

квалификации. 
 
Целите на ППО са обективно определени от изискванията за подготовката на България 
за интегриране в европейския пазар на труда и осигуряване на свободно движение на 
работна сила.  
Постигането на целите на ППО ще доведе до създаването и реализирането на нови 
възможности за обучение и професионална квалификация, за придобиване на знания и 
умения за: 

• развитие на пригодността за заетост на индивидуалната и съвкупната работна 
сила и постигане на социална кохезия; 

• подобряване на конкурентоспособността на националните компании и фирми;  
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• развитие – адаптиране, създаване и прилагане на новите технологии, като  
предпоставка за икономически растеж и подобряване качеството на живота; 

• устойчиво развитие на персонала и просперитет на фирмите в полза на цялото 
общество. 

 
5.1.3. Функции на ППО в бъдещото развитие са: 

- социална – осигуряване на равни възможности за всеки индивид да придобие 
образователен и професионален статус на човек, полезен за себе си и за 
обществото; 

- икономическа – осигуряване на професионално обучена работна сила, 
генерираща прираст на доходите на микро-, макро- и индивидуално равнища; 

- интегративна – обединяване и/или паралелно протичане на процесите на 
обучение и работа; 

- обучаваща – използване на адекватни принципи, форми, методи и организация 
за поддържане и развитие на уменията и навиците за учене; мотивиране на 
личността за самостоятелно учене; осигуряване на професионални знания и 
умения на обучаващите се според техните интереси, възможности и 
потребностите на пазара на труда. 

 
5.1.4. Ключови послания 

 
ППО – фактор за намаляване на социалното неравенство 
Нарастването на несигурността и необходимостта от запазване на работата на 
нискоквалифицираните работещи е едно от последствията на настъпващите и бъдещите 
технологични промени както на националния, така и на международния пазар на труда. 
За младите хора, напускащи образователната система без да се придобили някаква 
професионална квалификация, и за възрастните, чиито умения се оказват неактуални, 
ППО играе съществена роля при търсене и намиране на работа. 
Обучение за търсещите работа 
За уволнени и съкратени работещи е необходимо да се предлагат възможности за 
обучение от компанията, която ги е уволнила или съкратила. Този процес трябва да е 
съпроводен с оценка на професионалния им опит и потребността от ППО с оглед 
изискванията на пазара на труда. Особено внимание трябва да се отделя на хора, които 
не са в състояние сами да се справят с проблема за интегриране в трудовия пазар – 
дългосрочно безработни и по-възрастни.  

 
“Поощрение” за тези, които търсят работа 
ППО може да бъде стимул за тези, които търсят работа, чрез оказване на конкретна 
помощ от службите, занимаващи се с безработни – включване в съответни курсове. За 
преодоляване на безработицата вследствие на структурни промени са наложителни 
бързи и ефикасни мерки и дейности за изграждането на мрежа за професионално 
ориентиране и оценяване на професионалните компетенции. 
 
Оценяване на придобития професионален опит 
Всеки работещ, безработен, този, който има работа, но иска да я смени, както и този, 
който сам търси работа, трябва да има правото да провери, оцени и регистрира своя 
професионален опит, както и да получи сертификат за придобиване на определена 
квалификационна степен или преминат курс на обучение. Чрез анализ на мотивацията, 
личните и професионалните умения и компетенции и чрез тяхното оценяване е 
възможно да се идентифицират личните “придобивки” и способности, за да се уточни 
индивидуален проект за развитие на човешкия ресурс. Притежанието на такъв 
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документ трябва да осигурява реални ползи и изгоди за отделния човек по отношение 
на неговата конкурентоспособност и мобилност на пазара на труда. 
 
Признаване на квалификациите и създаване на условия за прилагане на 
европейските инструменти за мобилност на работната сила 
Потвърждаването на придобитата квалификация и професионален опит ще насърчи 
желанието за мобилност у работещите и ще даде на всеки от тях възможност да 
управлява своето професионално развитие. В рамките на един бранш работодателите 
трябва да признават както придобитите квалификации чрез конкретна професионална 
дейност (по време на работа), така и получените чрез обучение.  

 
5.2. Мерки за развитие и институционално укрепване на системата на ППО. 
Европейската проекция на процеса на развитие. 
За по-нататъшното развитие на ППО и за реализирането на европейските измерения в 
тази област е необходимо изпълнението на конкретни мерки и действия в следните 
основни направления: 
 
5.2.1. Европейско измерение на ППО в контекста на учене през целия живот 

• Разработване на терминологичен речник за ППО и учене през целия живот; 
• Разработване на Националната квалификационна рамка; 
• Подготовка за въвеждане на европейските инструменти за мобилност на 

работната сила – Европас и др.; 
• Изграждане на информационна система за подпомагане прилагането на Европас 

и разширяване на достъпа до възможностите за допълнителна квалификация, за 
повишаване на квалификацията и нова квалификация; 

• Изграждане на система за натрупване и трансфер на кредити в областта на ППО, 
която да стимулира както лицата на 16 и повече години за включване в 
продължаващо професионално обучение, така и работодателите за организиране 
на такова обучение; 

• Разработване на системата за валидиране на умения и ключови компетенции, 
придобити в системата на неформалното обучение или самостоятелно учене; 

• Утвърждаване и развитие на практиката за прилагането на модулния принцип 
при разработването на учебното съдържание в областта на ППО като средство за 
разширяване на достъпа до обучение, икономично изразходване на средствата за 
обучение и учене, ускоряване придобиването на професионална квалификация и 
подобряване на качеството на учебните резултати; 

• Създаване на необходимите предпоставки за развитие на дистанционните форми 
на обучение във ППО. 

5.2.2. Стратегически документи 
• Разработване на Стратегия за ученето през целия живот; 
• Създаване на план за реализиране на стратегията; 
• Разработване на стратегия за обучение на възрастни. 
• План за реализиране на стратегия за обучение на възрастни. 

5.2.3. Промени в ЗПОО, ЗНП и ЗНЗ във връзка със: 
• улесняване достъпа до ППО, особено за групите в неравностойно положение (по 

образователен и възрастов признак) и за хората с увреждания; 
• валидиране на умения и ключови компетенции, придобити в системата на 

неформалното обучение или самостоятелно учене; 
• усъвършенстване на системите за мониторинг и контрол на качеството на ППО. 

 
5.2.4. Институционално укрепване и административен капацитет 
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• Обучение на експерти, ръководители на обучаващи институции, учители, 
преподаватели; 

• Подобряване на механизмите за информационна отвореност и обратна връзка с 
потенциалните участници в ППО; 

• Подобряване на координацията между социални партньори, органи на местната 
власт и неправителствените организации за улесняване достъпа до ППО; 

• Развитие на социалното партньорство, активно привличане на браншовите и 
синдикалните организации за реализиране на активните мерки в областта на 
ППО. 

 
5.2.5. Прилагане на система за външно оценяване (последващо сертифициране) на 
резултатите от обучение в системата на ППО 

• Определяне на единни национални критерии за оценяване качеството на 
професионалното образование и обучение; 

• Изграждане на национална система за подбор и обучение на външни оценители 
на резултатите от ППО. 

 
5.2.6. Разработване на методология и внедряване на методика за обучение на 
възрастни 

• Разработване и/или апробиране на  методики  и тяхното разпространение и 
популяризиране; 

• Обучение на учители и преподаватели за ползване на разработените методики. 
 
5.2.7. Въвеждане на система за самообучение и самооценка на експерти, обучители 
и оценители 

• Усъвършенстване на системата за вътрешна оценка на качеството на ППО. 
Проучване и прилагане на опита на водещите европейски практики, прилагащи 
системи и инструменти за вътрешна оценка и контрол; 

• Обучение на вътрешни оценители и методици в институциите, провеждащи 
ППО. 

5.2.8. Модернизиране и осъвременяване на материалната база 
• Подобряване инфраструктурата на институциите, провеждащи ППО, с оглед 

улесняване достъпа за лица с физически увреждания.  
• Модернизиране и осъвременяване на оборудването. Разработване на 

стратегически проект за финансиране и поетапно модернизиране на базите в 
формалната система на ПОО. 

 
 
 
РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ 
 
Продължаващо професионално обучение – обучение на лица над 16 години за 
придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел 
подобряване на пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и 
индивидуалното развитие. 
 
Формално обучение – обучение, което се реализира в рамките на институциите за 
професионално обучение, определени в чл. 18 от ЗПОО и се характеризира с 
придобиването на национално признат документ за удостоверяване на придобитата 
квалификация. 
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Неформално обучение – обучение, осъществявано в рамките на всякя организирана 
дейност извън формалната система. 
 
Самостоятелно учене – процес на учене (и самообучение) през целия живот на човека, 
посредством който се придобиват знания и умения, нагласи и ценности от ежедневния 
опит, чрез образователни въздействия и чрез източници на окръжаващата социална и 
материална среда, включително библиотеки и масмедии. 
 
Учене през целия живот – процес на усвояване и придобиване на знания и умения 
чрез формално и неформално обучение и самостоятелно учене в продължение на 
цялата жизнена дейност на човека. 
Ученето през целия живот се разглежда от позиция на обществото като един от най-
важните фактори за развитие и усъвършенстване на професионалната реализация и 
насърчаване на активното участие на гражданите в икономическия живот. То е 
необходима предпоставка за свободното движение на работна сила и ръководен 
принцип за по-нататъшното развитие на системите за образование и обучение в 
България. 
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• “За вас младежи – възможност за компютърно обучение” 
• “За работодатели” 
• “Стажуване и чиракуване” 
• “Териториална мобилност” 
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• “За обучаващи организации” 
• “Харта на клиента на АЗ” 
• Проект ”Европейската стратегия по заетостта и Република България” 
• Сборник „Лисабонската стратегия – ново начало” 
• Сборник „Европейската стратегия по заетостта и България”  
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