
ДОКЛАД 
 

за състоянието и бъдещо развитие на продължаващото професионално 
обучение в РБългария 

 
 1. СТРУКТОРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 
  Целите на продължаващото професионално обучение (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.  

 На първо място, каква е правната и институционалната рамка на системата 
на продължаващото професионално обучение ? 

 
 1.1. Законодателство в областта на ППО  
 

1.1.1 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  кодекса 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 на квалифицирана работна сила, което им дава възможност да 
минимизират разходите за допълнително обучение на персонала. 
 

1.1.2. 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. 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.  



Документът, с който се удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на 
професионална квалификация е Свидетелство за професионална квалификация, а по част 
от професия – Удостоверение за професионално обучение. 

Институциите, които имат право да провеждат такова обучение, са 
професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, 
професионалните колежи и центровете за професионално обучение. 

 
1.1.3. 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.). Продължаващото 
обучение в сферата на висшето образование се определя  като „следдипломно обучение”. 
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, от своя страна разделя квалификационните програми на 
дълготрайно обучение – повече от един семестър и краткотрайно – до един семестър. 
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.  
 

1.1.4. 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 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); 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 Министерство на 
труда и социалната политика (МТСП), от държавния бюджет чрез дирекциите „Бюро по 
труда” (чл. 35). 
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 Министерство на образованието и науката (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.  
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. 
 

1.1.5. 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. 

 
  1.2. 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.  

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. 
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 професионално 
обучение. ЦПО са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и 
чуждестранни.  
Към институциите на продължаващо професионално обучение трябва да се отнесат и 
центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), които понастоящем не 
са достатъчно добре развити като елемент на системата за професионалното образование и 
обучение. 
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.  
 
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  
 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 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. 
Друг основен инструмент на социалното партньорство, който се използва за развитие на 
професионалната квалификация и обучение е колективното трудово договаряне на 
отраслово/браншово равнище и на равнище предприятие. 
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 
реаризация с цел изграждането на общество на знанието, постигане на социална кохезия и 
високо жизнено равнище на базата на висока заетост. 
 
Хармонизирането на българското законодателство в областта на образованието и 
професионалното обучение с политиките на ЕС е факт и 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.  
 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 
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,Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по 
професии (ДОИ), 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 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. 
Какви са реалностите? 
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. 
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. 
 

2. СТРУКТОРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ 
 
2.1. Състояние на продържаващото обучение в предприятията 
 
Политика на предприятията по ППО на заетите лица 
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. 

Намалява делът на предприятията, осигурили обучение на персонала си в курсове. 
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. Нараства делът на предприятията, които разчитат на самообучението на заетите за 
усвояване на нови знания и умения. 
 Проучване в дървообработващите и мебелните предприятие показва, че 
инвестициите по отношение на обучението и квалификацията са сравнителни ниски.Макар 
повече от 50 % от работодателите на проучените предприятия да твърдят, че имат план за 
развитие на персонала , едва 1/3 от тях провеждат обучение и то не на всички нива – за 
работници, среден и висш мениджмънт. Потребност от квалификация изразяват преди 
всичко работодатели на големи и средни предприятия. Във същото време в 60 % от 
предприятията признават,че липсата на квалифицирани кадри е голям проблем, но само 24 
% са готови да инвестират в човешки ресурси. Много работодатели считат, че 
образованието и квалификацията е задължение на държавата. В същото време не се 
забелязва и голяма заинтересованост от заетите за повишаване знанията и уменията. Може 
би от една страна доминира загрижеността им за запазване на работните места и от друга 
липсата на сериозни финансови стимули от повишаване на квалификацията. 

 
2.2. Управление на професионалното обучение на ниво предприятие 
В по – големите предприятия има отдели по управление на човешкште ресурси, 

които отговарят и за професионалното обучение, което е част от планирането на 
развитието на човешкия капитал. В по- малките предпиятия, които преобладават в  
секторите дървообработване и мебели, работодателите изпълняват много функции и 
обикновенно подценяват необходимостта от обучение на персонала. 
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. 
 
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 • Недостатъчно достъпни средства за 



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 
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. 

 

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 
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 
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. 

 

• 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. 

 
 

 
Показател 2 – Съответствие на ППО с европейските измерения 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• Възприета и адаптирана европейска • Липса на система и методическа основа 



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”. 

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 

• 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 



съответствие с Европейската 
квалификационна рамка; 

• 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. 

успешни политики и практики към 
националните условия; 

• Нарушения в координацията и 
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. 

 

 
2.3. Специфични условия за професионалното обучение в предприятията. 

Ролята на синдикатите. 
В БКТД се договярят задължения на работодателите за квалификация и 

преквалификация на персонала, за допълнителен отпуск при обучение, за обвързване на 
основното възнаграждение с нивото на квалификация и др. Тези договорености са 
основата за преговори на ниво предприятие.  

В изложението бяха отразени повечето случаи, в които синдикатите са активни 
участници в процесите, свързани с професионалното обучение.  

Синдикатите, като основни радетели за сигурността на заетостта работим още за 
стимулиране повишаването на квалификацията на работниците и служителите чрез 
спешни законодателни промени, които да създадат нови предпоставки и възможности ( 
въвеждане на индивидуални сметки за обучение, ваучери и фондове за професионална 
квалификация с източници за финансиране – държавния бюджет, Европейския  социален 
фонд, вноски от работодатели и наети лица, данъчни облекчения). Прилагане на бюджетно 
финансирани програми за запазване на заетостта чрез обучения с изплащане на стипендии; 



поемане разходи за обучение на работници и служители, временно незаети поради спад на 
производството в предприятията и др. 

НЕКА си припомним една  стратегическа цел на ЕС: създаването на най-
конкурентноспособната в света динамична икономика, с повече и по-добри работни места 
и по-висока социална кохезия. Всички знаем, че това може да се постигне включително с 
осигуряване на подходящо образование и професионално обучение на работната сила. 

Това прави участието ни в проекта INNO 2 още по – отговорно и ни изпълва с 
надежда всички ние, партньорите по проекта да дадем макар и скромен принос за 
реализирането на тази цел. 

Благодаря за вниманието. 
 


