
В  Ъ  П  Р  О  С  Н  И  К 
 

Препъоръки за предстоящите действия на ниво компания от 
синдикална перспектива 
 
 

1. Състояние на продължаващото  обучение в предприятието (отбележете с 
кръстче) 

 Да Не 

Направен ли е преглед на съществуващата квалификация на 
работниците?   

42% 58% 

Документирано ли е състоянието? 40% 60% 

Дали новите/бъдещи квалификациисе документира системно? 35% 65% 

Прилагат ли се  дейности по продължаващото обучение в 
предприятието?  

33% 67% 

Ако да -   колко работници и служители са включени Дял в % 
12 

 

Синдикалните представители  в предприятията включени ли са в 
продължаващите обучения? 

25%  

Какви обучения се предлагат?    

Модели за обучение на ниво предприятие Х  

Смесени модели на междуфирмени равнища   Х 

Модели на ниво бранш  X  

Официални или държавни мерки(финансирани от държавата) Х  

Мерки от частни образователни институции Х  

Какъв вид продължаващо обучение се провежда най-често в практиката?  

Продължаващо професионално обучение курсове (вътрешни и външни), ротация на 
работните места и обмен на специалисти 
 
Квалификационна структура на работещите в бранша квали

фици
рани 

Нискоква
лифицир

ани  

Дървообработваща промишленост  (дял в %) 72 28 

Мебелна промишленост (дял в %) 77 23 

Какви квалификации са необходими? 

В мебелната промишленост: оператори на машини и съоръжения, химици, настройчици, 
мебелисти 

 

 



В дървообработващата промишленост: оператори, настройчици и оператори- 
настройчици на дървообработващи машини, механици 

 
Как оценявате мотивацията на работещите за продължаващо обучение?  

Много висока  Х 

Висока  Х 

Средна  30%  

Ниска 25%  

Не проявяват интерес 45%  

Какви са основните силни  и слаби страни на сегашната ситуация?  

Силни страни: нивото на квалификация е един от факторите за подбор на персонала при 
съкращения; квалификацията влияе при кариерното развитие. 
 
 
Слаби страни: недостатъчна обвързаност на нивото на квалификация с материалното 
стимулиране; недостатъчна заинтересованост на по-голяма част от работодателите от 
продължаващо обучение и влагане средства за това (обикновено това се прави при 
въвеждане на нови продукти или технологично нови или подобрени методи за 
производство).недостатъчна практична приложност на обученията 
 
 

 

2. Управление на продължаващото обучението на ниво 
предприятие 

(отбележете с 
кръстче) 

 Да Не 

Съществува ли системно развитие на персонала в предприятието?  35%  

Обучението като част от схемите за развитието на персонала в 
предприятието ли е?   

30%  

Има ли ръководител човешки ресурси, който да отговаря за 
обучението? 

18%  

Има ли план и организация за продължаващото обучение в 
предприятието?  

30%  

Има ли някакъв комитет в предприятието или съвет, който да 
отговаря за обучението?  

 Х 

Включени ли са синдикатите на ниво предприятие? 

В планирането 12%  

В организацията 15%  

В осъществяването 12%  



В оценката 20%  

Комплексно 5%  

Частично 12%  

Малко 8%  

Изобщо не 75%  

 
Рамкови условия в предприятието и синдикални искания (отбележете с 

кръстче) 
 Да Не 

Как се регулира обучението на работещите?  

С колективното споразумение ( КТД) 42%  

С нормативни актове на национално равнище 100%  

Други вътрешни правила на ниво предприятие 23%  

Коя от формите за регулиране е най-важна? Нормативните актове на национално 
равнище 

 
Как се регулират условията за участие на работещите?  

По отношение на работното време и отпуски  С договор между работодателя и 
работника или служителя(съгл. Кодекса на труда) ,с договорености в КТД или други  
вътрешни актове 

 

По отношение на заплащането С договор между работодателя и обучаващия се, с 
договорености в КТД и други актове 

 

От гледна точка на синдикатите къде е задължително да се направят подобрения?  

Усъвършенстване на нормативната уредба.Облекчения за работодателите по 
отношение на влаганите средства за квалификация и преквалификация на персонала 
Координиране на сътрудничеството между институциите и социалните партньори  по 
политиките в областта на продължаващото професионално обучение 

 

Какви са снидикалните искания понастоящем по отношение на 
продължаващотообучение?  

На ниво предприятие по-активно включване на синдикатите, използване на по-широк 
спектър от форми за обучение и въвеждане на система за непрекъснато повишаване 
знанията и уменията на заетите. Засилване мотивацията за повишаване на 
квалификацията, чрез по-тясно обвързване с материалното стимулиране. 

 



На ниво бранш: по-тясно сътрудничество между социалните партньори. Разширяване 
обхвата на Браншовия колективен трудов договор по отношение на продължаващото 
обучение. Системно информиране и координиране на синдикалните действия за 
увеличаване обхвата на заетите, включени във различни форми на продължаващо 
професионално обучение, за създаване мотивация у хората за повишаване знанията и 
уменията им. 

 
 
Други искания  

 

 
 
 
 


