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ДОКЛАД 
 

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В 
ПРЕДПРИЯТИЯТА: НАЦИОНАЛНИ УКАЗАНИЯ И ПЪРВИ ПРАКТИЧЕСКИ 

ПРИМЕРИ ЗА БЪДЕЩИ ДЕЙНОСТИ В ДЪРВООБРАБОТВАШАТА И 
МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 
  
  
  Уважаеми колеги, 
 
 Още в началото на моето изложение, искам да подчертая, че полезността 
на INNO 2 за нас е безспорна. Ние,като синдикална федерация, от една страна 
си давахме сметка за важността на професионалната квалификация за 
просперитета на предприятията, за тяхната конкурентноспособност в 
глобалния свят и в тази връзка по – големите шансове на заетите за запазване 
на техните работни места, за ръста на работната им заплата, за 
конкурентноспособността им на пазара на труда, за кариерното им развитие. 
От друга страна, ясно виждахме негативните тенденции в тази област през 
последните години. Затова и така настоятелно поддържахме позицията в 
обсъждането на работната среща в Рим, темата на втория проект да бъде 
продължаващото професионално обучение. Признавам, че участието ни в този 
проект е изключително полезно и стана повод да направим  много по – 
задълбочено проучване. Анализирахме правната и институционална рамка на 
продължаващото професионално обучение. Откроихме силните и слаби 
страни, предизвикателствата и възможностите / SWOT  анализ/.Направихме 
анкетно проучване в предприятия и на базата на него анализирахме 
състоянието и управлението на продължаващото професионално обучение, 
квалификационната структура и не на последно място доколко синдикалните 
ръководства по места участват в тези процеси и от тяхна гледна точка какви 
подобрения трябва да се направят. 
 

В периода след работната среща по проекта в Берлин, ние извършихме 
някои практически действия. Така например по отношение планиране  на  
дейности по интензифициране  на ППО в три предприятия – две от 
дървообработващата промишленост: „Фазерлес” АД  Силистра и „Габровница 
„ АД Горно Сахране и едно от мебелната промишленост – „ Лудогорие 91” АД 
Кубрат обсъдихме възможностите с председателя на работодателската 
организация /БКДМП/ и със синдикалните ръководства в предприятията, а те 
със съответните работодатели. Налага се мнението, че няма пречка за 
стартиране на систематична квалификация и преквалификация на работниците 
и служителите в тези предприятия.  
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Във връзка с намерението ни за активизиране на тристранния социален 

диалог и участие на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
/МИЕТ/ в обхващане на малките  предприятия от двата сектора, проведохме 
среща с участници от страна на министерството в отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничество в целулозно –хартиената, дървообработващата и 
мебелната промишленост”/ОСТС/. Прие се да се проведе отделно заседание на 
ОСТС, посветено само на продължаващото професионално обучение. На него 
да се обсъдят възможности за обхващане на малките предприятия от двата 
сектора. Да се потърсят начини за реализиране на проекти за обучение на 
работодатели от малки и средни предпирятия по разработване на планове за 
обучение на човешките ресурси. Да се дискутират схеми за коопериране на 
малки и средни предприятия с цел по- добри  финансови, технически и други 
възможности за провеждане обучения за професионална квалификация. 

 
Проведохме среща и с Националната агенция по професионално 

образование и обучение/НАПОО/ към Министерски съвет по въпросите за 
необходимостта от достъп до пълна, разбираема, периодично актуализираща 
се информация, както и за необходимостта от различен подход, отразен в 
образователните стандарти, по който да се разработват програмите за обучение 
на възрастни – с по- малка продължителност на обученията, модулни обучения 
и други проблеми, свързани с обучение на възрастни и респективно по 
професии и специалности, характерни за секторите ни. Постигнахме съгласие 
и готовност за сътрудничество по редица от обсъжданите въпроси. 

 
Федерацията ни разработи проект на Браншов колективен трудов 

договор за дървообработващата и мебелната промишленост за периода 
октомври 2010 г. – септември 2012 г. В него предвидихме много по-конкретни 
императивни записи за работодателите в раздела за квалификация и 
преквалификация. След приключване преговорите с работодателската камера и 
регистрацията му, БКТД ще бъде основа за договарянето в предприятията. 
Това е един от начините, чрез който търсим интензифициране на процесите на 
ППО в предприятията. Другага възможност чрез браншовото договаряне 
виждаме с разпростиране на договора за всички предприятия от 
дървообработващата и мебелната промишленост, за което ще кандидатстваме 
пред министъра на труда. Това сме правили и по- рано, но сега сме 
обнадеждени от факта, че наш договор вече е разпрострян. Това е Браншовия 
договор за целулозно-хартиената промишленост, който министърът на труда 
разпростря със заповед от август тази година, т.е. всички клаузи от договора 
важат за предприятията от целия сектор, независимо дали са членове на 
браншовата камера и дали имат синдикални организации. До сега са 
разпрострени договори само за три сектора, между които и нашия. Но това все 
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пак ни дава оптимизъм, че може да го постигнем и за дървообработването и 
мебелите. 

 
Конфедерацията на  независимите синдикати в България предприема 

действия, които нашата Федерация подкрепя за промени в законодателството, 
включително определен брой допълнителен платен годишен отпуск за 
работещите, предназначен за професионално обучение, данъчни облекчения за 
работодатели, които инвестират в развитие на човешките ресурси и др. 

 
Ние като синдикална федерация си даваме сметка, че част от нашите 

задължения трябва да са свързани със засилване мотивацията на работещите за 
повишаване на квалификацията или преквалификация. Но това не може да 
стане само по пътя на убеждението, а чрез работещи механизми, обвързващи 
повишаването на квалификацията с ръст на трудовото възнаграждение, с 
кариерното развитие и т.н. Неоходимо е да се прилагат форми на обучение, 
неизискващи продължително отсъствие от работа. В Националната ни 
стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005-2010 
година един от приоритетите е: „Действията за подобряване достъпа до 
продължаващото професионално обучение  следва да се организират в 
система, предоставяща на хората свободен достъп до различните равнища, 
форми и методи за придобиване на знания и развитие на умение”.  Също така 
държавите, членки на ЕС и Комисията изтъкват  колко е важно да се признава 
и оценява резултатът от ученето, независимо къде и кога се провежда. 
Валидирането на неформално и самостоятелно учене е нова и развиваща се 
дейност. В България няма специализирана нормативна уредба за валидиране 
на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и 
самостоятелно учене. Нашата информация е че в практиките на много 
европейски страни все още е в процес на изясняване методиките, механизмите 
и инструментариума, целите и отговорностите на институциите.Би било много 
полезно за нас да получим информация от колегите, в чиито страни този 
процес е напреднал, защото сме убедени, че чрез  валидирането на знанията и 
уменията, придобити с неформално или самостоятелно обучение могат да се 
мотивират не само работниците и служителите, но и работодателите. 
Практиката показва, че работодателите са склонни да провеждат неформални 
обучения /курсове, семинари и др./. Това е възможност с малко финансови 
разходи и почти без откъсване от работа да се обучава по-широк кръг от хора. 
А все пак не трябва да забравяме, че сме и в условия на криза. Така че ако тези 
придобити знания и умения се признават, издаването на документ въз основа 
на валидиране може да се ползва за натрупване и трансфер на кредити. Това 
ще даде възможност и за по-широко застъпване на наставничеството. 
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Уважаеми колеги, 
 
В заключение предлагаме, ако това съвпава разбира се с вижданията и на 

останалите участници в проекта, да обединим усилията си за регулярен обмен 
на информация, на положителни практики, на прилагане на нови идеи, на 
промени в националните законодателства, свързани с  подобряване на 
продължоващото професионално обучение /ППО/. Считаме,че това ще 
помогне в дългосрочен план на всички нас в усилията ни да съдействаме за 
повишаване квалификацията, за подобряване знанията, уменията и 
компетентностите  на нашите членове, на всички заети в дървообработващата 
и мебелната промишленост. А това безспорно ще доведе и до по – високата 
конкурентноспособност на предприятията от нашите страни. 

 
Благодаря за вниманието. 


