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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Подготовката на човешки ресурси със съответстващи на нуждите на националната 

икономика квалификации изисква нови подходи в областта на професионалното 

образование и обучение. При осъществяването им следва да се отчитат обстоятелствата, 

пред които е изправена страната. В краткосрочен план те са свързани със социално- 

икономическите последствия от кризата, а в дългосрочен – с демографските процеси и 

промени, глобализацията и др. 

През последните десетилетия убедеността, че професионалното образование и 

обучение (ПОО) е ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие в 

Европа, нараства. Европейските инициативи в отговор на бързите промени в икономиката 

и обществото изискват перманентно подобряване на системите за професионално 

образование и обучение и модернизация на базата, така че тези системи да допринесат за 

увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на всеки за учене 

през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на квалификацията, в съответствие 

с нуждите на обществото и пазара на труда. 

Възможностите за осигуряване на балансиран подход между опазването на 

околната среда и развитието на трудовия пазар, можем да реализираме и като създадем, 

променим или усъвършенстваме уменията на цялата работна сила посредством 

значителни инвестиции в ефективни и достъпни възможности за учене през целия живот и 

чрез обучение на преподаватели и обучители; 

Развитието на системата за професионално образование и обучение в ПГССХВТ 

”Ангел Кънчев” следва да бъде с фокус: 

− превръщане на началното професионално и продължаващото професионално 

образование и обучение в привлекателна възможност за учене; 

− осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; 

− поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно 

участие; 

− координирано прилагане и управление на националните и европейските 

инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, осигуряването на 

качество, на мобилността и на прозрачността на механизмите и процесите в областта на 

ПОО. 
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І. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 

1. Нормативна рамка 

Съгласно Конституцията на Р България държавата създава условия за организиране 

и провеждане на професионално образование и обучение. 

Отправно значение за развитието на системата за ПОО има Закона за 

предучилищното и училищното образование, който урежда устройството, функциите и 

управлението на системата на народната просвета.  

Законът за професионалното образование и обучение (ЗПОО) има решаващо 

значение за развитието на системата на ПОО и за осигуряването на качество на ПОО. 

Законът регламентира управлението на системата за професионално образование и 

обучение на трипартиен принцип на национално, регионално и местно равнище, 

организацията, институциите и финансирането на системата на професионалното 

образование и обучение. 

Кодексът на труда (КТ) регламентира социалното партньорство и 

колективното трудово договаряне, както и индивидуалните трудови договори, чрез които 

дейностите по ПОО могат да получат широка обществена подкрепа и оптимално 

реализиране в предприятията. 

Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) урежда обществените отношения при 

професионалното ориентиране и обучението на възрастни. 

Законът за признаване на професионални квалификации (ЗППК) е приет в 

отговор на изискванията на Европейския съюз за пълно уреждане в българското 

законодателство на материята, свързана с признаване на професионални квалификации на 

гражданите на държави членки на Европейския съюз и на гражданите на трети страни. 

Законът за народните читалища (ЗНЧ) регламентира възможностите за 

неформално обучение на деца и възрастни. 

2. Институции за професионално образование и обучение 

Съгласно ЗПОО основните институции, в които се осъществява ПОО са 

професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни 

училища, професионални колежи, центрове за професионално обучение, центрове за 

информиране и професионално ориентиране и др. 
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2.1. Институции за професионално образование 

По данни на Министерството на образованието и науката, Министерството на 

земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на младежта и 

спорта общо за страната през учебната 2013/2014 година броят на училищата, в които се 

извършва обучение по професии от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение е 488, от които: 82,3% – професионални гимназии; 4,71% – 

училища по изкуствата; 4,92% – спортни училища; 7,99% професионални колежи с прием 

след средно образование; 11,88% - частни училища.1 От 2000 г. досега училищата по 

изкуствата нарастват с 14,3%, а професионалните гимназии стават със 15,55% по-малко. 

Оптимизирането на училищната мрежа се осъществява в пряка връзка със социално- 

икономическите и демографските процеси в страната и в различните региони. 

           Запазват се възможностите за обучение по професиите с най-ниската степен на 

професионална квалификация (І СПК), в която обикновено се включват застрашени от 

отпадане от училище ученици, с изоставане в умственото развитие и с девиантно 

поведение. 

3. Институции, отговорни за формиране и изпълнение на политиката в областта на 

ПОО 

- Министерският съвет (МС) определя политиката в областта на образованието, в 

т.ч. на професионалното образование и обучение,  и заетостта. Приема актуализиран 

Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 

година. 

- Министерството на образованието и науката (МОН) провежда държавната 

политика в областта на професионалното образование и обучение, като приема 

държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, 

утвърждава Списъка на професиите за професионално образование и обучение; предлага 

за приемане от МС Списъка на регулираните професии в Република България; поддържа 

Регистъра на институциите в системата на професионалното образование и обучение; 

утвърждава държавния план-прием в държавните и общинските училища с изключение на 

спортните училища и училищата по изкуствата. 

Регионалните инспекторати по образованието на МОН провеждат държавната 

политика в областта на професионалното образование и обучение в съответния регион. 

    –  Министерството на труда и социалната политика (МТСП) участва в провеждането 

на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение чрез 

проучване, анализиране и прогнозиране на потребностите от работна сила с определени 



5  

характеристики; участие в разработването, съгласуването и актуализирането на 

държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии; 

участие в съгласуването на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 

провеждане на държавната политика в областта на професионалното обучение на възрастни и др. 

− Министерството на здравеопазването (МЗ) участва в съгласуването на Списъка 

на професиите за професионално образование и обучение; определя хроничните 

заболявания и физическите увреждания, които са противопоказни при професионалното 

образование и професионалното обучение по професии от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение и др. 

− Отрасловите министерства участват в процеса на организиране и провеждане на 

професионалното образование и обучение. Пряко участие като финансиращи органи в 

провеждането на професионалното образование и обучение имат Министерството на 

културата, Министерството на земеделието и храните и Министерството на младежта и 

спорта. 

− 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, имащи отношение към 

професионалното ориентиране, обучение и образование; работи на трипартиен принцип 

чрез представителността на социалните партньори в УС като орган на вземане на 

решения, регулиращи системата и регламентиращи необходимостта от актуализация на 

различни видове „инструменти”, в това число и европейски инструменти. 

− Агенция по заетостта (АЗ) организира реализирането на държавната политика в 

областта на обучението за придобиване, разширяване и усъвършенстване на 

професионалната квалификация на възрастни – безработни и заети лица. 

Дирекции “Регионална служба по заетостта” организират осъществяването на 

дейности и мерки по обучението за придобиване на професионална квалификация на 

възрастни на територията на съответния регион. 

− Общините участват във формирането на политиката в областта на 

професионалното образование и обучение на територията им. 

− Областните администрации (ОА) участват в провеждането на държавната 

политика по заетостта и придобиването на професионална квалификация на регионално 

равнище. 

Партньори при реализирането на професионалното образование и обучение са: 

− Организациите на работодателите – участват в подготовката и актуализирането 

на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, 

на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и др. 
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Организациите на работниците и служителите на национално равнище – участват в 

актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професии, на Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение и др. 

− Браншовите синдикални организации – защитават интересите на обучаемите 

пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения при 

провеждане на практическото обучение в предприятията, участват в организирането и 

провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и предлагат 

представители за участие в изпитните комисии и др. 

 

ІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ (ПОО) 

 
1. Оптимизиране на училищната мрежа 

    Професионалната ни гимназия е разположена в областният административен център. 

Като цяло се търси по-тясно обвързване на професионалното образование с 

икономическите приоритети на общините в региона. В малките общини и населени места 

професионалното обучение в по-голямата си част е съобразено със спецификата на 

местната икономика. Все още обаче в част от училищата се запазва обучение по 

традиционни за училищата професии, въпреки затихването или закриването на 

определени производства. Трудностите с намирането на работа и разминаването между 

придобитата квалификация и възможността за реализация водят до отлив от 

професионалното образование на немалка част от младите хора. Поради отрицателното 

демографско развитие в по-малките и отдалечени общини има маломерни паралелки. 

Оптимизирането на училищната мрежа следва да създаде предпоставки за финансиране на 

професионални училища, с национално и регионално значение, защитени професии, 

съобразно потребностите на общините в конкретния регион, както и с внедряване на 

дуалната система на обучение. Т.е. наложителни са мерки за стимулиране на обучението 

по търсените на пазара на труда професии, степен на квалификациите, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

Необходими въздействия: 

− оптимизиране на училищната мрежа на регионален принцип въз основа на анализ 

на специфичните нужди, условия и заявени инвестиционни намерения на Община 

Разград, областта и региона и потребностите на пазара на труда; 

− определяне на „защитени” професии с оглед подготовка на необходимата за 

местната, регионалната и националната икономика работна сила; 

− разширяване на мрежата от звена за професионална информация и ориентиране 

към придобиване на умения и квалификация по професия или по част от професия на 

подрастващите и на възрастните. 

2. Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение 

Качеството и високите постижения в ПОО са решаващи за повишаването на 

привлекателността му. Важно условие за създаването на адаптивна работна сила е 

включването в ПОО на мотивирани обучавани с интереси и нагласи за професионална 

реализация и кариерно развитие по професията, която изучават. 

Необходими въздействия: 

• осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка чрез 

актуализиране на учебните планове и програми; 

• нормативно уреждане на   механизъм   за повишаване   квалификацията на 

преподавателите по професионална подготовка на къси периоди от време; 

• повишаване на качеството на професионалното образование и обучение; 

• промени в системата на делегираните бюджети; 

• създаване на модерна и съвременна училищна инфраструктура; 

• широко използване на информационните и комуникационни технологии в 

професионалното образование и обучение; 

• осигуряване на транспорт за ученици от отдалечени малки населени места и 

такива, чиито семейства са с ниски доходи; 

• разширяване на прилагането на модулната организация на професионалната 

подготовка; 

• нормативно уреждане на осигуряването на стипендии за висок успех и за 

реални постижения по изучаваната професия; 
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• обвързване на практическото обучение на обучаемите (ученици, заети и 

безработни лица) с формиране на умения в реална работна среда; 

• участие на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение в реални 

условия и за осигуряване на заетост чрез адекватност на изискванията на 

работодателите към кандидатите за работа по свободни позиции с действително 

необходимите за съответната позиция ниво на образование и 

компетентност/квалификация; 

• участие на бизнеса/организациите на бизнеса във финансирането на дуална 

система на обучение за осигуряване на нуждите му, в т.ч. на нуждите от 

квалифицирани специалисти за малките и средните предприятия (МСП). 

 
3. Намаляване на преждевременно напусналите училище и на младежите с ниско 

образователно и квалификационно равнище 

 
Делът на рано напусналите образование и обучение лица на възраст под 16 

години е по – малък в сравнение с предходните години. Нова възможност за повторно 

включване на рано напусналите образователната система е организирането на обучение 

чрез работа (дуална система на обучение). 

Необходими въздействия: 

• нормативно уреждане на условията за организиране и провеждане на 

професионално обучение в реална работна среда (дуална система на обучение) 

на лица навършили 16 години; 

• осигуряването на гъвкав достъп до обучение за придобиване на професионална 

квалификация; 

• осигуряване на гъвкави учебни програми и форми на обучение; 

• осигуряване на система, която гарантира последователност в обучението по 

част от професията до покриване на изискванията за квалификация по 

съответната професия чрез модулни програми; 

• предоставяне на адаптирано към потребностите на младите хора информиране 

и консултиране; 

• обучение за придобиване на практически умения за работа; 
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4. Привличане на ученици за обучение по професии с придобиване на І и ІІ степен 

на професионална квалификация и на ученици с високи училищни постижения за 

обучение по високотехнологични професии 

В последните години се забелязва устойчива тенденция към намаляване на броя на 

учениците, включени в обучение за придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по професии, за които има търсене на пазара на труда. 

В последните години стремежът на ръководството на нашата гимназия е да 

привличат повече ученици. 

Необходими въздействия: 

• определяне на „защитени” професии на областно ниво в партньорство с 

регионалните организации на работодателите, в.т.ч на МТСП и на местната власт; 

• определяне на ефективни подходи при изготвяне на предложенията за държавен 

план-прием с оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, които са 

непривлекателни, но необходими за регионалната и националната икономика; 

• разработване на мерки за повишаване на имиджа на професионалното образование 

и обучение сред младежите и обществото; 

• мотивиране на висшите училища за осигуряване на целеви прием на изявени 

ученици от професионалните гимназии и за признаване на придобити кредити в 

професионалното образование; 

• осигуряване на стипендии за висок успех и постижения по изучаваната професия; 

• разработване на механизъм за договаряне за стажуването в реална работна среда на 

обучаваните в професионални училища, гимназии и колежи; 

• мотивиране на бизнеса за осигуряване на заетост на ученици от професионалните 

училища. 

5. Изграждане на система за актуализиране на квалификациите на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето 

образование 

Съществена е потребността от познаването на новите техники и технологии в 

съвременните производства. За голяма част от учителите и преподавателите по 

професионална подготовка в системата на ПОО базовата теоретична подготовка от 

висшето училище е отпреди повече от 20 години, което прави необходимо 

актуализирането й. Предвид непрекъснатото въвеждане на нови производствени 

технологии е необходима постоянно действаща система за актуализиране на 

квалификациите на учителите и преподавателите от системата на ПОО по специалността 

им от висшето образование. Такова допълнително професионално обучение и 
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актуализиране на квалификацията могат да бъдат ефективни, когато се провеждат във 

ВУЗ и в производствени условия, предоставени от предприятията. 

Необходими въздействия: 

• изграждане на система за актуализиране и повишаване на квалификацията на 

учителите по професионална подготовка и обучаващите в ЦПО по 

специалността им от висшето образование с участие на бизнеса и висшите 

училища; 

• създаване на условия за обмен на кадри между училища с еднакви или сходни 

професионални направления, както и регламентиране на възможност 

специалисти от предприятия, научни работници и преподаватели от ВУЗ да 

осъществяват част от обучението по високотехнологичните професии; 

• съчетаване на професионалната подготовка с иновативни методически подходи 

за предаване на знания и създаване на условия за активност на обучаваните за 

придобиване на търсените практически умения и личности качества. 

 

6. Привличане на млади учители и преподаватели по професионална подготовка в 

системата на ПОО 

Проблемът със застаряване и феминизиране на педагогическия състав, заемащ 

длъжностите учители и преподаватели по професионална подготовка в професионалните 

гимназии и ЦПО налага предприемането на конкретни мерки за привличане на млади 

специалисти. Освен възвръщането на авторитета на учителската професия от съществено 

значение е подобряването на икономическия и социалния статус на учителите в 

професионалните училища. 

Необходими въздействия: 

• повишаване престижа на учителската професия за привличане на млади 

учители в професионалното образование и обучение (поетапно повишаване на 

стартовата заплата, регламентиране на награди и призове за най-добър млад 

учител; включване в програми за повишаване на квалификацията в други 

страни на ЕС и др.); 

• развитие на общински, регионални и държавни социални политики за подкрепа 

и привличане на млади учители – осигуряване на целеви средства за 

осигуряване на жилища - подпомагане при изплащане на наем за жилище, 

преференциални кредити за закупуване на жилища и др.; 

• осъвременяване на системата за хоризонтално и вертикално кариерно развитие 

на младите учители по професионална подготовка – създаване на възможности 
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за по-високо стартово заплащане с възможно въвличане на бизнеса, 

осигуряване на възможности за допълваща квалификация, вкл. с активното 

участие на организациите на бизнеса. 

 
7. Разширяване на участието и отговорностите на отрасловите министерства в 

провеждането на държавната политика в областта на професионалното образование 

и обучение 

За синхронизиране на професионалното образование и обучение с изискванията и 

потребностите на националната, регионална и местна икономика са необходими промени, 

насочени към разширяване на участието и отговорностите на отрасловите министерства в 

провеждането на държавната политика в областта на професионалното образование и 

обучение. 

Необходими въздействия: 

• определяне на водещите отрасли на икономиката, които ще се развиват 

дългосрочно на национално и регионално ниво; обвързване на Министерството на 

икономиката с потребностите на ПОО; 

• изменения и допълнения в нормативната уредба за определяне на нови 

отговорности на отрасловите министерства относно обвързването на ПОО с 

потребностите на отделните сектори на икономиката, определянето на защитените 

професии на национално и регионално ниво и др.; 

• включване на МИЕ в списъка на отрасловите министерства, обвързани с 

развитието на ПОО, предвид общите отговорности на министерството в контекста 

на развитие на икономиката; 

• изменения и допълнения в нормативната уредба относно възможностите за ПОО на 

лица с хронични заболявания и физическите увреждания, които са противопоказни 

при ПОО; 

• осигуряване на възможност чрез оперативните програми на ЕС за подобряване 

материалната база и инфраструктурата на професионалните училища на проектен 

принцип. 

 
8. Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в 

професионалното образование и обучение 

С разширяването на ангажиментите и отговорностите на социалните партньори се 

очаква повишаване на качеството на ПОО на национално и на местно равнище. 

Необходими въздействия: 
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• промени в действащата нормативна уредба за разработване и прилагане на 

политики за ПОО и разширяване на участието на социалните партньори в 

организацията и провеждането на професионалното образование и обучение; 

• актуализиране системите за финансиране на квалификацията на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка; 

• разработване и внедряване на инструменти за осигуряване на заетост на 

придобилите степен на професионална квалификация по професия или на 

квалификация по част от професията; 

 

9. Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно 

ориентиране на учащи и възрастни 

Осигуряването на леснодостъпни и висококачествени услуги по кариерно 

ориентиране на всички етапи от кариерното развитие на личността оказва влияние 

върху всички участници и заинтересовани страни и допринася за цялостното развитие 

и реформиране на услугите по кариерно ориентиране. 

Необходими въздействия: 

• усъвършенстване на координацията и сътрудничеството между 

заинтересованите страни за развитие на кариерното ориентиране. 

• разширяване на достъпа до пазара на труда чрез формиране на умения за 

управление на кариерата през целия живот. 

• разработване и прилагане на система за проследяване на реализацията на 

завършващите ПОО. 

• разработване и прилагане на система за обратна връзка с отчитане на 

постиженията на обучаемите при чиракуване, производствена практика и 

обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

• осигуряване на системата за кариерно ориентиране с качествени 

информационни и методически ресурси. 

 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
 

Модернизирането на ПОО е неотложно с оглед на засилената световна 

конкуренция, застаряването на населението, технологичното развитие и постигането на 

целта за подобряване на социалното сближаване в Европа. 

В съответствие с европейските предизвикателства България трябва в краткосрочен 
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Приоритетно направление 1. Осигуряване на качество и ефективност на ПОО 

план да намери възможните решения за постигане на баланс между търсенето и 

предлагането на работна сила с определена квалификация на пазара на труда. 

Необходимо е подобряване на механизма на сътрудничество между отговорните и 

заинтересованите страни, обединяването им при вземането на решения за общи действия 

и споделянето на отговорности за развитието на ПОО. 

 

 

 

 

1.1.  Организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуална 

система на обучение) като форма на партньорство между професионална 

гимназия и работодател 

 

Тази форма на професионално образование и обучение съчетава обучение в реална 

работна среда под ръководството на наставник чрез наемане на работа в предприятие и 

обучение в професионална гимназия. 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) допринася за прилагането на 

различни гъвкави подходи за организация и провеждане, съобразени със спецификите на 

предприятието и възможностите на обучаваните. 

За да се реализира тази форма на обучение, е необходимо: 

- разработване на рамкови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система 

на обучение) на ученици в ХІ и ХІІ клас на професионалната ни гимназия и за обучение на 

млади хора, навършили 16 години; 

- обучение на учителите и наставниците за осъществяване на обучение чрез работа 

(дуална система на обучение). 

             Очакван ефект: Чрез въвеждането на обучение чрез работа (дуална система на 

обучение) ще се разшири и улесни достъпът до професионално образование и обучение на 

лица над 16 години, вкл. рано напусналите и отпадналите от училище, ще се създаде 

постоянна и действена връзка между ПОО и бизнеса с възможности за плавен преход 

между училище и работно място и ограничаване на младежката безработица. 

 
1.2.  Разширяване на прилагането на модулна организация на професионалната 

подготовка 

Целта на модулната организация е постигане на единство между теоретичното и 

практическото обучение с приоритет на учебната и производствената практика и 
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осигуряване на възможност за избор на организацията на професионалната подготовка. 

Необходимо: 

- изменение и допълнение на подзаконовата нормативна уредба – Наредбата за 

оценяване и НАРЕДБА No 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите  

за системата на предучилищното и училищното образование и др., съгласно разпоредбите 

на ЗПОО; 

- разработване на държавни образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професии, основани на единици резултати от учене; 

- разработване на учебни планове и учебни програми; 

- разработване на тестове съобразно националните изпитни програми; 

- изпълнение на програма за квалификация на учителите и преподавателите по 

професионална подготовка в системата на ПОО. 

 

Очакван ефект: Подобряване достъпа до ПОО, повишаване качеството на 

практическата подготовка, повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на 

обучаваните, повишаване привлекателността на ПОО, създаване на възможности за 

постепенно натрупване на резултати от учене с цел придобиване на професионална 

квалификация в процеса на учене през целия живот. 

1.3. Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ПОО 

Целта на системата за управление на качеството е постигането на състояние на 

професионалното образование и обучение, което гарантира високо качество на 

резултатите, съответстващо на краткосрочните и дългосрочните обществени и 

индивидуални потребности. Създадени са модел на система за осигуряване на качеството 

в ПОО,  

За усъвършенстването на системата за управление на качеството на ПОО е 

необходимо въвеждане на: 

− функциониращи системи за осигуряване на качеството на професионалната 

подготовка (включително самооценяване) на ниво обучаваща институция; 

− усъвършенстване на системата за външно оценяване на институциите за 

професионално образование и обучение; 

− усъвършенстване на системата за външно оценяване на придобитите от 

обучаваните в системата на ПОО професионални знания, умения и компетентности, 

включително определяне на държавните изпити за придобиване на квалификация по 

професия като втори държавен зрелостен изпит; 

Очакван ефект: Системата за управление на качеството на професионалната 
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подготовка ще повиши привлекателността на ПОО, мотивацията за реализиране на 

трудовия пазар по придобитата квалификация, доверието на бизнеса към подготовката, 

осъществявана в институциите за професионално образование и обучение. 

1.4.  Създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната 

подготовка 

Материалните и нормативните условия са определящ елемент за реализиране 

качеството на ПОО.  

Необходимо е: 

− продължаване изпълнението на програми за обновяването и модернизирането на 

материално-техническата база (МТБ) на професионалните училища, включително и ИКТ 

инфраструктурата им; 

− създаване на нормативна възможност за създаване на регионални 

високотехнологични центрове, които да се ползват от всички участващи в системата на 

ПОО институции и организации; 

- ежегодно актуализиране на единните разходни стандарти, които да отчитат не само 

броя ученици, но и качеството на осъществяваната професионална подготовка; 

- определяне в държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професии на изискванията за учебните бази за практическо обучение за 

всички институции в ПОО; 

- изпълнение на програма за осигуряване на електронно учебно съдържание по 

предмети/модули за професионална подготовка. 

 

Очакван ефект: Развитието на образователната среда ще доведе до: подобряване на 

конкурентоспособността и ефективността на ПОО, повишаване на привлекателността му, 

по-успешно интегриране на обучаваните на пазара на труда, намаляване броя на рано 

напусналите образование и обучение. 

 

1.5.Развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на 

учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им 

от висшето  образование и подкрепа за кариерно развитие 

Развитието на капацитета и повишаването на квалификацията на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка са ключов елемент от системата за 

повишаване на качеството и ефективността на ПОО.  

Необходимо е: 

- изграждане на механизъм за актуализиране и допълване на квалификацията на 
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учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от 

висшето образование; 

- създаване на действаща система за сътрудничество между ПОО, бизнеса и 

висшите училища за подобряване на квалификацията на учителите и преподавателите във 

връзка с въвеждането на нова техника и нови производствени технологии; 

- съчетаване на професионалната подготовка с иновативни методи за преподаване за 

постигане на атрактивен и ефективен учебен процес; 

 

Очакван ефект: Развитието на системата за актуализиране и повишаване на 

квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подготовка по 

специалността им от висшето образование с участие на бизнеса и висшите училища ще 

подобри качеството на обучението по професионална подготовка. 

1.6. Обучение на наставници за провеждане на практическо обучение в реална 

работна среда 

Обучението на наставници е един от основните елементи за успешното осъществяване 

на обучението чрез работа (дуална система на обучение) като форма на партньорство 

между професионална гимназия и работодател. 

Необходимо е: 

- статутът на наставниците да се регламентира нормативно; 

- обучението на наставниците да се извършва във връзка с изискванията, 

заложени в ДОИ за придобиване на квалификация по професии. 

Очакван ефект: Укрепване на връзката между образованието, обучението и бизнеса, 

подобряване качеството на практическото обучение по професионална подготовка, 

постигане на професионални компетентности в съответствие с изискванията и 

потребностите на бизнеса. 

2.1. Осигуряване на професионална подготовка на ученици и лица над 16 години със 

специални образователни потребности 

За преодоляване на дефицита от умения и компетенции на ученици и лица над 16 

години със специални образователни потребности и за успешното им социално 

включване е необходимо: 

− продължаване изпълнението на програми за осигуряване на достъпна архитектурна 

среда в ПГССХВТ „ Ангел Кънчев”; 

− разработване на нови учебни програми и модули за професионална подготовка за 

осъществяване на включващо обучение по професия, по част от професия или за 

усвояване на конкретни умения в съответствие с индивидуалните възможности и 
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Приоритетно направление 3. Професионалното образование и обучение в контекста на 

ученето през целия живот 

потребности на учениците със СОП; 

− осигуряване на допълнителна квалификация на учителите от професионалните 

училища за работа с ученици и възрастни обучаеми със СОП; 

     Очакван ефект: ще се подобри достъпът на ученици и лица над 16 години със 

специални образователни потребности до професионално обучение, ще се създадат реални 

възможности за социалната и трудовата им реализация. 

 
2.2. Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно 

ориентиране на учащи и възрастни 

 
Създаването на условия за информиран избор на образование и професия е 

предпоставка за успешната житейска и професионална реализация на обучаваните в 

системата на ПОО. Осигуряването на качествени услуги по кариерно ориентиране следва 

да подпомага прехода от средно професионално образование и професионално обучение 

към заетост или към висше образование, както и преходите на пазара на труда. 

Необходимо е: 

− създаване на вътрешно интегрирана система за кариерно ориентиране на учащи и 

възрастни чрез усъвършенстване на координацията и сътрудничеството между системите 

за кариерно ориентиране в образованието и в заетостта; 

− провеждане на активна и постоянна кампания относно значението на кариерното 

ориентиране за решаване на ключови въпроси на образованието и заетостта, за 

преодоляване на несъответствията между завършилите определени професии и 

потребностите на пазара на труда. 

Очакван ефект: ще се създадат възможности учениците и възрастните да правят 

информиран избор на образование, обучение, професия и заетост, за управление на 

ученето и кариерното развитие през целия живот, за превенция на отпадането от училище, 

както и възможност за проследяване на реализацията на завършилите ПОО. 

 
 

 

3.1. Активизиране включването на социалните партньори в системата на ПОО 

Професионалното образование и обучение е един от основните фактори за 

постигане водещите цели на България и ЕС за интелигентен и устойчив икономически 

растеж. Пред системата за ПОО се поставя предизвикателството да се посрещнат 
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непосредствените и бъдещите нужди от умения и компетентности. Системата на ПОО в 

страната все още не може да осигури в достатъчна степен необходимите умения, които се 

търсят на пазара на труда. Необходимо е да се гарантира обратна връзка от пазара на 

труда към предлагането на професионално образование и обучение. 

За активизиране включването на социалните партньори в системата на ПОО е 

необходимо: 

− нормативно регламентиране на система за наблюдение на потребностите от 

обучение по професии; 

− периодично актуализиране и допълване на Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение с нови професии/специалности в резултат от 

мониторинг и прогнозиране на нуждите от умения на национално ниво; 

− прогнозиране на потребностите от нови умения на секторно ниво и изграждането 

на секторни квалификационни рамки; 

− периодично актуализиране на ДОИ за придобиване на квалификация по 

професиите от съответния сектор за постигане на съответствие с изискванията на пазара 

на труда; 

− разработване на механизъм за ефективно съвместно планиране с бизнеса на 

организацията и провеждането на практическото обучение на учениците; 

− изпълнение на проекти за провеждане на практическото обучение в реална работна 

среда. 
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