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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Към Ръководство за участници в дуално обучение 
 

Общ преглед на дуалните системи / дуалното обучение  

в Германия, Австрия, Румъния, България и Словакия 

 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein." 

 

Този преглед на дуалните системи / дуалното обучение в страните, 

партньори по проект ФокусДуал, е разработен като част от Интелектуален 

продукт О3 „Ръководство за участници в дуално обучение”. 

 

 Дуалната система на Германия 

 
Основен закон на Германия, член 12 (1949/1990): 

"Всички германци имат право да избират своята професия, работно място и обучаваща  
институция”. 

Упражняването на дадена професия може да бъде регламентирано със закон или на базата на 
закон. "(Свобода при избора на професия). 

Образователната система на Германия 

Образователната система на Германия се състои от пет основни образователни етапа: 

предучилищно, начално, средно на две нива и висше. Всеки от тези образователни етапи на свой ред 

включва различни обучаващи институции или програми. (Източник:http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-

bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland) 

Предучилищното ниво включва детска ясла, детска градина, дневни детски центрове, както и 

предучилищното образование в основни училища, които осигуряват обгрижване и образование за деца 

на възраст от няколко месеца до постъпване в училище. Посещаването на тези институции в Германия 

не е задължително. 

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland
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Началното образование обхваща от 1-ви до 4-ти клас (в някои провинции - от 1-ви до 6-ти 

клас) и е единственото образователно ниво, което се посещава от почти всички ученици. В края на 

началното училище, на база на училищните оценки (и ако е приложимо, на други критерии, напр. 

поведение), се дава препоръка за училищната кариера в средното училище. 

Средното образование – 1-во ниво, се провежда в различни вида училища, които преподават 

по различни учебни програми. В училищата за завършване на 9-ти, 10-ти клас или гимназиите, учебните 

занятия са свързани с определена степен на завършване. 

 Средното образование – 2-ро ниво, включва общообразователни и професионални училища 

на пълен учебен ден, както и професионалното обучение в дуалната система. Кое от тези 

образователни нива е достъпно за младежа, зависи до голяма степен от това какво училище е завършил 

той. 

(Източник: Инфопортал за образованието VERDIJugend) 

 В дуалното професионално обучение се приемат преди всичко ученици, завършили по 

правило 9-ти или 10-ти клас. (В дуалната система участват и завършили по-горни класове, завършили 

абитура, прекъснали или завършили студенти, хора, желаещи да сменят професията си, др.)  

Младежите трябва първо да си намерят учебно място в предприятие. Завършилите 9-ти клас, които  все 

още са в задължителна училищна възраст, преминават курс за подготовка по професията в преходната 

система. В дуалното и училищното професионално обучение се изисква придобиването на 

професионална квалификация, която отговаря на условията за извършване на определена работа. 

Другите курсове (вкл.  за професионално ориентиране) водят до получаване на документ, даващ право 

на притежателя му да премине в общо или професионално висше образование в ниво 3 на 

образователна система. То включва университети, висши професионални училища и други видове 

висши училища, които водят до придобиването на академична степен. Това ниво включва и институции, 

които предлагат продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията. За 

курсовете за повишаване на професионалната квалификация се изискват завършено професионално 

обучение и придобит опит по професията. Те приключват с държавен изпит за техник. Същите 

изисквания за допускане се прилагат и за обучението, провеждано от камарите за придобиване на 

майсторско свидетелство, което е много добре прието в Германия и с висок имидж и признание. В 

допълнение тези професионални квалификации също дават право за прием във висшето образование. 
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 Учениците обикновено завършват задължителното си училищно образование след 10-ти клас на 

средното образование. В зависимост от училището, което са завършили, те имат различни възможности 

за по-нататъшно училищно образование или професионално обучение.  

 Дуалното обучение се извършва в етапа на средно образование - ниво 2 и съответства на ниво 3 

или 4 от Европейската квалификационна рамка. 

 Професионалното обучение 

   Професионалното обучение във Федерална Република Германия е предмет на пазарния принцип 

на търсене и предлагане. Предприятието е свободно да обучава млади хора и никой абсолвент не е 

задължен да се обучава в конкретно предприятие. Поради това в миналото е имало периоди, в които 

младежите, желаещи обучение, са били повече от предлаганите от предприятията учебни работни 

места. И обратно, понякога не всички предлагани от предприятията учебни места са били заемани, така 

че предприятията дори са предлагали премии за включване в дуално обучение. В интерес на 

предприятието е да обучава собствен квалифициран персонал в контекста на средносрочно и 

дългосрочно планиране на персонала и развитие на фирмата. 

 Федералният институт за професионално обучение отбелязва в последните години лека 

тенденция към придобиването на по-висока квалификация в смисъл на академична ориентация в 

Германия, но това не означава отдръпване от професионалното обучение. Единствено потенциалът на 

младежите, които се включват в професионално обучение е по-нисък през последните години в 

сравнение с тези, които са били на разположение на пазара на професионалното образование и 

обучение като "начинаещи" през 2016 г., (Източник: BIBB доклад 2017). Данните показват, че: 

 34,7% са започнали професионално обучение за придобиване на квалификационна степен по 

дадена професия - от тях 68,1% в дуално обучение съгласно Закона за професионално 

образование и обучение / Закон за регламентиране на занаятите, 31,9% - в училище, 

 14,7% се озовават в "преходната зона", т.е. в мерките за подготовка или интегриране в 

професионалното обучение, 

 25,4 % целят да придобият право за прием във висше училище, 

 25,2 % са се записали във висше училище. 

   (Източник: Дуалното 

професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров набор от слайдове) 
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Характеристика на дуалния модел 

 Продължителността на професионалното обучение в дуалната система варира между две и 

четири години в зависимост от избраната професия. Няма официални изисквания за прием, 

работодателите предпочитат нивото на образование за определени професии. Голяма част от 

обучаемите в началото на дуалното обучение са завършили  средно образование, някои дори с право на 

прием във висше училище. 

 "Професионалните компетентности за действие, които трябва да бъдат придобити с 

дуалното обучение, са определени в Наредбата за обучение и се конкретизират от обучаващото 

предприятие в индивидуален план за обучение. За учебните занятия по професията, които се 

провеждат в професионалното училище, са създадени рамкови учебни програми за всички признати 

за обучение професии, които са съгласувани в съдържателно и времево отношение със 

съответните наредби за обучение."  

(Източник: Професионалното обучение в дуалната система - международно признат модел). 

 Обучението се осъществява чрез сключване на договор за професионално обучение между 

обучаемия и предприятието. По класическия модел младежите се обучават три до четири дни от 

седмицата в предприятието и един до два дни в професионалното училище. Съществува и друг модел, 

при който се редуват фази на блокови учебни занятия в продължение на няколко седмици или месеца и 

фази на работа в предприятието. Предприятията поемат разходите за практическото обучение и 

заплащат на обучаемия възнаграждение за участието му в обучението. Възнаграждението се увеличава 

с всяка следваща учебна година и възлиза средно на около една трета от началната заплата на обучен 

специалист. По време на обучението обучаемите са задължени да посещават професионалното 

училище и биват освобождавани от предприятията за тази цел. Посещаването на професионалното 

училище не е свързано с никакви разходи за обучаемите. След успешно полагане на заключителния 

изпит се издава свидетелство от браншовата камара или в занаятчийството - удостоверение за занаят. 

Така те вече се считат за обучени специалисти.  

(Източник: Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров 

набор от слайдове). 

Силни страни на германската система за професионално обучение 

 Професионалното обучение е традиционно свързано с облика на немското общество и има 

добра репутация. Обучаемите получават квалификации в широк кръг от приблизително 330 признати 

професии, които са разработени и адаптирани, така че да отчитат променящите се потребности на 

пазара на труда. Дуалната система разполага с добра инфраструктура в професионалните училища и 

предприятията и по този начин може успешно да обвърже обучението в предприятието с ученето в 

училище. Това дава възможност обучаваните да бъдат подготвени оптимално и на практика за работа 

като специалисти на пълен работен ден. Една от най-силните страни на дуалната система е високата 

степен на активна ангажираност на работодателите и социалните партньори. Системата обаче се 

характеризира и със сложна мрежа от контрол и кръстосани проверки на федерално, провинциално, 

общинско ниво и на ниво предприятие. Освен това активна подкрепа оказва Федералният институт за 

професионално образование и обучение (BIBB), който изучават системата на ПОО и работи за нейното 

непрекъснато усъвършенстване. 

Предизвикателства пред немската система за професионално обучение 

 Предизвикателствата пред немската система за ПОО, изведени от ОИСР през 2010 г., които я 

модифицират непрекъснато, са: 
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- демографските тенденции, според които намаляващият брой завършили училище води до по-

слаб прием в професионалното обучение.  

- "преходната зона", т.е. мерките: подготовка за професията или интеграция в професионалното 

обучение, не са достатъчни, за да се квалифицират младежите за успешен старт на тяхното обучение. 

- средното образование – 1-во ниво, което предхожда пътя към професионалното обучение. На 

тази фаза се оценява потенциалът за подобрение на кариерното ориентиране, например чрез 

създаването на един компетентен орган с такова предназначение, като повече внимание се отделя на 

качеството. В крайна сметка, нивото на обучение на някои ученици от 10-ти клас се счита за 

недостатъчно за преминаване на изпитите по време и в края на обучението.  

(Източник за двата раздела: "Обучение за трудов живот: проучвания на ОИСР относно 

професионалното обучение - Германия"). 

Отговорност и финансиране 

 Образованието в професионалните училища се регулира като част от общата образователна 

система на федерално ниво, тоест провинциите отговарят за професионалните училища. За 

производственото професионално обучение във фирмата е отговорно централното федерално 

правителство (държавата Германия), а Федералното министерство на образованието и научните 

изследвания има координираща роля. 

Правни рамкови условия 

Федерална правна рамка 

Всички страни, участващи в дуалното професионално обучение, действат съгласувано в 

съответствие със Закона за професионалното обучение (BBiG) и Закона за занаятчийството (HWO). Те 

определят основните стандарти за производствената част на професионалното обучение, които 

създават рамковите условия за професионалното обучение и изпитната системата. Централно 

регламентирана е разписаната в Закона за професионалното обучение / Закона за занаятчийството 

(BBiG / HwO) Наредба за обучението, която се издава от отговорното федерално министерство за всяка 

държавно призната професия. 

Законът за професионалното обучение е издаден през 1969 година. Той обобщава различните, 

възникнали в хода на историята регламенти в областта на професионалното образование и обучение в 

национална правна рамка и е променян през 2005 г. Поставен е акцент върху структурните промени с 

цел подобряване на шансовете на обучаваните на пазара на труда. Законът за занаятите (HwO) от 1953 

г., в новата си версия от 1998 г., е запазил отношението към традицията на занаята, като регламентите 

за професионалното обучение са съгласувани по същество със Закона за професионалното обучение 

(BBiG). 

В допълнение към BBiG и HwO съществуват и други разпоредби на трудовото законодателство в 

различни области на правото, които са задължителни за професионалното обучение и мероприятията за 

повишаване на квалификацията. „Относно договора за обучение се прилагат законите и правните 

принципи, приложими за трудовите договори, освен ако в BBiG / HwO не са предвидени специални 

разпоредби." (цитат от Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано 

въведение с цифров набор от слайдове). 



6 

                                                     
                                     Projekt Fokus Dual, Programm ERASMUS+, KA 2, 2016-1-BG01-KA202-023737 

 

                                               
 -   

Наредба за обучението 

Наредбите за обучение се определят като общонационални правни предписания, които задават 

минимални стандарти за вътрешнофирмено обучение в контекста на дуалното професионално 

обучение. Те регулират съдържателната и времева структура на обучението в предприятието и поставят 

основата на плановете за производствено обучение. Наредбата за обучението се базира на Закона за 

професионалното обучение (BBiG) и Закона за занаятчийството (HwO). Това гарантира, че съответното 

обучение се провежда и оценява в национален мащаб на приблизително равно или съпоставимо ниво. 

„Наредбите за обучение отразяват актуалните потребности на икономиката от хора с определена 

квалификация и са ориентирани към компетентност и устойчивост. По този начин променящата се 

практика по професиите, продиктувана от социални тенденции и технически иновации, като 

цифровизация, поражда необходимост от подходящо обучени специалисти. Следователно наредбите за 

обучение се модернизират на определени интервали и ако е необходимо се създават нови професии." 

(цитат от Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров 

набор от слайдове). 

Договор за обучение 

Производственото обучение се основава на договор, базиран на общото трудово право и 

сключен въз основа на Закона за професионалното обучение (BBiG) или Закона за занаятите (HwO). Той 

съдържа някои особености и подлежи на обществено-правен контрол от страна на компетентните органи 

(напр. камари). Без проверка и регистрация от тяхна страна, договорът за обучение, сключен между 

предприятието и обучаемия, не може да влезе в сила. 

Продължителността на обучението, неговото съдържание и изискванията за изпитите се уреждат 

от наредбите за обучение. В договора компанията се задължава да осигури преподаването на цялото 

съдържание, описано в съответните наредби за обучение, и заедно с това да съдейства за постигане на 

цялостна компетентност за действие на обучаемия. 

В зависимост от професията професионалното обучение продължава от две до три години и 

половина, в някои случаи четири години. При определени условия периодът на обучение може да бъде 

съкратен чрез съвместно подаване на заявление от страна на предприятието и обучаемия. Критерии за 

това са предварително натрупани професионални или училищни знания, както и постижения над 

средното ниво, демонстрирани по време на обучението. Обучението може да се проведе и на непълно 

работно време. 

„Ако обучаемият не издържи заключителния изпит, договорът му за обучение ще бъде 

продължен по негова молба до следващия заключителен изпит, но не по-късно от една година." (цитат 

от Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров набор от слайдове). 

Рамкова учебна програма за учебни занятия в професионално училище 

„За професионалното училище рамковата учебна програма за учебните занятия по професиите 

се определя на Конференцията на министрите на образованието на провинциите. Тя е съгласувана по 

отношение на време и съдържание със съответната Наредба за обучение в предприятието на 

федерално ниво. В професионалното училище на базата на рамковия план обучаемите изучават 

общообразователни предмети като немски, английски или история, и теория и практика на професията. 

Тези учебни занятия са необходимата добавка към ориентираното към процесите производствено 

обучение в предприятието." (цитат от Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано 

въведение с цифров набор от слайдове). 
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Подкрепящи структури 

Федералното министерство на образованието и научните изследвания е създало различни 

програми за подпомагане на започването и успешното завършване на професионалното обучение. Те 

включват например: 

1) Завършване и насочване - образователни вериги до приключване на обучението 

Тази инициатива започва в училищния период и следва индивидуализиран подход за развитие, 

като целта е учениците да започнат обучение възможно най-скоро след завършване на училище. За тази 

цел те се включват в съществуващите програми и инструменти за подпомагане, които се координират 

помежду си в зависимост от индивидуалната ситуация. Използваните инструменти са напр. анализ на 

потенциала, мерки за професионално ориентиране, проекти, които да разкрият особеностите на 

професионалния живот. 

2) VerA - за предотвратяване на отпадането от обучение 

VerA помага на младите хора по време на тяхното образование. Старши експертна служба 

(Seniorexpertservice - SES) - фондация с нестопанска цел, със седалище в Бон, ги среща с компетентни и 

опитни пенсионирани експерти, които им дават кураж и ги ориентират. Съпровождащите обучението 

експерти от SES са доброволци, познават проблемите на младите хора и им оказват индивидуална 

помощ: те отговарят на професионални въпроси, съпровождат упражненията по практика, подпомагат 

подготовката за изпитите, грижат се за изглаждане на езиковите дефицити, насърчават социалната 

компетентност и мотивацията за учене и укрепват доверието между обучаемия и обучаващия. 

Подкрепата на VerA е безплатна за обучаемия и всички останали участници. Целите на съпровождането 

на обучението се определят съвместно от експертите и младежите в зависимост от всеки отделен 

случай. Доставчици на инициативата VerA са напр. камарите, като Индустриално-Търговската Камара 

(IHK). 

3) Професионално консултиране на място и в мрежа 

На прага между училищния и трудовия живот възникват много въпроси: Какво е подходящото 

обучение за младия човек? Коя професия трябва да изучи? Какви условия са необходими за това? Какво 

да очакват учениците от професията? Информация за предлаганите места за обучение в региона се 

предоставя от местните агенции по труда. Там консултантите могат да дадат полезни съвети. (Източник: 

Описание на професионалното обучение на Министерството на образованието и научните изследвания  - 

BMBF). 

Наред с целевите програми, Федералната агенция по труда дава опции за финансова 

подкрепа за осигуряване на успешното завършване на обучението: 

4) Помощ, съпровождаща обучението (abH) 

В случаите, когато успешното завършване на обучението е под въпрос, защото обучаемият се е 

представил лошо на междинния изпит или пък среща трудности при ученето в професионалното 

училище, той може да кандидатства за лична и финансова подкрепа, изразяваща се в помощ, 

съпровождаща обучението, от Федералната агенция по труда. Тази помощ може да бъде под формата 

на допълнителни уроци или социално-педагогическо придружаване, като се вземат предвид 

стресиращите обстоятелства извън професионалното училище и предприятието. 

5) Допълнителна помощ за професионално обучение (BAB) 

Ако обучаемият е намерил място за обучение, но то се намира на по-отдалечено разстояние, той 

може да кандидатства за финансова подкрепа от държавата при определени условия. 
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Той / тя ще получава допълнителна помощ за професионално обучение (BAB), ако 

пребиваването при родителите е безсмислено поради отдалечеността от мястото за обучение. Млади 

хора на възраст над 18 години, женени или имащи поне едно дете, също имат възможност да получат 

BAB, дори ако живеят в близост до дома на родителите си. 

Правото на BAB съществува за целия период на обучение. Искът и сумата обикновено се 

определят за 18 месеца (период на финансиране). Дали и до каква степен се изплаща субсидия зависи 

от равнището на доходите на родителите, както и от възнаграждението за обучение. (Източник: 

Инфопортал за образование VERDI Youth). 

6) Програма JOBSTARTER 

JOBSTARTER стартира през 2006 г. като централна програма на Министерството на 

образованието и научните изследвания за укрепване на дуалното професионално обучение в Германия 

и се финансира от Министерството на образованието и научните изследвания и Европейския социален 

фонд. За изпълнение на програмата Министерството настанява централното управление на програмата 

JOBSTARTER във Федералния институт за професионално образование и обучение. Обучение в 

професионални съюзи, фондации, обучение на непълно работно време, допълнителни квалификации: В 

продължение на 10 години JOBSTARTER засилва своята компетентност по много теми за обучение. 

Застъпени са три основни теми: външен мениджмънт на обучението за МСП, подкрепа за мигрантите, 

както и привличане на нови групи кандидати за обучение. Външният мениджмънт на обучението (EXAM) 

е съобразен по индивидуализиран и гъвкав начин с потребностите на предприятието. Екипите по 

проекта разясняват дуалното обучение, неговата организация и предимствата му, осигуряват подкрепа 

на фирмите във всички етапи - от приема на обучаваните до провеждането и завършването на 

обучението. Основният инструмент е така нареченото съвпадение (Matching). По този начин за 

младежите си намират подходящи места за обучение. Освен това служителите по проекта използват 

съществуващите регионални оферти на предприятията и развиват регионални структури за 

подпомагане.(https://www.jobstarter.de/ ). 

Значение на професионалното обучение за предприятието 

"Предприятията, извършващи обучение, инвестират около 26 милиарда евро годишно в 

подготовка на свои квалифицирани работници под формата на възнаграждения за обучение, разходи за 

обучаващ персонал и материални разходи. От тях около 62% отиват за персонални разходи за 

обучаемите – особено за възнагражденията за обучение, и 23% са разходите за обучаващия персонал. 

Изследванията от предходни години показват, че обучението струва средно около 20 000 евро годишно, 

но нетните разходи са значително по-ниски поради производителността на обучаваните и други негови 

ползи за фирмата. Това важи особено с напредване на времето на обучение“. 

В замяна на разходите за обучение обучаемите допринасят ползи за фирмата чрез производство 

на стоки и услуги в рамките на своята работа. Тази производителност компенсира около две трети от 

разходите за обучение, което води до приблизително 7,7 милиарда евро нетни разходи за обучение, 

извършвани от обучаващите предприятия. Почти една трета от обучаемите дори реализират печалба за 

своите предприятия. Затова за обучаващите предприятия си заслужава да инвестират в обучението на 

млади специалисти: 

 Собственият запас от кадри е специално пригоден и ориентиран към нуждите, 

 Обучението в предприятието дава възможност за системно и дългосрочно развитие на 

персонала, 

 Спестяват се разходите за набиране, въвеждащо обучение и по-нататъшно развитие на нови 

служители, 

https://www.jobstarter.de/
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 Рисковете от погрешни назначения и текучество са по-ниски, отколкото в случаите на наемане на 

работа чрез пазара на труда, 

 Избягват се разходите за престой поради временни лични затруднения, напр. затруднения в 

производството и отказ от поръчки,  

 Обучаващото предприятие подобрява своя имидж. 

 

(цитат от Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров 

набор от слайдове). 

 

Предприятията възприемат обучението като база за осигуряване на възвръщаемост на 

капиталовите разходи. Комплексните работни места и сложната техника се нуждаят от целесъобразно 

обслужване от квалифицирани специалисти. Осъщественият напредък в професията след завършване 

на дадено обучение показва, че това е инвестиция в бъдещето. 

 

Източник: AdA Кариера чрез образование ИЗДАТЕЛСТВО EUROPA-LEHRMITTEL 

За младите хора преходът от училище към работа в предприятие е първата стъпка в тяхното 

кариерно развитие. Това се характеризира с тясно взаимодействие между теорията и практиката в 

предприятието и професионалното училище, решаването на конкретни проблеми, придобиването на 

ключови квалификации като планиране, тестване, организиране и социални умения. Комуникацията и 

сътрудничеството, както и способността за работа в екип, са застъпени във всяко обучение. Поради 

близостта до живота и големия дял на практиката се насърчава и самостоятелността. 
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Дуално обучение в Румъния 
 

Румъно-Германска Фондация – Тимишоара (FRG Timsoara) е основана на 20.04.1992 г. и е сред 

трите учебни центъра, заедно с центъра във Владимиреску и Сибиу, които предлагат дуално обучение в 

Румъния, адаптирано към румънските условия, с уточнение, че това обучение се предлага за възрастни. 

През 2017 г., Законът за образованието се изменя и започва да се предлага дуално обучение в избрани 

професионални училища. Понастоящем дуалното обучение се провежда в национален мащаб. 

Структурата на системата за професионално обучение изглежда по следния начин: 

 

• Професионалните училища са отново въведени в Румъния през 2012 г. 

• Ново законодателство за дуалното обучение е въведено от март 2017 г. –актуализирано и 

приспособено спрямо условията в страната 
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• Брой на местата за обучение през 2015/2016: 84 000 = (+175 000 ученици в сравнение с 

предходната година) 

• 20% от младежите отиват в професионално училище 

• 24% ръст на младежка безработица в Румъния 

 

Структура на обучението: 
• I учебна година: 80% теоретични учебни занятия, 20% практика в предприятие 

• II учебна година: 40% теоретични учебни занятия, 60% практика в предприятие 

• III учебна година: 28% теоретични учебни занятия, 72% практика в предприятие 

 

Дуално обучение 

Действащи звена са професионалните училища, където се провеждат теоретични учебни 

занятия, и предприятията, които предлагат места за производствена практика, след което наемат 

повечето от завършилите. 

В началото не е било лесно да се убедят младежите и техните родители да започнат дуално 

обучение. Това се дължи на манталитета на родителите и децата, които се променят почти радикално 

след глобалната политическа промяна и повечето не искат да изучават каквито и да било професии. 

Процесът на обучение продължава и се радва на все по-голямо признание. За съжаление сега се 

наблюдава намаляване на децата поради спад в раждаемостта. 

Финансирането е поето отчасти от държавата съгласно законодателството, и отчасти от 

предприятията. 

• Договор между предприятие, в което се провежда производствената практика - училище и местни 

власти (кметство) 

• Договор между предприятие, в което се провежда производствената практика- училище - ученик 

• Учениците получават 200 леи месечно от държавата  

• Обучаващите предприятия по закон са длъжни да дават най-малко 200 леи на месец на всеки 

ученик 

• Много обучаващи предприятия поемат транспортните разходи за обучаемите по време на 

производствената практика, 1 хранене на ден по време на практиката, застраховка при злополука 

и др. 

 

Условия за прием 

• Ученици, успешно завършили осми клас, т.е. 14- до 15-годишни, могат да вземат решение за 

включване в професионално обучение. Ученици, които са завършили поне 9-ти клас от 

гимназията, но впоследствие са се отказали да продължат образованието си, също имат право 

на достъп до професионалното обучение. 

• Обучението продължава три години. Първата година включва 80% теоретични и 20% 

практически занятия. Втората година включва 40% теория и 60% практика. Третата година 

съдържа само 28% теория и 72% практика. Следователно практическата част придобива все по-

голямо значение. Учебните занятия могат да се провеждат и на езика на малцинствата 

(например немски). 

• Предприятието влияе върху предлаганите курсове за обучение и може да участва при 

разработване на учебните програми. Практическото обучение може да бъде гъвкаво 

организирано, в тясно сътрудничество между професионалното училище и предприятието. 
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Практическите занятия биват придружавани от учител/наставник от професионалното училище 

или от предприятието. 

• Предприятието участва в изготвянето на изпитните задачи и членува в изпитната комисия. 

• При успешно завършване на обучението учениците получават свидетелство в съответствие с 

Европейската квалификационна рамка EQF 3. 

• Въз основа на свидетелството учениците могат да бъдат наети на работа веднага след 

завършването. След края на обучението те имат възможност да се запишат в 11-ти клас, за да 

положат румънската матура. 

 

Предизвикателства пред обучението: 

• Ново законодателство едва от тази година - още не е регламентирано 

• Възможност за приспадане на разходите за обучение от тази година нататък - но липса на 

фискални облекчения за предприятията 

• Училище за деца, които не са се класирали за "добрите" училища 

• Остарели училища, липса на учебници, стари учебни програми, лошо обучени преподаватели, 

слабо мотивирани поради лошо заплащане и липса на инвестиции 

• Закоравели структури, политически амбиции (политически назначен директор и училищен 

инспектор), малка отвореност към иновации и промени 

• Нисък процент на безработица - назначаване дори и без наличие на професионално обучение 

• Висока степен на отпадане от средно образование - обучението не води до по-високи доходи 

• Висока степен на емиграция 

• Не съществува минимална оценка за прием в теоретично училище 

• Учениците (тийнейджърите) не са част от целевата група на Хорнбах (Hornbach), много от 14 до 

15-годишни не познават Хорнбах (Hornbach) 

• Статутът на участниците в професионалното обучение не е оптимално изяснен - класифициран 

като ученик по време на практика, а не като обучаем. 

 

Предизвикателства пред избора на ученици: 

• Един училищен клас трябва да има поне 20 ученици, за да бъде одобрен 

• 3 етапа за записване: 2 през юни, 1 през август 

• Учениците могат да изберат и други училищни форми, дори и след като са се записали в 

обучението 

• Процедура за подбор, разработена съвместно с училището и одобрена от училищния 

инспекторат 

Затрудняващи са следните обстоятелства 

• Училище, платено от държавата, според броя на учениците (ограничена гъвкавост при избора) 

• Малка атрактивност на професионалните училища 

 

Друга възможност 

Сравнение обучаем (ucenicie-Lehrling) спрямо ученик (învățământ profesional) 

• Дуалното обучение в Румъния (învățământ profesional): започва след 8-ми клас – това е 

проблематично, защото задължителното образование в Румъния е 10-ти клас  

• Ucenicie: започва след 9-ти клас - проблем, тъй като никой училищен етап не приключва след 9-

ти клас. 



13 

                                                     
                                     Projekt Fokus Dual, Programm ERASMUS+, KA 2, 2016-1-BG01-KA202-023737 

 

                                               
 -   

• Закон № 279 от 05.10.2005 г. (актуализиран) - предмет "ученика" на работното място. 

Предприятията, които наемат обучаеми, получават безвъзмездна помощ от 1 125 леи за човек на 

месец. 

 

Правните рамкови условия са следните: 

Правителствено решение 81/2016 с предмет: Изменение и тълкуване на Закона за 
образованието № 1/2011, одобряване на методологията за въвеждане на дуалната образователна 
система. 

Методология "Организация и прилагане на дуалното обучение", публикувана в Официален 
вестник № 232 от 5 април 2017 г. 

Примери за добри практики: 

Сътрудничество по проект, финансиран от Структурните фондове за безработни, спечелен от 

ФРГ Тимишоара, където водещ партньор е Ф. Хорнбах, а останалите партньори по проекта са: 

Индустриално-търговска камара Лудвигсхафен, Агенция по заетостта - Румъния, Регионална агенция по 

заетостта Тимс. 

Резултати 

Много добра съвместна работа на всички, въвлечени в проекта партньори: 61 обучени 

специалисти, търговец с двоен сертификат, признат в Румъния и Германия (две изпитни комисии: 

Индустриално-търговска камара и Служба по заетостта - Румъния, два сертификата). 

55 назначени на постоянен договор служители в ХОРНБАХ Румъния, 8 от които са на ръководни 

длъжности, 4 заместник-директори и 4 ръководители на отдели в Румъния. 

Във ФРГ Тимишоара са обучени повече от 5000 безработни за 25 години, от които над 90% са 

намерили постоянна работа. 

Дуалната система в Австрия 

 

Австрийската образователна система 

В Австрия всички деца учат еднакво от първи до 4 клас в така наречените народни училища. 

След четвърти клас настъпва разделение след подбор на децата според техните възможности, 

определени в рамките на системата за професионално ориентиране: 

 в общообразователно училище, продължаващо в гимназиално образование, 

 в основно или специално училище. 

В 8-ми клас учениците от последните две училища (при необходимост и от първия вид училище) 

могат да избират между професионално образование в училищната система, дуално обучение или 

оставане в общообразователни училища.  
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Професионално обучение 

Професионалното обучение в Австрия е много важно. След завършване на задължителното 

образование около 40% от младежите в Австрия изучават законово призната професия. Други 40% 

предпочитат професионални средни или професионални висши училища. Като цяло около 80% от 

австрийските ученици избират изучаването на професия като пътека за професионалното си развитие. 

Първоначалното професионално обучение може да се придобие в рамките на дуалното 

професионално обучение или в професионални училища на пълен учебен ден. 

Професионалните училища на пълен учебен ден се разделят на професионални средни училища 

(например технически и занаятчийски професионални училища, търговски училища, училища за 

икономически професии), професионални колежи (например висши технически и професионални 

училища, търговски академии, висши учебни заведения за икономически професии, висши учебни 

заведения за туризъм) и здравни училища. 

 
Източник: ibw (Институт за образователни изследвания на икономиката) 

Забележка: ISCED = Международни стандарти за класификация на образованието 
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Дуалното обучение 

Чрез завършване на обучение в рамките на дуалната система се придобива пълно 

професионално обучение със съответната квалификация. 

Обучението по дадена професия е отворено за всички младежи, които са завършили 

задължителното деветгодишно общо училищно образование. Достъпът до обучението не е обвързан с 

конкретен сертификат за завършване на училище. 

Работодателите правят подбор на база оценките от завършено общо образование, евентуално 

проведена предишна практика и интервю. 

 

Обучение в предприятието и професионалното училище 

 

Производственото обучение се различава значително от професионалното обучение в 

професионални училища на пълен учебен ден: 

 Обучението се провежда на две места – в предприятие и професионално училище 

 Обучаемият се намира в договорно отношение с неговото учебно предприятие и е 

същевременно ученик в професионално училище 

 Обучението в предприятието покрива по-голямата част от учебното време 

 Заключителният изпит се води от професионални експерти 

 Акцентът на заключителния изпит е върху уменията, които се изискват за дадената професия. 

 
Защо обучават предприятията 

Дуалното обучение се разглежда от предприятията като инвестиция в бъдещето. Чрез него 

компаниите могат най-добре да задоволят бъдещите си нужди от квалифицирани специалисти. Отчита 

се, че още през периода на обучението обучаемите извършват ценна работа за обучаващото 

предприятие. 

В момента на разположение на младежите са около 35 000 обучаващи предприятия. Чрез 

доброволното приемане на обучавани предприятията показват, че поемат социална отговорност. 

Посредством предоставянето на места за обучение в предприятията, младежката безработица 

намалява като същевременно се задоволява бъдеща потребност от квалифицирани работници. 

След приключване на договора за обучение не е задължително да се стигне до трудово 

правоотношение между обучаемия и обучаващото предприятие. Обучените квалифицирани работници 

могат да преминат в други предприятия, но също така е възможно да се наемат външно обучени 

служители. Това движение е характерно за една свободна образователна система. По този начин 

предприятията, които инвестират в обучение, действат не само в техен собствен интерес, но също така 
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допринасят за дългосрочната полза на всички отрасли на икономиката и професиите, които имат нужда 

от квалифицирани кадри. 

 

Професии за обучение 

Понастоящем в Австрия има 199 занаятчийски и 15 селскостопански и горски професии (от 

лятото на 2014 г.). Те са регламентирани като индивидуални, групови, специализирани или модулни 

професии и се регулират от федерален закон. 

Всички законно признати занаятчийски професии са посочени в списъка с преподаваните 

професии. В този списък се уреждат периодът на преподаване и връзките с други професии, 

включително определянето на учебното време. Професиите, които са регламентирани понастоящем, са 

изброени в приложението. 

Правните основания за това са предвидени в Закона за професионалното обучение (ЗПО). За 

всякa от тези професии министърът на икономиката издава Наредба за обучение. Тя е задължителна за 

обучаващите предприятия. Съществуват отделни регламенти за професиите в земеделието и горското 

стопанство: Законът за професионалното обучение в областта на земеделието и горите определя 

принципите на обучение. На тази база провинциите приемат подробни регламенти. 

Във всяка наредба за обучение се определя специфичното описание на професията. 

Описанието на професията е "учебният план" за обучаващото предприятие. Тя съдържа 

професионалните компетентности, които трябва да се предават на обучаемия по време на 

производственото обучение, разпределени по години. За новорегламентираните професии, заедно с 

описанието на професията, се формулира и профил на професията. Той дава кратък списък на 

професионалните изисквания, които обученият трябва да изпълни. Учебният план на професионалното 

училище съответства на Наредбата за обучение. В много професии описанието на професията се 

допълва от ръководства и материали за обучение. 

 

Обучение в професионалното училище 

Основният акцент на обучението в професионалното училище е върху учебните занятия по 

професията - 65%, а останалите около 35% от учебното време са заети с общообразователни учебни 

предмети. В рамките на учебните занятия по професията се извършва практическо обучение в учебни 

работилници и / или лаборатории. 

Професионалните училища са създадени за обучение по отделни професии. Обучаемият е 

длъжен да посещава професионално училище. Той бива извикван за обучение в професионалното 

училище според местонахождението на обучаващото предприятие в съответната провинция. Класовете 

се групират по отделни професии или в някои случаи, в групи по сродни професии. 

Учебните занятия в професионалното училище могат да се извършват в следните организационни 

форми: 

 целогодишно, т.е. най-малко един пълен учебен ден или два полу-учебни дни в седмицата 

 под формата на учебен курс, т.е. за минимум осем седмици 

 сезонно, в рамките на даден сезон под формата на блокови учебни занятия. 

 

Разнообразието от форми на организация се дължи на координацията между бизнеса и 

училищните ръководства и отчита нуждите на отделните браншове, респективно региони. 

Теоретично обучение по професията в добавка към производственото обучение и съдържа: 

 Допълнително практическо обучение 

 Задълбочаване и разширяване на знанията по общообразователните предмети 

 Чужд език по професията 
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Обучение в предприятието 

Особеностите на производственото обучение са: 

 Професионалното обучение се извършва в условията на реален трудов живот. Обучаемият 

придобива необходимите знания и умения, посочени в описанието на съответната професия. 

Обучаемият може да се заеме с квалифицирана професионална дейност в качеството си на 

специалист, веднага след приключване на обучението. 

 Обучението се осъществява до голяма степен в контекста на продуктивните дейности - това 

намалява разходите за предприятието и укрепва учебната мотивация на обучаемия. 

 За предприятията, които не могат да обучават по цяла професия, съществува възможността за 

допълнително практическо обучение посредством Съюз на предприятията. Освен това в някои 

сектори бизнесът създава междуфирмени центрове за обучение с пълно оборудване за 

обучение по професии от бранша.  

 Учене в практиката в полза на практиката 

 Обучение в хода на продуктивна дейност с използване на най-съвременни технологии 

 Учене в Съюза на предприятията 

 Извършване на квалифицирана работа веднага след обучението. 

 
Обучаващи във фирмите 

Упълномощеният за извършване на обучението (напр. собственикът на предприятие) може сам 

да обучава, но обикновено възлага тази дейност на подходящи служители на предприятието. Успехът на 

вътрешнофирменото обучение зависи преди всичко от професионалните и педагогически умения на 

обучаващите. 

Дейността като обучаващ е свързана с доказване на професионално-педагогически и правни 

познания в допълнение към определено професионално образование. 

Тези знания се установяват с положен от обучаващия изпит. Изпитът може да бъде заменен със 

завършване на курс за обучаващи с продължителност четиридесет часа. Някои обучения или изпити 

(например майсторски изпит, завършване на майсторска школа по занаятчийство) са еквивалентни на 

изпита за обучаващи. 

Повечето обучаващи преподават в рамките на своята основна професионална дейност, при 

много от по-големите предприятия имат и специално назначени обучаващи и ръководители на 

обучението, преминали обучение по стандарт AEVO (Наредба за пригодност за обучение). Те обучават в 

обособени учебни работилници. 

Квалификация на обучаващите 

 професионални квалификации 

 професионално-педагогическо ноу-хау 

 правни познания. 

 

Източник: „Die Lehre“ 

Министерство на образованието, икономиката и научните изследвания, ул. „Щубенринг“ 1, 1010 Виена 
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Система за професионално и дуално обучение в Словакия 

 
През септември 2015 г. в Словакия е въведена нова система - за дуално обучение. Целта е по-

силна ориентация на професионалното обучение към потребностите и практиката. Този нов модел на 

обучение е въведен като допълнение към съществуващия, до голяма степен училищен модел на 

обучение. Четиригодишното обучение е с дял на практиката - 50% и води до получаването на два 

документа за завършване (свидетелство за зрелост и професионална квалификация). Предприятията 

избират своите обучаеми и сключват с тях договор за обучение, който регламентира продължителността 

и съдържанието на обучението. 

Досега словашката система за професионално образование и обучение е до голяма степен 

основана на училищното образование. Словашкото правителство въвежда дуалното обучение като друг 

сегмент на системата на ПОО. Правното основание влиза в сила на 1 април 2015 г. 

От 2008 г. има само два вида средни училища - бившите професионални училища 

(secondaryvocationalschools, stredné odborené uciliste, SOU) се преименуват в специализирано средно 

училище (secondaryspecialisedschool - stredná odborná skola, SOS), а общото средно образование, ниво II 

- се предлага в гимназиалните училища (GrammarSchools – Gymnázium). 

В рамките на групата SOS има програми с различно изразена степен на връзка с практиката. По-

силно обвързани с практиката са "учебните заведения за професионално обучение" 

(odborsodbornýnvýcvikom), включващи стажове, най-вече през лятото, за разлика от "учебните заведения 

с практика" (odborspraxou) - те включват редуване на теорията и практиката в учебната програма, под 

формата на училищни семинари или в училища / учебни центрове, избрани от училището. 

Първоначално професионално обучение 

Първоначалното професионално обучение се разделя в три направления в зависимост от 

желаното ниво на квалификация: 

 Елементарното средно професионално образование, І-во ниво (nižšiestredné odborné vzdelanie) 

осигурява преподаването на общообразователни и професионални предмети в двугодишна програма 

и завършва със свидетелство "vysvedčenieozáverečnejskúške". По някои предмети, завършването 

може да се удостовери ис т. нар. "Удостоверение за чиракуване" (výučný list). 

 Средното професионално обучение, II-ро ниво (stredné odborné vzdelanie) предлага три до 

четиригодишна програма, предвижда преподаването наобщообразователни и професионални 
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предмети и приключва с издаването на свидетелство "vysvedčenieozáverečnejskúške" за постигнатата 

образователна степен и т. нар. "Удостоверение за чиракуване" (výučný list). 

 Средното професионално обучение приключва със свидетелство за зрелост, провежда се по четири 

до петгодишна програма с общообразователни и професионални предмети и приключва със 

свидетелство за зрелост (матура), удостоверяващо постигнатата степен на образование и 

придобитите квалификации, което прави възможен достъпа до висши училища. По някои предмети, 

завършването може да се удостовери и с т. нар.  "Удостоверение за чиракуване" (výučný list). 

Висше професионално образование 

Висшето професионално образование (vyššieodborné vzdelanie)служи за по-нататъшно 

специализиране или повишаване на квалификацията в определени професионални направления и 

обхваща минимум две и максимум тригодишна програма, завършваща със степен: дипломиран 

специалист (diplomovaný špecialista). 

Продължаващо професионално обучение 

Продължаващото професионалното обучение се провежда в обществени и държавни училища, 

висши училища и частни образователни институции. Обществените училища в Словашката република 

са институции в обществено-правен смисъл и обикновено се създават и финансират от орган на 

регионалното самоуправление - Регионалната училищна служба (Krajský školný urad). Държавните 

училища са подчинени на централната държавна администрация и се финансират от държавния 

бюджет. 

Докато офертите за обществени, държавни и висши училища са насочени предимно към 

завършване на средно, висше и висше специализирано образование или към целенасочена подготовка 

по конкретни учебни предмети, частните образователни институции се занимават основно с обучение за 

повишаване на квалификацията. Доставчиците трябва да имат акредитация от Министерството на 

образованието. Техните оферти се допълват от организации като Индустриално-Търговска Камара. 

Офертите са предназначени за обучение на непълно работно време и за вечерно обучение (štúdium 

popri zamestnaní) на възрастни. 

Отговорности 

Отговорността за регулирането на началното и продължаващото професионално обучение пада 

върху Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта (MSVVaS, 

Ministerstvoskolstva, vedy, výskumuasportu). Другите министерства играят второстепенна роля, освен при 

специалните гимназии, напр. в сектора на здравеопазването или полицията. Въпреки това тяхната роля 

нараства след въвеждането на Закона за професионалното обучение през 2009 г., чрез 

представителството им в Правителствения комитет за професионално образование. Така например 

секторните комисии се състоят от представители на бизнес асоциации и камари, в сътрудничество с 

Министерството на труда, социалните въпроси и семейството (MPSVR, Ministerstvopráce, 

sociálnychveciarodiny). 

Важни институции в сферата на отговорност на Министерството на труда, социалните въпроси и 

семейството: 

 

 Национален образователен институт (SPÙ, Státnypedagogický ústav), който в сферата на 

професионалното обучение, оказва съдействие за разработването на учебни програми за 

общообразователни предмети в професионалните училища. 
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 Държавен институт за професионално обучение (SIOV, Státnyinstitútodbornéhovzdelávania), 

осигуряващ подкрепа за разработването на учебни програми за професионални училища и 

отговарящ за разработването на национални рамкови учебни програми. 

Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта (MSVVaS) отговаря също и 

за регламентирането на обучението за повишаване на квалификацията и ученето през целия живот. 

Роля на предприятията в професионалното обучение 

Практическото обучение е част от професионалното обучение и се провежда в училища, 

центрове за практическо обучение (общи междуучилищни организации с лаборатории и работилници), 

медицински заведения, както и партньорски предприятия с индивидуално обособени работни места. 

Автомобилният сектор е водещият икономически сектор в Словашката република. В него има 

многобройни дейности, резултатите от които са включени в Закона за професионално обучение от 2009 

г. Те се отнасят до начина на планиране и разработване на програми за обучение, включващи бизнеса, 

подготовката на изпити и преподавателския състав. 

Специфични за страната особености 

 

Разработване на учебни програми 

Отговорността за приемането на учебни програми или държавни образователни програми е на 

Министерството на образованието. Те обикновено се подготвят от Държавния институт за 

професионално образование (SIOV, Státnyinstitútodbornéhovzdelávania), който включва експерти, учители 

и практици в процеса на разработване на учебни програми. Въз основа на държавните рамкови 

предписания, училищата разработват по-специфични, регионално адаптирани образователни програми. 

Представители на професионални съюзи и съюзи на работодателите дават специални консултации на 

ръководството на училището и учителите. 

Актуални реформаторски процеси 

В центъра на правните реформи през последните години бе ясно зададена целта да се подобри 

връзката между професионалното обучение в училищата и потребностите на пазара на труда. 

 

 Учебните програми са разработени на децентрализиран принцип от 2008 г. (Закон за образованието 

№ 245/2008). Предвидено е, че националната рамка на образователните програми и автономно 

разработените училищни програми трябва да бъдат съгласувани с предприятията, преди да бъдат 

въведени в действие. 

 Законът от 2009 г. (Закон за професионалното образование и обучение № 184/2009) е първият, който 

се занимава изключително с регламентирането на ПОО и изрично предвижда задължението да се 

вземат предвид нуждите на пазара на труда в управлението на ПОО. Ролята на камарите в 

разработването и оценяването на ПОО е дефинирана от закона. (В последващ указ са определени 

подробноикономическите партньори, т.нар. "Секторни получатели").  

 От 2009 г. са създадени комитети за ПОО на национално и регионално равнище, както и секторни 

комисии.  

 През 2010 г. всички 8 самоуправляващи се региона, в сътрудничество със съответните им комисии за 

професионално образование и обучение, разработват регионални стратегии за ПОО. 

 Въведени са данъчни облекчения за онези предприятия, които си сътрудничат с професионалните 

училища.  
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 Министерството на образованието популяризира кампания за подпомагане на занаятчийството "Да 

подкрепим занаятите", www.podpormeremesla.sk. 

Текущите статистически данни за образованието в Словакия могат да бъдат намерени в 

статистическата база данни на Института за статистика на ЮНЕСКО (UIS). 

 Старт на дуалното обучение в Словакия 

На 25 септември 2015 г., словашкият министър на образованието Джура Дракслер и държавният 

секретар д-р Георг Шюте (Министерство на образованието и научните изследвания) откриват немско-

словашкия пилотен проект в Нове Маестро Над Вахом. Германският офис за международно 

коопериране в сферата на ПОО (GOVET), Федералният институт за професионално образование и 

обучение (BIBB) и Индустриално-Търговска Камара (AHK)Братислава организират този пилотен проект с 

пет немски и американски предприятия в Нове Маестро, с който за пръв път се изпробва дуално 

обучение за професиите „Индустриален механик“ и „Конструктор“. 

 

 

 

Натрупаният опит е отправна точка за стратегическото планиране на по-нататъшна реформа в 

професионалното образование и обучение в Словакия. Новият словашки закон за професионално 

обучение, който включва и разширени периоди на практика в предприятията, трябва да се прилага на 

национално равнище с предприятията и да се въвежда и за други професионални области / професии. 

За тази цел бе създадена 20-членна работна група в Словашкия институт за професионално обучение 

SIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania).Около 160 предприятия осигуряват общо 1500 места за 

обучение, като 20 професионални училища са обещали да участват. Първата голяма група от 330 

младежи започва обучението си в дуална система на 1 септември 2015 г. 

"Този пилотен проект има за цел да привлече училищата и да даде пример на предприятията, че 

инвестицията в дуалното обучение си струва", казва Георг Шюте, държавен секретар във Федералното 

министерство на образованието и научните изследвания, в началото на обучителния проект. 

"За младите хора курсът на обучение в Нове Маестро предлага завършване с перспектива за 

кариера –а заедно с това и алтернатива за следване". 

Като част от празничното откриване е подписан германско-словашкият меморандум за 

сътрудничество в областта на професионалното обучение (MoU) между двете страни - от министъра на 

образованието на Словакия Дракслер и държавния секретар Шюте. Меморандумът определя 

приоритетите за по-нататъшно сътрудничество, което, според двамата подписващи, има висока 

стойност и се характеризира с голяма степен на доверие. 
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Допълнителна информация 

 

През септември 2015 г., Словакия въвежда дуалната система за обучение. За целта Законът за 

образованието е реформиран и приет на 01.04.2015 г. Четиригодишният период на обучение предвижда 

50%дял на практиката и води до завършване с два документа: свидетелство за зрелост и удостоверение 

за професионално обучение. Предприятията избират обучаемите си и сключват с тях договор за 

обучение, който регламентира продължителността, съдържанието и възнаграждението за обучението. 

Целта на въвеждането на дуалното обучение е по-голяма ориентация на професионалното обучение 

към потребностите и практиката. В същото време то подобрява и имиджа на обучението. Новият модел 

на обучение е въведен като допълнение към съществуващия, до голяма степен училищен модел на 

професионално обучение. С дуалното обучение предприятията поемат по-голяма отговорност за 

обучението на бъдещите си кадри, предадат им уменията и компетентностите, които се изискват на 

пазара на труда. 

Пример за дуално обучение в Словакия на Фолксваген (VW) 

Дуална акадмия Фолксваген (VW)Словакия 

Дуалната академия е уникален словашки проект на най-големия производител на автомобили в 

Словакия - Фолксваген Словакия, водещия словашки доставчик на автомобилни производители Матадор 

Груп, най-силния доставчик на технически услуги - Сименс и автономен административен район 

Братислава. 

Дуалната академия първоначално е съюз по интереси на юридически лица, създадена е през 

2015 г. към средно автомобилно училище на ул.„J. Jonáša“ в Братислава. 

Лидерите на пазара - Фолксваген Словакия, Матадор Груп и Сименс, основават Дуалната 

академия, в отговор на липсата на квалифицирана работна ръка - проблем, с който индустрията на 

Словакия трябва да се пребори. Четвъртият основател е автономен административен район 

Братислава. 

Преди създаването на Дуалната академия в Словакия съществува Автомобилно средно 

училище, подчинено на автономен административен район Братислава. С появата на Дуалната 

академия автономният административен район се съгласява с промяната на доставчика и благодарение 

на това от 1 септември 2016 г. Автомобилното средно училище се превръща в Частно автомобилно 

училище – Дуална академия. 

Учениците от новото частно гимназиално училище имат една седмица теоретични занятия, след 

което една седмица практически занятия. Теоретичното обучение е насочено към конкретни учебни 

предмети и се осъществява в директно сътрудничество с фирмите Фолксваген Словакия, Матадор Груп 
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и Сименс. Част от обучението е и преподаването на чужди езици - немски или английски език. Тъй като 

основателите на Дуалната академия са международни компании, има много материали на немски или 

английски език, затова и кандидатите трябва да проявяват интерес към изучаването на чужди езици. 

Обучаемите ще имат възможност да спечелят допълнителни приходи по време на лятната ваканция 

чрез двуседмичен работен период, директно в автомобилното производство. 

През втората седмица обучаемите се посвещават на индивидуални задачи по време на 

практическите занятия в завода на Фолксваген Словакия и прилагат придобитите знания директно на 

практика. Теоретичните и практически занятия се редуват в седмични цикли. За обучаемите, които не са 

от Братислава, се предвижда настаняване в училищния интернат. 

Първите 100 обучаеми влизат в новото професионално училище през септември 2016 г. 

Обучаемите имат на разположение за избор четири професии: Механик-мехатроника, Механик-

електротехник, Механик на машини и съоръжения, Механик-регулировчик на машини. 

Дуалната академия е уникална академия в Словакия, чиято цел е да обучи своите ученици като 

квалифицирани механици над стандарта за автомобилната индустрия. Практическото обучение се 

провежда непосредствено в работилниците на производствения завод Фолксваген Словакия в 

Братислава, който е един от най-добрите в рамките на немския концерн Фолксваген. Те имат 

възможност за ежедневно проследяване на процеса на производство на модели SUV (Порше Кайен, 

Ауди Q7 и Туарег) или на по-малки семейни автомобили от серията Нови малки семейства 

(NewSmallFamily). 

В рамките на четиригодишните програми, които са единствени по рода си в цяла Словакия, освен 

сертификат от Словашко-Германската Индустриално-Търговска Камара, т.е. с международно признание, 

завършилите обучението получават едно от най-добрите професионални обучения в автомобилната 

индустрия. 

Обучаемите влизат в контакт с най-съвременните технологии и процеси по време на обучението 

си, като например производството на хибридни автомобили, автомобили с компресиран природен газ 

(CNG) и дори автомобили с електрическо задвижване. По време на практическото обучение, те работят 

в учебните помещения, оборудвани с най-модерни машини. От наръчници до машини за струговане и 

фрезоване, заваръчни кабини, съоръжения за обучение по електроника, задвижване, регулиране и 

автоматизация, пневматика, хидравлика, електропневматика и много други. 

Дуалното обучение предлага отлична базова подготовка за работа в автомобилния сектор. След 

завършване на училището е гарантирана работа със заплащане над стандарта. 

 

Дуално обучение в България 

 
Професионално образование и обучение 
 
Отговорни институции 
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Системата за професионално образование и повишаване на квалификацията в България се 

ръководи от следните държавни институции:  

- Министерството на науката и образованието отговаря за училищната образователна система на 

национално, регионално, общинско и методическо ниво. Разработва политическата рамка, 

осъществява контрола, координацията и изпълнението на държавните политики в областта на 

общото образование и професионалното обучение. На регионално ниво 28 инспектората по 

образование отговарят за прилагането и контрола на държавните предписания. Общинското 

ниво е отговорно за общинските училища и за поддържането на инфраструктурата на 

институциите. 

- Министерството на труда и социалната политика подготвя, координира и реализира държавната 

политика за насърчаване на заетостта и професионалното обучение на възрастни - безработни и 

заети лица. То е отговорно на национално равнище за организирането на професионално 

обучение за възрастни, а по този начин и за центровете за професионално обучение. На 

регионално ниво тази роля се поема от Агенцията по заетостта и нейните подразделения – ДРСЗ 

и ДБТ. 

- Националната агенция за професионално образование и обучение е създадена през 2000 г., въз 

основа на Закона за професионалното образование и обучение. Наред с акредитацията на 

центровете за професионално обучение, тя отговаря за подготовката на списъка с професии и 

изготвянето на държавни образователни стандарти. 

 
Регламенти 

 
Новият закон за предучилищното и училищното образование 

С влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование през 2015 г., 

предучилищното образование е задължително от петгодишна възраст. Посещаването на училище в 

България започва на шест или седем години и продължава до шестнадесетгодишна възраст. 

Училищното образование се провежда в продължение на четири години в начално училище, а след това 

в продължение на три години в средно общообразователно училище. Учениците, завършили 7-ми клас, 

получават удостоверение за общо образование, което им дава право да продължат образованието си в 

гимназия или да се включат в професионално обучение. 

Последващото гимназиално образование се разделя на два етапа. На ниво етап II могат да 

бъдат избрани различни пътища за професионално обучение: дуално обучение и по-широко 

разпространеното досега училищно образование. Те се регламентират от: 

Законът за професионалното образование и обучение 

Този закон регламентира придобиването на знания и умения в дадена професия по различни 

начини. 

От 2011 г. България има Национална квалификационна рамка, която идентифицира 

националните квалификации на осем нива. Съгласно европейските изисквания са определени три 

категории за резултати от ученето: знания, умения и компетентности (самостоятелност и отговорност, 

образователна грамотност, комуникация и социални умения). 

 

Основният документ на системата за професионално образование и обучение е Списъкът на 

професиите. В него се посочва кое от четирите квалификационни нива трябва да се придобие, за да 

може да се практикува определена професия. Списъкът на професиите се актуализира в 

сътрудничество със социалните партньори, неправителствени организации, доставчици на ПОО, др. 
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Професионалните квалификации се регулират от така наречените държавни образователни 

стандарти - ДОС. Те определят минималните изисквания за включване в съответното обучение, 

описание на професията, възможности за професионално развитие и евентуални професионални сфери 

на дейност. 

 
Дуалното обучение 

Дуалното професионално обучение в България е въведено през 2014 г., по чл. 17а от Закона за 

професионалното образование и обучение.  

(Организация на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в 

сила от 01.08.2016 г.) Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за 

придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз 

основа на договор между институциите по чл. 5, ал. 4 и един или няколко работодатели.) 

То съчетава изучаването на теоретичните основи на дадена професия в професионална 

гимназия/център за професионално обучение, с практическа работа в обучаващо предприятие. От 2016 

г. дуалното обучение е регламентирано в подробности с Наредба за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуално обучение), актуализирана през май 2018 г. Дуалното обучение се намира 

в процес на прилагане и развитие както за ученици в рамките на училищното професионално 

образование, така и за лица над 16 години съгласно ЗПОО.  

Опит на ДП БГЦПО от прилагане на дуално обучение при възрастни 

 

Модел от периода на германското финансиране (1992-2005) 

 През периода на германското финансиране в рамките на българо-германски проект по 

техническо сътрудничество Програма „Професионално обучение на възрастни и насърчаване на 

заетостта” (1992-2005) първите три Българо-германски центъра за професионално обучение на 

възрастни (БГЦПО) в градовете Плевен, Пазарджик и Стара Загора провеждаха дългосрочни и 

краткосрочни курсове за професионално обучение.  

(Бележка: Българо-германските центрове – БГЦПО, са създадени по модела на 

германските учебни центрове, чрез които класическата дуална система отговаря на изменящите 

се условия и потребности на работодателите, провеждащи обучение. В тях при изискванията на 

дуалното обучение  се обучават младежите, които не са избрани от работодатели за сключване 

на договор за дуално обучение. Това са младежи със слаби оценки, проблеми, имигранти и др. 

рискови групи). 

 Дългосрочното обучение (в рамките на две години), провеждано в БГЦПО в периода 

1995-2001 година, бе базирано на положителния германски опит от практиката на дуалната 

система. В центровете то протича в съответствие с националните и регионални специфики и 

може да се определи като „тип дуално обучение”. Провеждано е по различни схеми за 

отделните професии според тяхната специфика и условията в градовете/регионите: 

 

Схема за сферите на строителство и дървообработване (в БГЦПО Плевен): 

 

Първа учебна година: 

- Прием – през септември и януари/февруари. Участници над 18 години, завършили 

средно образование. 
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- Първо полугодие – обучение в центъра. Начало с теория по професията съгласно учебен 

план и програма като всяка основна тема е комбинирана с/следвана от учебна практика в 

работилниците на центъра с цел  превръщане на усвоените теоретични знания в 

стабилни начални практически умения. Стипендия, настаняване в общежитие, топла 

храна на обяд.  

- Второ полугодие – практическо обучение в реални условия в предварително подбрани 

фирми от бранша, по сключени договори с определени условия за практическото 

обучение: предоставяне на работно облекло, работно място, отговорник за обучението, 

поддържащ постоянен контакт със съответния преподавател от центъра. Периодични 

проверки на практиката във фирмите от страна на преподаватели и директори на 

центъра. Оценки на работата на курсистите. Без стипендии, но всички работодатели 

заплащаха труда . 

- Междинен изпит по теория и практика в центъра в края на първата година. Обикновено 

през януари/февруари или юли.  

Август – общ почивен месец за всички.  

Втората учебна година протича по същата схема, но с надграждащи теми по теория, 

съответно учебна практика в работилниците, и практическо обучение в същата или друга 

фирма. Болшинството курсисти отиваха на практика в същата фирма. Втората година 

приключва със заключителен изпит по теория и практика. Почти всички завършили – с 

наистина много малки изключения, се връщаха на трудов договор във фирмата, където са били 

на практика. 

Отзивите и от двете страни – участници в обучението и работодатели, бяха 

положителни, този тип обучение се приемаше много добре. Участниците бяха предимно млади 

хора, завършили гимназии и без професия.      

Схема за сферата на автомобилната техника (в БГЦПО Стара Загора): 

Дългосрочното обучение от 2 години се провеждаше по следната схема: 

Първи блок: 2 дена в седмицата теория по професията съгласно учебен план и програма 

и 3 дена практика в работилницата на центъра. 

Втори блок: 2 дена в седмицата теория и практика в центъра и 3 дена практика в 

автосервизи в града.  

Схема за професия „Офис-секретар” (в БГЦПО Пазарджик): 

Продължителността на обучението е по-кратка – година и три месеца. Първата година 

участниците изучават теория и практикуват в центъра. Следват три месеца (240 часа) практика 

във фирма. След това подготовка за изпит и изпит. 

Различието на схемите доказва гъвкавостта на подхода и възможностите за 

осъществяване на обучението според конкретни условия и възможности на работодателите. 

  

В последните години ДП БГЦПО проведе и редица курсове на дуален принцип за 
тестване прилагането на дуалната форма на обучение при възрастни учащи.  

Опитът бе усъвършенстван при работата по проект ФокусДуал чрез 
разработването на практически полезни материали за провеждане на дуално обучение с 
възрастни.   

Екипът на ДП БГЦПО е готов да подкрепи работодателите, които пожелаят да 
инвестират в своите бъдещи кадри чрез дуално обучение! 
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Училищно професионално образование 
В училищното образование може да се избира между общообразователна специализирана 

гимназия и гимназия, даваща професионална подготовка (професионална гимназия). Професионалните 
гимназии осигуряват не само обща, но и професионална подготовка. Отговорно за това е 
Министерството на науката и образованието. Професионалната подготовка в професионалните училища 
включва теоретично и практическо професионално обучение. След успешно издържан държавен изпит 
по теория и практика на професията, на учениците се издава "свидетелство за професионална 
квалификация" в допълнение към дипломата за средно образование. 

 
Придобиването на професионална квалификация може да се осъществи и в рамките на 

образованието за възрастни - за лица над 16 години съгласно законовото определение. 
Професионалното обучение за придобиване на 1-ва до 3-та квалификационна степен, в център за 
професионално обучение, а за 4-та степен – в колеж. В края на обучението се издава "Свидетелство за 
професионална квалификация". 

 
Професионалното обучение може да завърши и държавно признато Удостоверение за 

професионално обучение по част от професията. То се отнася само до един предмет или модул, 
обхваща период до една година и позволява излизане на пазара на труда. 

 
Професионалното обучение се провежда по четири квалификационни степени съгласно Закона 

за професионалното образование и обучение (§ 8, Алинеи 1-5). 

- Първа квалификационна степен на ПОО предоставя компетентности, които позволяват 
упражняването на професии, чиято дейност се характеризира с рутинна работа при 
непроменливи условия.  

- Втора квалификационна степен предоставя професионални компетентности, които дават право 
за упражняване на професии с комплексни дейности при променящи се условия.  

- Трета квалификационна степен на професионалното обучение дава право да се упражняват 
професии с комплексни дейности при променящи се условия, включително поемане на 
отговорност за дейността на други лица.  
 
Тези квалификационни степени се удостоверяват със "Свидетелство за професионална 

квалификация". 
 

- Четвърта квалификационна степенна професионално обучение осигурява необходимите умения 
за упражняването на професии с разнообразни дейности от комплексен характер, които се 
извършват при променящи се условия и които, в допълнение към поемането на отговорност за 
работата на други лица, включват и отговорност за разпределението на ресурси. Четвъртото 
ниво на квалификация води до получаването на "Диплома". Придобиването на четвърта степен 
на професионална квалификация (НКР ниво 5) е възможно в професионален колеж. 
 
 
Занаятчийско обучение 
Занаятчийското обучение в предприятие дава възможност на чирака да стане калфа, след 

минимум тригодишно обучение и полагане на изпит. 
По някои професии може да бъде положен и майсторски изпит. До него могат да бъдат 

допуснати калфи, както и лица с диплома за средно образование, ниво II, или с по-висока степен в 
съответната занаятчийска област, които могат да докажат наличието на поне 2 годишен професионален 
опит. 

След успешно издържан майсторски изпит се издава Майсторско свидетелство от Българска 
Занаятчийска Камара. Завършилите висше образование в областта на приложение на занаята и най-
малко две години стаж по специалността могат да получат майсторско свидетелство без да полагат 
майсторски изпит.  
 
 



28 

                                                     
                                     Projekt Fokus Dual, Programm ERASMUS+, KA 2, 2016-1-BG01-KA202-023737 

 

                                               
 -   

Валидиране 
От 2016 г. е възможно признаването на знания и умения, придобити чрез неформално и 

самостоятелно учене - валидиране. В края на процедурата се издава  Свидетелство за валидиране на 

степен на професионална квалификация или Удостоверение за валидиране на професионална 

квалификация по част от професия. 

 
В сферата на висшето образование 

В областта на висшето образование след завършване на средно образование, наред със 

степените „бакалавър“ и „магистър“, може да се придобие и степента „професионален бакалавър“. Тази 

степен се предлага от специализирани университети и колежи. От 2007 г. професионалната 

бакалавърска степен в някои медицински професии (като зъботехници) е приравнена с диплома за така 

нареченото "полувисше образование". "Полувисшето образование" традиционно се предлага за 

определени професии (например технически, педагогически, медицински). Продължителността на 

следването е между две и три години. 

 

Източници на информация  

 

Тези източници на информация се отнасят и до Ръководството за участници в дуално обучение.  

 

1) Инфопортал за образованието VERDI Jugend, в интернет под следния линкhttp://ausbildung.info/zweiter-bildungsweg , (Stand: 

01_2018) 

2) „BIBB, CEDEFOP - Професионално обучение в Германия - Кратко описание "от Уте Хипах-Шнайдер, Мартина Краузе, Кристиан 

Вол, серия Cedefop Панорама; 136, Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските общности, 2007 г. 

3) „Доклад с данни за професионалното обучение 2017“ - Информация и анализ за развитието на професионалното обучение", 

публикуван от Федералния институт за професионално образование и обучение: в интернет под следния линк: 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2017.pdf  (Stand 01_2018) 

4) „Професионалното обучение в дуалната система - международно признат модел“, издадено на конференцията на министрите 

на образованието (KMK), в интернет под следния линк: https://www.kmk.org/themen/berufliche-schulen/duale-berufsausbildung.html  

(Stand 01_2018) 

5) Дуалното професионално обучение става прозрачно - илюстрирано въведение с цифров набор от слайдове, издадено от 

Федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF), юни 2017, в интернет под следния линк: 

https://www.bmbf.de/pub/Duale_Berufsausbildung_sichtbar_gemacht_Broschuere.pdf  (Stand 01_2018) 

6)“Обучение за трудов живот: проучвания на ОИСР за професионалното обучение в Германия,2010“, Катрин Хоекел и Роберт 

Шварц, в интернет под следния линк https://www.oecd.org/berlin/45924455.pdf   (012018) 

7) Образователната система в Германия –образователни институции, преходи и завършване 

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland 

8) Презентации за дуалното обучение в Германия 

https://www.bibb.de/govet/de/54880.php 

9) AdA Кариера чрез образование – ориентирано към действието 

ИздателствоEUROPA-LEHRMITTELhttp://www.fs-fachbuch.at/images/products/866.pdf 

10) Европейски съюз: Нива на младежката безработица в държавите-членки през януари 2018) 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/ )  

11) BiBB(Федерален институт за професионално обучение) BWP/2015. https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/bwp/show/7514 

http://ausbildung.info/zweiter-bildungsweg
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2017.pdf
https://www.kmk.org/themen/berufliche-schulen/duale-berufsausbildung.html
https://www.bmbf.de/pub/Duale_Berufsausbildung_sichtbar_gemacht_Broschuere.pdf
https://www.oecd.org/berlin/45924455.pdf
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland
https://www.bibb.de/govet/de/54880.php
http://www.fs-fachbuch.at/images/products/866.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/bwp/show/7514
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12) Бертелсман: Дуалната система в Германия – пример за трансфер в чужбина? 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/xcms_bst_dms_37640_37641_2.pdf 

 

13) Международно сътрудничество за професионално обучение от Централен офис на Федералното правителство за 

международно сътрудничество за професионално обучениеhttps://www.bibb.de/govet/de/54879.php 

14) НАСТОЯТЕЛСТВО НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Защо обучението е полезно за 
компаниите... 
http://www.kwb-berufsbildung.de/fileadmin/pdf/Faltblatt_Nutzen_und_Kosten_2004.pdf 
 
15) Производствено професионално обучение: печеливша инвестиция за предприятията, резултати от проучването на разходите и 

ползите на BIBB 

https://www.bibb.de/de/14060.php 

 

16) Анализ на потребностите–Как мога да проуча потребностите от обучение? 

https://www.personalwirtschaft.de/personalentwicklung/ausbildung/ausbilder-service-kompaktwissen-bedarfsanalyse.html 

17) Системата за професионално обучение в България 

https://www.bq-portal.de/sites/default/files/bulgarien_abbildung_2018_neu.pdf 

18) Системата за професионално обучение в Румъния 

https://www.bq-portal.de/sites/default/files/rumaenien_abbildung_2014-2015_0.pdf 

19) Системата за професионално обучение в Словакия 

https://www.bq-portal.de/sites/default/files/slowakei_abbildung_berufsbildungssystem_1993.pdf 

20) Системата за професионално обучение в Германия 

https://www.bq-portal.de/sites/default/files/deutschland_abbildung_berufsbildungssystem_seit_1969.docx_.pdf 

21) Системата за професионално обучение в Австрия 

https://www.bq-portal.de/sites/default/files/oesterreich_abbildung_berufsbildungssystem-ab-1990.pdf 

22)  DIHK (Немска Индустриално-Търговска Камара) / ZDH ADA Онлайн : https://ffo.ihk-online-akademie.de/ 

23) Съдържание на обучението: какви задачи трябва да отказватобучаемите 

https://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/arbeitsrecht/1200989-769162-ausbildungsinhalte-welche-aufgaben-azubi.html 

 

24) Задължения на обучителите и обучаемите 

https://www.pfalz.ihk24.de/Aus_und_Weiterbildung/ausbildung/Zeitstrahl_Betriebe/Waehrend_der_Ausbildung/Rechte_und_Pflichten/12800
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25) РЪКОВОДСТВО Качество на производственото професионално обучение BiBB 

https://www2.bibb.de/bibbtools/dokumente/pdf/2016_05_11_bibb_leitfaden_qualitaet_berufliche_berufsausbildung_neu.pdf 

26) Учебен план за професионално обучение по професия дърводелец на професионален съюз, провинция Баден-Вюртенберг: 

https://www.schreiner-bw.de/wp-content/uploads/2015/10/Vorlage_-_Betrieblicher_Ausbildungsplan_Bereich_Innenausbau.pdf 

27) Мрежа за обучители плюс: Учебен план за производствено (вътрешно-фирмено) обучение: 

http://www.ausbildernetz.de/plus/waehrend/planen_organisieren/planung/ausbildungsplan.rsys 

28) Профил на изискванията към обучаемия в дърводелско предприятие Брамерц: https://www.brammertz-

schreinerei.de/images/downloads/Anforderungen-Ausbildung-Brammertz.pdf 

29) IHK Център за обучение Хале-ДесауGmbH: Ръководство за обучение, март 2010: 

https://www.jobstarter.de/intern/upload/data_materialiensammlung/02-078_Ausbilderhandbuch_Stand_Maerz_2010.pdf 
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