
  

 

  

 
Реформа в системата на професионалното образование и обучение 

в България 
ПО-ДОБРИ КАРИЕРНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
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Практическo и ориентирано към пазара на труда 

професионално образование е в основата на 

реформата на българската образователна 

система. Целта е да се обединят усилията на 

публичния сектор и на бизнеса във 

формирането на необходимите умения на 

младите хора. Теоретичното обучение в 

училищата трябва да се съчетае с обучение в 

компанията. Основната цел е да постигнем по-

добре квалифицирана работна ръка, която 

отговаря на нуждите на бизнеса. Тази реформа 

трябва също така да допринесе за намаляване 

на безработицата сред младите хора в 

България.  

 

ЦЕЛИ НА ШВЕЙЦАРСКАТА ПОДКРЕПА ЗА ПОО 
 

Швейцария и България осъществяват съвместна 

инициатива за въвеждане на принципите на дуалното 

обучение в системата на формалното професионално 

образование в България. Значителен тласък за реформи 

в българската система за професионално образование и 

обучение идва също така и от ЕС, където дуалната 

система в областта на ПОО се счита за важен компонент 

за преодоляване на някои от ефектите на икономическа 

криза от 2008 г., по-специално с младежката безработица. 

Расте броят на пазарно-ориентираните предприятия и 

индустрията настоява държавата да реформира 

образователната система, за да отговоря по-добре на 

нуждите и динамиката на съвременните пазари, които се 

нуждаят от добре образована, способна и отговорна 

работната сила. 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

Този проект има за цел да се създаде устойчива българска 

система на професионално образование, в която 

професионалното образование е тясно свързано с 

търсенето на бизнеса. Това е визия, в която 

професионалните училища генерират компетентна, знаеща 

и висококвалифицирана работна ръка, която може да 

отговори на непосредствените нужди на пазара на труда. В 

тази визия бизнесът е отговорен партньор на 

образователните институции, мотивиран е да инвестира в 

бъдещите си работници и да си сътрудничи с държавата и 

местните власти. Системата на дуалното образование се 

счита за един от инструментите за постигането на тази 

визия. Основна цел на проекта е да създаде 

мултилицируем модел и да изгради необходимия капацитет 

за прилагането на системата на дуално образование в 

България.  

 

 

 
НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА ПРЕЗ 2015 Г. 

 

На 15 септември 2015 г. 81 ученици от 4 паралелки в две 

български училища започнаха обучение по дуалната 

система по швейцарски модел в две професии - "Машини и 

системи с ЦПУ" и "Техник-технолог в производството на 

мляко и млечни продукти". За да стане това възможно,  

няколко законодателни акта бяха изменени и нови учебни 

планове и програми за тези професии разработени и 

одобрени от Министерството на образованието и науката. 

Учебната 2015/2016 година бе официално открита от 

българския министър на образованието и науката проф. 

Тодор Танев и държавния секретар по въпросите на 

образованието, научните изследвания и иновациите г-н 

Мауро Дел’Амброджо. 

Партньори на двете пилотни училища станаха пет големи 

компании в областта на машиностроенето и производството 

на млечни продукти. 

През първата година на проекта 13 учители бяха обучени 

да работят с новоразработените учебни програми, 11 

инструктори от партньорските компании бяха обучени да 

работят с фирмените планове за обучение, и 9 експерти 

дуално обучение бяха обучени на методологията за 

изработване на учебни планове и програми по швейцарски 

модел. 

 

 
 



  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛ 

Въвеждане на швейцарския опит и ноу-хау в 

областта на дуалното професионално 

образование. 

 

ДЪРЖАВА 

България 

 

ДЕЙНОСТИ 

 Изготвяне и внедряване в училищата и 

компаниите учебни програми за дуално 

обучение; 

 Обучения на учители и наставници;  

 Репликиране на швейцарския модел в други 

български професионални гимназии. 

 

ПАРТНЬОРИ 

 Швейцарски Федерален Институт за ПОО 

 Българо-швейцарска търговска камара 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Най-малко 15 професионални гимназии и техните 

партниращи бизнес структури (компании, браншови 

и смесени камари) 

 

БЮДЖЕТ 

CHF 3'535'000 (от които швейцарската подкрепа 

възлиза на CHF 3'000'000) 

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Звено за управление на проекта, установено в 

Министерството на образованието и науката 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2015-2019 

 

ПИЛОТНИ ПРОФЕСИИ 

 2015/2016 учебна година: "Машини и системи 

с ЦПУ" и "Техник-технолог в производството 

на мляко и млечни продукти" 

 2016/2017 учебна година 3 нови професии ще 

бъдат разработени по дуалната система – 

електротехник, газов техник и готвач.  

 

 

ШВЕЙЦАРСКИ ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРИЯ 

 

Чрез приноса на разширяване, Швейцария допринася за 

намаляване на икономическите и социалните различия в 

разширения ЕС. Швейцарският принос за България е в 

размер на 76 милиона швейцарски франка, както е 

договорено в двустранното рамково споразумение. 

Швейцария осигурява подкрепа в области, в които България 

изпитва голяма необходимост, и в които Швейцария може да 

предложи ноу-хау и експертиза. Областите обхващат теми 

като сигурност и реформи, подкрепа на гражданското 

общество, интегриране на малцинствата, околна среда и 

инфраструктура, насърчаване на частния сектор, научните 

изследвания и образованието, както и подкрепа на 

институционални партньорства. Фокусът е върху проекти, 

които допринасят за подобряване на двустранното 

сътрудничество и смекчаване на различията между най-

слабо развитите и по-развитите области на България. 

 

 

 
Първи семинар по дуално образование за учители и компании, 

            Февруари 2015г. 
ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

ШВЕЙЦАРСКА ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ДУАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 

Февруари 2016 
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