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Проектът "Швейцарска подкрепа за въвеждане 

принципите на дуалното обучение в българската 

образователна система" стартира в рамките на 

Програмата за сътрудничество между Швейцария и 

България. Проектът се осъществява съвместно от 

българското Министерство на образованието и 

науката, Министерството на труда и социалната 

политика и Министерството на икономиката. 

Основни партньори в проекта са Швейцарският 

федерален институт за професионално образование 

и обучение и Българо-швейцарската търговска 

камара. 

ФОРУМЪТ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

За да се осигури равнопоставено участие на всички 

заинтересовани страни в изпълнението на проекта, се 

прилага т.нар. форум-подход. Той се основава на 

методологията, разработена от Швейцарската 

агенция за развитие и сътрудничество и български 

експерти, за водене на структурирани дискусии 

между широк кръг от заинтересовани страни 

(граждански организации, централни и местни власти) 

в хода на изработването и изпълнението на различни 

политики и програми от взаимен интерес. Целта е 

всички свързани партньори да влязат в структуриран 

диалог и да постигнат решение, приемливо  за  всички  

и  прието  с  консенсус. Форумът за дуално 

образование се организира съвместно от Екипа за 

управление на проекта и Българо-швейцарската 

търговска камара. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОРУМА 

Основната цел на Форума за дуално образование е да 

допринесе за успешната реформа на българското 

професионално образование с помощта на 

положителния опит и резултатите от гореспоменатия 

проект. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Специфичните цели на Форума са да координира 

усилията  на  всички  заинтересовани  страни,  насочени 

към прилагането на дуалната система в България, да 

осигури  обмен  и  консенсус  между  тях  относно 

основните   параметри   на    средното   професионално 

образование. 

УЧАСТНИЦИ, СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка група от заинтересовани страни заема отделна маса 

(виж схемата) с 6 до 9 участници. Членовете на всяка маса 

обсъждат помежду си зададената тема или подтема и след 

достигане на обща позиция, я представят на останалите 

участници. На второто ниво дискусията се води между 

всички маси, като всеки участник може да изрази позиция 

не само като представител на своята група, но и въз основа 

на собствения си опит и съвест като гражданин. Дискусията 

се ръководи от модератор, който обобщава изразените 

становищата, идентифицира общи елементи между тях и 

подкрепя процеса на изграждане на консенсус. Във 

въвеждащата сесия на форума участниците приемат 

неговите правила на работа (Етичен кодекс) и са 

задължени  да  спазват  определени  норми  и  поведение, 

което допринася за конструктивната работа за постигането 

на целите на форума. 



 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРУМА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. В Кодекса на труда (КТ) да се регламентира нов тип 

трудов договор специално за обучение на ученици в 

дуална форма и ясно да се разграничат случаите на 

дуално обучение на ученици в училищната система 

и дуално обучение на възрастни. Чл. 230 от КТ не 

урежда редица хипотези, свързани с работата на 

учениците в дуална форма на обучение – как се 

съотнася отпускът по КТ към ваканциите на 

учениците; при какви обстоятелства за учениците се 

дължат здравни и социални осигуровки от страна на 

работодателя; как се съотнасят изработените от 

учениците периоди към общия им трудов стаж и при 

какви условия и др.  

2. В Закона за професионално образование и обучение 

(ЗПОО) да се въведе регистрационен режим за 

фирмите, предлагащи дуално обучение. Да се 

въведат критерии за фирмите, които ще предлагат 

дуално обучение на ученици. В Наредба № 1/2015 г. 

да се опишат процедурата и необходимите 

документи за регистрация.   

3. В ЗПОО да се въведе процедура за изработване на 

учебни планове и програми за професионално 

образование и обучение (включително за дуално 

обучение) с участието на професионалисти от 

бизнеса и представители на фирми на базата на 

опита, натрупан по проект ДОМИНО.  

4. Законодателно да се въведе изискването за 

обновяване на учебните програми за обучение по 

професия на всеки 5 години; 

5. Стимули за участие на бизнеса в дуалното обучение. 

6. Въвеждане на Национална програма за обучение на 

наставниците от фирмите. 

СЕСИИ НА ФОРУМА 

1ва сесия (16-ти септември 2015 г.) 

Въвеждаща  сесия,  Приемане  на  етичен кодекс 

2ра сесия (23-ти ноември 2015 г.) 

Основни параметри на дуалното образование – трудови 

договори за ученици и процедура за регистрация на 

компании 

3та сесия (7-ми март 2016 г.) 

Основни параметри на дуалното образование – 

критерии за подбор на компании и контрол на 

качеството на обучението 

4та сесия (16-ти юни 2016 г.) 

Професии, подходящи за дуално образование 

5та сесия (26-ти септември 2016 г.) 

Основни етапи за разработване на учебни планове и 

програми за дуално образование 

6та сесия (28-ми ноември 2016 г.) 

Включване на бизнеса (браншови организации, 

клъстери, компании) и други заинтересовани  страни  във 

въвеждането на дуалното образование  

7ма сесия (6-ти март 2017 г.) 

Следващи стъпки във въвеждането на дуалното 

обучение - нови професии и обучение на наставници 

8ма сесия (25-ти септември 2017 г.)  

Обобщение на резултатите, Заключения. 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Петя Евтимова – p.evtimova@mon.bg  

Николай Георгиев – n.georgiev@mon.bg 

Полина Златарска – p.zlatarska@mon.bg 

СЕКРЕТАРИАТ НА ФОРУМА 

Българо-швейцарска търговска камара 

office@bscc.bg 

+359 884 320 507 
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