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Заключения и препоръки 

Целта на междинния преглед (MTR) е да се направи вътрешна оценка на извършената 
до момента работа, да се идентифицират потенциалните възможности за развитие за 
в бъдеще и да се насочи проекта към оптимален ефект и устойчивост в рамките на 
определената продължителност.   

Като цяло проектът надхвърля целите си за първите две години като включва почти 
двойно повече професии и училища. Този подход отговаря на търсенето и на 
настоящите потребности на пазара на труда. През следващите две години ударението 
следва да падне върху документиране на процесите и инвестиране в ефективни мерки 
за осигуряване на качеството, които да са достатъчно добри, за да гарантират 
качеството на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО), като 
едновременно с това са достатъчно ясни и опростени, за да не обезкуражат училищата 
и работодателите от участие в ДПОО. 

1.1 За ЕУП 

Препоръка 1: Ръководства с публичен достъп относно модела на ДПОО, насочени към 
действащите лица. 

Проектът наскоро пусна нов уебсайт, който би могъл да се превърне в отлично 
„хранилище” на всички документи, разработени в течение на проекта. Много от 
интервюираните хора изразиха желанието си за улеснен достъп до лесни за ползване 
ръководства относно ДПОО. Подобни материали не се разработват лесно, но проектът 
би могъл да използва следващите две години, за да подготви документите, които ще 
гарантират устойчивостта и ще се използват за новите професии и партньорства.  

Препоръка 2: Качество на работното място: Продължаваща подкрепа за наставниците 
и инструкторите, в това число коучинг, партньорски мрежи и добре реализирани 
вътрешнофирмени обучителни програми.  

Поради бързото си разрастване, проектът концентрира усилията си най-вече върху 
подкрепа за училищата през първите две години, но качеството на 
вътрешнофирменото обучение също представлява ключов фактор за успешното 
изпълнение на ДПОО в България. През следващите две години, проектът би могъл да 
работи в по-близко сътрудничество с работодателите. Първоначалните усилия за 
създаване на регистър и обучение за инструктори и наставници трябва да продължат. 
Едновременно с това, допълните усилия за подкрепа на инструктори и наставници 
чрез изграждане на капацитет за обмяна на опит и напътстване (коучинг) между 
партньори ще има добавена стойност за вътрешнофирменото обучение. 
Работодателските организации биха могли да поемат тези задължения в бъдеще. 
МОН следва да създаде и поддържа  регистър на работодателите с подходящи кратки 
и ясни  критерии  за регистрацията им с цел гарантиране на сигурността и качеството 
на вътрешнофирменото обучение.  

Препоръка 3: Стратегическо планиране: Широко съгласувано и обвързващо планиране 
на прехвърлянето на проекта. 
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Новата правителствена програма за следващите четири години определя 
образованието за стратегическа цел, като дуалното образование е една от мерките, 
които ще бъдат предприети. В документа е залегнал следният текст: “Развиване на 
ПОО в партньорство с работодателите посредством активно прилагане на дуалното 
образование.” Единодушно е мнението, че ЕУП е моторът на развитието на ДПОО в 
България през последните две години. Следващите две години по проекта следва да 
бъдат планирани като период за прехвърляне на ноу-хау от ЗУП към МОН и другите 
заинтересовани страни, за да може да бъде постигната приоритетната цел относно 
професионалното образование и обучение, така както е залегнала в правителствената 
програма.  

Препоръка 4: Изграждане на капацитет: Институции, местни участници и координация 
на местно ниво, обучение на обучаващи и обучение на наставници. 

Изграждането на капацитет на местно и национално ниво трябва да продължи в 
подкрепа на устойчивостта на ДПОО в България. Едновременно с това, допълнителни 
усилия трябва да бъдат насочени към участниците на местно ниво (училища, 
работодатели, власти) с цел подобряване на координацията помежду им и по-голямо 
насърчаване на ДПОО. Подобни усилия ще увеличат възможностите на КПОО, като то 
ще стане достъпно за повече ученици. Усилията, насочени към развиване на 
капацитета следва да включват обмен и подкрепа между учители, наставници и 
инструктори посредством партньорски мрежи и напътстване (коучинг).  

Препоръка 5: Учебни материали: Подкрепа за разработване и споделяне на учебни 
пособия. 

Добре функциониращият модел на ДПОО изисква съвременни образователни 
помагала. Такива материали трябва да бъдат разработени от наставници и учители, а 
проектът да подкрепи този процес през идните две години. Отлично би било проектът 
да предложи начин за споделяне между партньорите и постоянно актуализиране на 
учебните пособия чрез създаване на виртуално пространство за тях. Подобни усилия 
ще добавят стойност към усилията за разработване на материали за целевите 
участници с публичен достъп.  

Препоръка 6: Повишаване на информираността и застъпничеството на национално и 
местно ниво с участието на партньорите по проекта. 

Тъй като ДПОО не е напълно непозната концепция за българското общество, особено 
за хората над 50-годишна възраст, ЕУП следва да продължи с направените до 
момента сериозни усилия за повишаване на информираността. Подобни дейности 
следва да бъдат организирани съвместно с другите партньори по проекта, а целевата 
група да бъдат учениците и техните родители. Тези усилия ще бъдат насочени и към 
все още ниското участие на 16-18 годишните в средното образование. Обаче ДПОО не 
бива да бъде представяно като опция за непривилегированите и бедните, като в 
резултат да се превърне във своего рода второразрядна програма със социален 
оттенък. По-скоро, ДПОО следва да продължи да поставя ударението върху 
висококачествена и средно до висококвалифицирана работна ръка, което ще има 
реален ефект върху производителността и ще генерира конкурентно предимство за 
фирмите. Досега застъпничеството от страна на партньорите по проекта е отлично, но 
следващите две години трябва да бъдат посветени на реално действие за 
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утвърждаване и окрупняване на модела, за да бъде изградена благоприятна среда за 
ДПОО в България.  

1.2 За другите действащи лица 

Препоръка 7: ДПОО като система на обща отговорност между публичните и частни 
действащи лица. Частният сектор следва да действа и да бъде възприеман като 
равноправен партньор. Следователно, координационните и консултантски функции на 
Форума следва да бъдат продължени, а функцията на ЕУП като двигател на ДПОО 
следва да намери място в системата с определена независимост и връзки с частния 
сектор.  

Системата на дуалното професионално образование и обучение разчита на 
споделената отговорност на участващите публични и частни действащи лица. В 
държавна система от типа на системата в България това означава системно 
включване на частния сектор и евентуално споделяне на властта. Системното участие 
на частния сектор в целия процес, свързан с ДПОО гарантира, че професионалните 
компетенции, придобити по време на обучението отговарят на търсенето в 
икономиката. В дългосрочен план това означава също, че фирмите ще заемат 
водещото място по отношение на набирането – какви професии, кой и колко – което 
води до система, която количествено отговаря на потребностите на икономиката по-
добре от днес. За да работи правилно тази система са необходими координиращи 
механизми. Проектът въведе Форума за дуално образование и ЕУП като две успешни 
оперативни платформи и действащи лица, изпълняващи тази функция. За бъдещето 
на ДПОО в България е важно тези задачи да бъдат възложени на орган, който не е 
нито само държавна, нито само частна организация, но е в състояние да предложи 
необходимата платформа за колективно управление и взимане на решения относно 
ДПОО. Както доверието, така и устойчивостта на новоразработената система ще 
зависят от това как действащите лица в България ще разрешат основните въпроси. 
Тъй като НАПОО е тристранен орган (правителство, признатите работодателски 
организации и синдикати) според състава и дефиницията си, тя би могла да поеме 
важна роля в ДПОО. Обаче ДПОО се нуждае от сходни структури и процеси и на 
регионално и местно ниво.   

Препоръка 8: Подходящо регламентиране на ДПОО: Прилагане на законовите и 
нормативни препоръки, направени от Форума. 

Въвеждане на ДПОО в българската образователна система е новост. Новият Закон за 
професионалното образование и обучение дава силна подкрепа на процеса. Това 
обаче не е достатъчно. Проектът за реформа идентифицира и документира няколко 
основни промени в нормативната уредба, за да стане ДПОО сериозна алтернатива за 
мнозина и за да може пилотният модел да се превърне във важен елемент на 
професионалното образование и обучение в България. Определени нормативни 
затруднения са идентифицирани съвместно по време на сесиите на Форума и се 
радват на силна единодушна подкрепа от страна на всички действащи лица, включени 
в ДПОО. Сега нещата зависят от правителството на България и от Парламента и  
действията им в полза на ДПОО. Възможни са незабавни действия, тъй като 
нормативната база го позволява, като предлага благоприятна рамка за прилагане на 
ДПОО. Анализът на правната рамка в областта на ДПОО планиран по ДОМИНО II 
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следва също да се фокусира върху засилване ролята на частния сектор в 
управлението, финансирането и предоставянето на ДПОО. 

Препоръка 9: Стратегическо планиране и подготовка за окрупняване (мащабиране): 
Широко съгласувано и обвързващо планиране на прехвърлянето и визия относно 
бъдещата работа на системата на ДПОО при редовни, непроектни условия. 
Публичните и частни действащи лица следва да разработят и определят 
институционални структури, които изцяло да реализират ДПОО, както и да планират 
съответните ресурси.  

За да може проектът да прехвърли модела и ресурсите по подходящ начин, трябва да 
е известно кой ще поеме щафетата. Към днешна дата обаче на участващите публични 
и частни организации им липсва визия относно системата на ДПОО. Дотук 
доминираща е проектната логика и въпреки че в договора по проекта всички страни са 
се съгласили да направят необходимото, за да изпълняват и поемат прехвърлянето на 
разработения модел и макар че е налице сериозен обществен интерес и воля това да 
бъде направено, засега не е извършена необходимата подготовка. Важно ще бъде да 
се постигне всеобщо съгласие за това как следва да работи системата на ДПОО като 
редовна система, а не в условия на изпълнение на проект, както и да се приемат  
всички необходими мерки и решения в този смисъл от страна на публичните и частни 
заинтересовани страни. Проектът би могъл да подкрепи този процес чрез 
предоставяне на информация относно това как евентуално да изглежда бъдещата 
система и съответно да изпълнява функцията на модератор и катализатор на 
необходимите процеси.  

Препоръка 10: Определяне на ефективна система от типа „lean” за гарантиране на 
качеството на  ДПОО и развиване на съответстващия капацитет. 

Системата на ДПОО предполага обучаемите/стажантите да прекарват голяма част от 
обучението си във фирми; „светът на труда” се превръща във втори център на учене. 
Колкото до първия център на учене, училището, регулаторните органи следва да 
гарантират, че качеството на обучението, което получават младите хора е добро. 
Приемливо е до известна степен това измерение да бъде пренебрегнато в настоящите 
условия на пилотен проект, тъй като новаторите и лидерите, включени в пилотните 
дейности обикновено са добре подбрани и силно мотивирани да се справят добре със 
задачата. Обаче във връзка с мащабното разширяване на системата на ДПОО, 
въвеждането на ефективна система за контрол на качеството на предоставянето ПОО 
на работното място ще бъде от решаващо значение за гарантиране на благото на 
обучаваните младежи, а оттук и на социалното приемане на подхода на ДПОО като 
такъв. Планираният регистър (който ще бъде приложен по проект ДОМИНО II според 
Дирекцията за ПОО към МОН) и лицензирането на обучението представляват една от 
важните мерки. Държавата като безпристрастно действащо лице следва да управлява 
този регистър, тъй като частните организации, като работодателските организации, 
могат да попаднат в ситуация на конфликт на функциите. НАПОО би могла да поеме 
регистъра, тъй като отговаря за качеството  (ЗПОО, чл. 42, ал. 2a). Лицензиите за 
предоставяне на обучение следва също да отговарят на критериите за ефективност; в 
противен случай ще бъде поставена на карта готовността на фирмите да предоставят 
обучение. В допълнение към регистрите, и подобно на училището, ще е изключително 
важно да се окаже подкрепа на действащите лица, които прилагат ДПОО във фирмите, 
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става дума за инструкторите/наставниците, като им бъде предложено първоначално и 
по-нататъшно обучение и система за партньорски обмен/общност на практикуващи 
професионалисти.   

Препоръка 11: Развиване на институционалния капацитет в сферата на 
професионалната педагогика и дидактика.  

Както беше уточнено в предходния абзац, ДПОО се отнася до учене на работното 
място и в училище. Както ученето на работното място, така и пресечната точка на 
учене чрез работа и в училище са специфични характеристики на ДПОО, като 
съответно изискват специфични педагогически и дидактически компетентности, както в 
училищата, така и във фирмите. Проектът предлага малък принос в този смисъл – 
обучение на учители и наставници – но това не може да замести липсващия капацитет 
в българската образователна система. Както стана дума в констатациите по-горе, 
всички действащи лица са съгласни, че няма компетентен участник за развиване на 
подобни компетенции на системно ниво. Силно препоръчваме създаването на център 
за компетенции и обучение по професионална педагогика и дидактика на учители и 
наставници с цел гарантиране на висококачествено първоначално и продължаващо 
обучение на бъдещите участници в ДПОО в България.  
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