
Проект „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“

нормативна уредба

1



➢ Закон за предучилищното и училищното образование

➢ Закон за професионалното образование и обучение

➢ Наредба №1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа

(дуална система на обучение) на МОН

➢ Наредба № РД-04-4 от 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на
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➢ Въвежда термина обучение чрез работа (дуална система на обучение), като една от формите за

обучение на учениците (ЗПУО, чл. 106, ал.1, т. 8)

➢ Обучение чрез работа (дуална система на обучение) се организира във втория гимназиален етап за

ученици, които са навършили 16 години. (ЗПУО, чл. 115, ал. 3)

➢ Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е с общ брой задължителни и избираеми

учебни часове за една учебна седмица до 40 учебни часа, в които се включва и времето за практика

на определеното работно място (ЗПУО, чл. 103, ал. 4, т. 1)

➢ Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при

която професионалната квалификация се придобива чрез практическо обучение в реална работна

среда, и професионална гимназия, училище по изкуствата, спортно училище, специално училище –

възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат, или от средно училище,

профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка въз

основа на партньорство между един или няколко работодатели
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➢ Регламентира условията и реда за осъществяване на обучението чрез работа (дуалната система на

обучение). Според ЗПОО, това е една от формите на професионално обучение, която се организира

въз основа на партньорство между един или няколко работодатели и институция в системата на

професионалното образование и обучение (ПОО) или средно училище, профилирана гимназия

или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка

➢ Дуалната система на обучение включва обучение в реална работна среда при конкретен

работодател и обучение в съответното училище

➢ Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира и осъществява в

съответствие с разпоредбите на ЗПОО, Кодекса на труда и наредбата по чл. 17а, ал. 7 от ЗПОО

➢ Практическото обучение в реална работна среда при дуалната система се организира в XI и XII

клас за учениците, които са навършили 16 години

➢ Въвежда задължение учебните програми за училищното професионално образование,

включително и при дуалната система, да се актуализират най-малко веднъж на всеки пет години

(ЗПОО, чл. 13д, ал. 5)

Закон за професионалното образование и 

обучение (ЗПОО)
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➢ Регламентира изискванията към наставника (ЗПОО, чл. 17а1) - определен от работодателя

работник или служител в предприятието, под чието ръководство се провежда практическото

обучение в реална работна среда

➢ Въвежда изискванията към учителя-методик (ЗПОО, чл.17ал.2) в дуалната система, който

осъществява връзката между работодателя, наставника и училището и се определя от директора

на училището

➢ Регламентира изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на

обучение чрез работа (дуалната система на обучение) (ЗПОО, чл. 17а)

➢ Въвежда още една особеност при дуалната система на обучение - при комисиите за провеждане на

изпита за придобиване на професионална квалификация. В тях, освен представители на

училището, на работодателите и на работниците, задължително се включва и представител на

работодателя-партньор в дуалната система (ЗПОО, чл. 35, ал. 1)

➢ Законът създава и задължение на организациите на работодателите, свързано с дуалната система -

те са длъжни да осигуряват условия за реализиране на партньорство между работодатели и

училища за провеждане на дуално обучение (ЗПОО, чл. 56, ал. 7)

Закон за професионалното образование и 

обучение (ЗПОО)                                      (2)
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издадена от министъра на образованието и науката на основание чл. 17а, ал. 5 от ЗПОО

➢ Урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение),

което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и

обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ)

➢ Раздел II на Наредбата описва всички етапи от процедурата по организиране и провеждане на

обучението чрез работа. Описан е редът за заявяване на прием в дуална форма от страна на

работодателите пред директора на училището (чл. 9, ал. 2 от Наредбата). Регламентиран е

начинът на подбор и разпределение на учениците при работодателите-партньори на училището.

➢ Наредбата регламентира воденето на дневник за практическото обучение в реална работна

среда, в който ученикът следва да вписва изуча-ваните теми, използваните материали,

инструменти и машини, усвоените компетентности, както и възникналите проблеми.

Наставникът на ученика вписва в дневника оценки за изпълнението на поставените на ученика

задачи, както и информация за постигнатия напредък (чл. 17 от Наредбата)

Наредба №1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуална система на обучение) на МОН
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➢ Въведени са минимални изисквания към учителя методик и към наставника във фирмата,

както и техните основни задължения (чл. 19 и чл. 21 от Наредбата)

➢ В чл. 22 са определени задълженията на ученика в дуалната форма на обучение

➢ Регламентирано е оценяването, завършването и удостоверяването на обучението чрез работа

➢ Оценяването на резултатите от практическото обучение е текущо и годишно и се извършва от

наставника, който вписва оценките в дневника за практическото обучение (чл. 23, ал. 3). Въз

основа на текущите оценки наставникът и учителят методик определят годишната оценка.

➢ Завършването на професионалното обучение чрез работа се извършва в съответствие с чл. 33-37

от ЗПОО, а удостоверяването на завършеното професионално образование чрез работа става с

документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗПОО Съдържанието на тези документи се определя с

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и

училищното образование

➢ По отношение на контрола на организацията и провеждането на практическото обучение в

предприятието - наредбата възлага този контрол на работодателя или на определени от него

лица (чл. 27 от Наредбата)

Наредба №1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуална система на обучение) на МОН  (2)
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издадена от министъра на икономиката на основание чл. 17а4 от ЗПОО и определя условията и реда за

създаване и поддържане на информационната база данни

➢ Регламентира условията и реда за създаването и поддържането на информационна база данни

на работодателите, които отговарят на изискванията на Закона за професионално образование

и обучение(ЗПОО) за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа

(дуална система на обучение) на ученици и обучаеми, навършили 16-годишна възраст

➢ Информационната база данни е публично достъпна чрез интернет страницата на

Министерството на икономиката. В базата данни се съдържа информация за наименованието и

правно-организационната форма на работодателя, ЕИК, БУЛСТАТ, обектът, в който ще се

извършва практическото обучение в реална работна среда, и специалностите от професии, по

които ще се осъществява обучение чрез работа (дуална система на обучение)

➢ Включването на работодател в информационната база данни се извършва въз основа на

подадено от него заявление по образец, утвърден от министъра на икономиката, в което се

декларира изпълнението на изискванията към работодателите по чл. 17а3

Наредба № РД-04-4 от 2019 г. за условията и реда за създаване и 

поддържане на информационна база данни на работодателите, които 

отговарят на изискванията за участие в партньорства за 

осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

на МИ
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Програма за обучение на наставници

9

➢ Програмата е предназначена за обучение на лица, желаещи да придобият основни 

психологически и педагогически знания и умения, необходими за определянето им за 

наставници в предприятие при провеждане на обучение чрез работа (дуална система на 

обучение)

➢ Обучението се провежда като курс за формиране на необходимите знания, умения и 

компетентности/нагласи за наставници на ученици и възрастни, като се съобразява е 

особеностите на икономическия сектор и на представителите на групата - образование, 

квалификация, опит, личностни качества и др.

➢ Целта на обучението за наставници е придобиване и развитие на методически,  

организационни и социални компетентности; умения за планиране, провеждане, контрол и 

оценяване на обучението в реална работна среда; умения за синхронизиране на придобитите 

теоретични знания на обучаваните и реалната работна среда във фирмата; умения за 

сътрудничество е учители, провеждащи теоретично обучение в обучаваща институция, е 

учителите-методици и е партньорски обучителни институции и фирми, осъществяващи 

обучение чрез работа (дуална система на обучение); умения за ефективна комуникация;

поставяне на цели за обучението въз основа на работната картина етични междуличностни 

отношения.



➢ Темите, които следва да покрива обучението на наставници са свързани с нормативната

уредба на обучението чрез работа (дуалната система на обучение), педагогика и психология,

методи за обучение на работното място, комуникация, планиране и оценяване на обучението

чрез работа и др.

➢ Право да извършват обучение на наставници по утвърдената от министъра на

образованието и науката програма имат висшите училища, акредитирани при условията и

реда на Закона за висшето образование; училищата, които осъществяват професионално

образование и обучение с изключение на обединените училища и училищата към местата за

лишаване от свобода; центровете за професионално обучение; професионалните колежи

➢ След проведеното обучение на наставниците се издава документ по образец , утвърден със

заповед на министъра на образованието и науката

➢ Финансирането на обучението на наставниците се извършва със средства, осигурени от

лицето, което се обучава за наставник, от работодателя, от работодателя и обучаващата

институция – участници в партньорството, или със средства от национални програми и

проекти, от европейските фондове и от други източници

Програма за обучение на наставници   (2)

10



➢ Кодексът на труда урежда условията за сключване на трудов договор при дуалната система на

обучение /чл. 230 КТ/. Това е договор за обучение, с който работодателят се задължава да обучи

работника или служителя в процеса на работа по определена специалност, а работникът или

служителят - да я усвои. За разлика от други видове договори за обучение, при договорите за

обучение в дуалната система такъв договор може да се сключва повече от веднъж с един

работодател

➢ Договорът за обучение при дуалната система определя формата, мястото и времетраенето на

обучението, както и други въпроси, свързани с осъществяване на обучението. При дуалната

система времетраенето на обучението се определя съгласно учебните планове, по които се обу-

чава ученикът

➢ Трудовият договор с условие за обучение на учениците в дуалната система се сключва при

спазване на условията за специална закрила на непълнолетните, уредена в Глава Петнадесета

на Трудовия кодекс. Съгласно тази закрила, се забранява приемането на работа на лица,

ненавършили 16 години. Учениците, навършили 16 години се приемат на работа след обстоен

предварителен медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват

съответната работа. За тези ученици трябва да има и разрешение от инспекцията на труда за

всеки отделен случай.

Кодекс на труда
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➢ Не се разрешава наемането на ученици от 16 до 18 години за работни дейности, които са

тежки, опасни или вредни за здравето и правилното им физическо, умствено и нравствено

развитие. Освен това, за непълнолетните лица са забранени дейности, които са извън

техните физически или психически възможности, които са свързани с излагане на вредно

физично, химично или биологично въздействие, които оказват вредно влияние върху

тяхното здраве, които биха ги изложили на радиация. Забранени са и дейности, които биха

изложили непълнолетните младежи при много ниски или много високи температури, шум

или вибрации, както и дейности, свързани с риск от трудови злополуки (чл. 304 от КТ)

➢ Работното време на непълнолетните, което за тях е 35 часа седмично и 7 часа дневно при

петдневна работна седмица (чл. 305 от КТ).

Кодекс на труда    (2)
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Кодекс на труда    (3)
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➢ Кодексът на труда определя и минималното възнаграждение на 

учениците в дуалната система на обучение. Учениците в XI клас 

получават възнаграждение не по-малко от два пъти, а в XII клас не по-

малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, 

определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за професионалното 

образование и обучение1 (чл. 230, ал. 6 от КТ).

➢ Относно виновното неизпълнение на задълженията както на 

работодателя, така и на ученика в дуалната система, Кодексът на труда 

предвижда, ако не е уговорено друго, неизправната страна да отговаря 

съобразно действащото законодателство



➢ Урежда условията и реда на отпускането на стипендии на ученици в дневна, индивидуална,

комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение)

след завършено основно образование

➢ Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния

бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република

България за съответната година

➢ Чл. 4, ал. 1, т. 5 Месечните стипендии са за ученици, които се обучават в дуална система на

обучение в класовете от първи гимназиален етап, отпускат се от началото на всяка учебна

година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци

➢ Комисията за стипендиите може да предложи минимален успех на ученика като критерий за

допускане до класиране за стипендията

➢ Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 5 и едновременно за стипендия за

постигнати образователни резултати, има право да получи и 50 на сто от размера й

➢ Стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 5 не се изплащат на ученици, допуснали над пет отсъствия по

неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията

ПМС 328 от 2017 г., изменено и допълнено

с ПМС 20 от 2019 г.
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➢ Професионалното образование и обучение на ученици се осъществява по рамкови, типови и

училищни учебни планове, които се разработват и утвърждават при условията и по реда на

Закона за предучилищното и училищното образование

➢ Разработват се за всяка специалност от професията

➢ Учебните планове разпределят учебното време за изучаване на учебните предмети или

модули за придобиване на общата, отрасловата, специфичната и разширената

професионална подготовка за целия период на професионалното обучение

Типови учебни планове за професионално 

образование и обучение
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Екипът за управление на проекта Ви желае успешен 

старт при реализиране на дейностите по проекта 


