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В Ъ П Р О С Н И К    

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА И  
НАПОО 

10 анкети 
 
1. Какъв е процентът на учебните програми с тренировъчни фирми към: 

o Професионални училища 30 % 
o Общообразователни 20 % 
o Университети 30 % 
o Други            % 
*без учебните компании на Junior Achievement  
Утвърдени  са  две  учебни  програми  за  икономически  професии.  За  останалите 
професии учебните програми се разработват като СИП от конкретното училище. 
Тъй като няма информация за водена такава статистика на национално равнище, 
ЦУТФ  може  да  инициира  предложение  за  събиране  и  обработка    на  такава 
информация. 

2. Какви са националните изисквания към квалификацията на учители и обучители, 
преподаватели в тренировъчна фирма? 

Специалност ‐ икономика, чужд, език, ИКТ, предпремачество 
Специалности от висшето образование, съответстващи на професионалното 
направление на УТФ. 
Прилага се Инструкция 2 за изискванията за заемане на учителска длъжност. 

3. Как се оценяват уменията на преподавателите в учебно‐тренировъчните фирми? 
 Оценяване от училището (работодател) ‐ 3 
 Оценяване от Центъра на учебно‐тренировъчни фирми ‐ 1 

   Оценяване за сертифициране на национално ниво – 1 чрез сертификати, дипломи, 
международно признати сертификати (за езикови умения,) и др. сертификационни системи    

 Не се оценява 
 Други            ‐ 1 

Няма такава регламентация 
 1



 2

4. Кой е отговорен за валидиране на уменията и знанията, придобити в тренировъчната 
фирма? 

 Знанията и уменията на учениците се оценяват. Не се прилага процес „валидиране”. 

 Учениците на този етап получават оценки, които се включват в дипломите и 
свидетелствата за професионална квалификация.  

 Центъра на учебно‐тренировъчни фирми; 

 Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 от ЗПОО 
имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по 
изкуствата, спортните училища, професионалните колежи и центровете за 
професионално обучение. 

 Право за издаване на документи за професионална квалификация имат и училищата 
по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 3. 

Професионалното образование се завършва с полагане на: 

 държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование съгласно 
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния 
план; 

 държавни изпити за придобиване на професионална квалификация ‐ теория на 
професията и практика на професията; 

 професионалното обучение по програмите А, Б, В и Г се завършва с полагане на 
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация ‐ теория на 
професията и практика на професията; 

 Професионалното обучение по програмите Д и Е се завършва с полагане на изпити 
за придобиване на професионална квалификация. Когато се придобива степен на 
професионална квалификация по програми Е, изпитите са държавни ‐ по теория на 
професията и по практика на професията. 

 Активизиране процеса на валидиране на професионалните компетенции, усвоени 
посредством неформално или информално учене, както и в процеса на 
практическо упражняване на професията (чл. 40 на ЗПОО); 

 Придобиване на правоспособност за упражняване на професии; 

 Разработване и внедряване на механизми за оценяване и сертифициране в 
съответствие с Европейската квалификационна рамка 

5. Финансови ресурси за тренировъчните фирми в институциите в прфесионалното 
образование и обучение ‐ процент 

 Правителствена подкрепа 20 % 

 Частна подкрепа 20 % 

 Проекти 30 % 

 Други 10 % 
Няма информация – 80% от анкетираните 

6. Добавена стойност за тренировъчните фирми като пресечна точка между бизнеса и 
образованието 

С най‐висок процент са отбелязани знанията и уменията на обучаваните и насочването 
на спонсорството на бизнеса към тренировъчните фирми! 

В  учебно‐тренировъчните  фирми  комплексно  се  практикуват  всички  ключови 
компетенции,  които  са  заложени  в  общото  образование,  както  и  специфични  умения  за 
създаване  на  бизнес  план,  познаване  на    административните  процедури  за  създаване  на 
собствена  фирма,  разбиране  на  принципите  на  счетоводството,  търговското  и  данъчно 
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законодателство, спазване бизнес етика, ясно разбиране за пазарните механизми, познаване 
на  техниките  за  продажби.  Освен  придобиването  на  специфични  бизнес  познания 
предприемаческото  образование  чрез  тренировъчна  фирма  насърчава  формирането  на 
предприемаческо  поведение  като  творчески  дух,  усет  за  инициатива,  поемане  на  рискове, 
самоувереност, способност да се работи в екип, комуникативност и социална отговорност. 

Придобитите  социални  и  професионални  умения  от  младите  хора  ги  правят 
привлекателни  за  бизнеса  на  21  век,  който  все  повече  увелича  изискванията  си  към 
работната сила във всички аспекти.  

От  друга  страна  участието  на  младите  хора  в  работата  на  учебно‐тренировъчните 
фирми  им  дава  възможност  да  тестват  своите  качества  и  да  определят  своя  път  за 
професионална  реализация  –  чрез  самостоятелна  реализация  като  предприемач  или  като 
наемни работници.  

7. Перспективи за развитие на практическото обучение  
  Положителни 

 Да се включи в учебните програми.  

 Постигане на по‐голямо съответствие между симулационната среда за практическо 
обучение  в  УТФ  и  реалните  бизнес‐условия  във  фирмите  от  съответния 
икономически сектор. 

 Трансформиране на икономическите знания в икономическо поведение. 

 Тясно сътрудничество със звената от стопанската практика. 

 Вклюване на реалния бизнес в непосредстяеанта работа на УТФ. 

8. Как виждате бъдещето на тренировъчните фирми?  

 Ще се наложат на пазара на труда. 

 В развитие, подкрепяно от МОМН. 

 Засилване на ролята и значението на тренировъчните фирми като важна част от 
практическото обучение на учениците. 

 УТФ «преподава» по нетрадиционна, интерактивна учебна методология, която 
провокира иновативното мислене и създава предприемачески умения и култура. 
Дават възможност за практическо прилагане и допълнителни възможности за 
упражняване на знанията.  

 Предоставят възможност за делови контакти от различни области. 

9. Развитие на обучението по предприемачество  

  Ще  се  разшири,  обогати  и  наложи;  да  се  въведе  като  задължително  обучение  за 
всички  ученици,  защото  е  ключова  компетентност.  В  концепцията  на  новия  закон  за 
училищното  образование  е  заложена  задължинтелноизбираема  подготовка  по 
предприемачество. 

В приетата през 2010 г. Национална стратегия за младежта (2010‐2020), насърчаването 
на  предприемачеството  сред младите  хора  е  една  от  основните  мерки  за  стимулиране  на 
икономическата  им  активност  и  реализацията  им  на  пазара  на  труда.  Обучението  и 
възпитанието  в  предприемачески  дух  трябва  да  се  превърне  в  съществен  компонент  в 
цялостната  политика  през  следващите  години  в  страната.  Действията  в  тази  насока  ще 
подпомогнат  усилията  на  правителството  за  ускоряване  на  икономическото  развитие  на 
страната. 


