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                                     С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно визията и стратегията за развитието на 

професионалното образование в България. 

 

   Ние сме силно разтревожени от състоянието на 

професионалното образование в България през последните 

години. Липсата на реализация след завършване на 

професионалното си образование води до липса на интерес от 

страна на учениците към тези училища. Определящо е също и 

слабото развитие на икономиката и кризата, които още повече 

свиват пазара на труда. 

    В тази връзка е много важно да се подобри връзката между 

бизнеса и професионалните училища, които подготвят кадри с 

различни професионални умения. За целта е необходимо да се 

направи анализ на списъка на професиите и актуализирането 

му в зависимост от икономическата среда и развитието на 

бизнеса в отделните региони. Комисиите за одобряване на 

план-приема в отделните области трябва да изпълняват 

ефективно дейността си, като определяща роля за избор на 

професии и специалности в училищата да бъде нуждата от 

определени специалисти за съответния регион. По-голям 

трябва да стане ангажиментът и на Бюрата по труда и 

Агенцията по заетостта при определяне на професиите и 

специалностите, необходими за бизнеса. Необходимо е 

обективно предлагане на професии при план-приема, които да 

не са просто атрактивни, но и необходими за съответната 

област. 

     Друг проблем в професионалното образование е, че се 

набляга предимно на теоретичната подготовка, а практиката е 

почти формална. Времето за производствена практика в ХІ и 

ХІІ клас е много малко – съответно 72ч. и 62ч. Това е напълно 

недостатъчно за придобиване на практически умения. Нужно е 

да се работи по национални програми, които да подпомагат и 

бизнеса, и професионалните училища за по-ефективно 

използване на практиката придобиване на професионални 

умения. 
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