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            ПРОЕКТ! 

 

ДО 

 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

от 

ЖЕЛЯЗ ЕНЕВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА“ 

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба на министъра на икономиката 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). 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

 
Във връзка с политиката на Министерство на икономиката в областта на 

приложението на дуалното обучение в България и в изпълнение на чл. 17а4, ал.1 от 

Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от 6 ноември 2018 г., 

Министерство на икономиката следва да създаде и да поддържа информационна 

база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за участие в 

партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на 

обучение). 

В този контекст, представям на Вашето внимание проект на Наредба на 

министъра на икономиката 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). 

Проектът на Наредба е съобразен с изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение. Той има за цел насърчаване включването 

на работодатели в дуално обучение и намаляване на недостига на кадри за бизнеса. 

Информационната база данни е необходима с цел подпомагане на процеса по 
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осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на 

обучение. 

В проекта на Наредба се посочват условията и реда за включване на 

предприятие в информационна база данни на работодателите, които отговарят на 

изискванията за осъществяване на обучение чрез работа. Включването на 

работодатели в информационната база данни се предвижда да бъде доброволно и да 

не се изисква заплащане на държавна такса от страна на работодателите. 

Информационната база данни на работодателите ще е публично достъпна на 

интернет страницата на Министерство на икономиката.  

Информационната база данни има за цел да насърчава предприятията да 

инвестират в квалификацията на ученици в професионалните гимназии чрез дуално 

обучение. Тя предоставя информация за необходимостта от кадри за предприятията 

по определени специалности и възможностите за сформиране на учебни паралелки 

на регионален принцип. По този начин се облекчава участието на предприятията в 

процеса на дуално обучение и обединяването им с цел разкриване на учебни 

паралелки по специалности. Информационната база данни ще подпомага 

чуждестранните инвеститори да организират процеса по обучение и ще ги насърчава 

да инвестират в обучението на необходимите им кадри чрез дуална система на 

обучение. 

В приложение 1 към Наредбата е предвиден образец на Заявление за 

включване на работодател в информационната база данни на работодателите, които 

отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална 

система на обучение). Заявлението е необходимо за включване на работодател към 

информационната база данни. 

В приложение 2 към Наредбата е изготвен образец на Декларация от 

работодател за изпълнение на изискванията за участие в партньорство за 

осъществяване на обучение чрез работа съгласно чл. 17а3, ал.1 от ЗПОО. Тази 

декларация е необходима на работодателите, за да удостоверяват изпълнението на 

изискванията за участие в процеса на дуално обучение и да сключват договори с 

образователни институции. 

Предложеният проект на Наредба няма да доведе до допълнителни разходи за 

бюджета на Министерство на икономиката. 

С проекта на Наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 



3 

 

Предложеният проект на Наредба е публикуван на интернет страницата на 

Министерство на икономиката и на Портала за обществени консултации съгласно 

чл.26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ, 

Във връзка с гореизложеното, представям на Вашето внимание за подпис 

проект на Наредба 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). 

 

Приложение: Проект на Наредба на министъра на икономиката 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) 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

ЖЕЛЯЗ ЕНЕВ 

Директор на дирекция „Икономическа политика“ 


