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Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес подкрепя по принцип предложенията,
направени с проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО).
Считаме, че предлаганото разграничение между защитените професии и специалности от
професиите и специалностите, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, ще даде
възможности за преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда. Поддържането на
съответни списъци ще даде яснота на желаещите за придобиване на квалификация с цел успешна
реализация.
Също така, предложението за актуализация на учебните планове и програми ще доведе до
повишаване на качеството на професионалното образование и обучение.
С предложения ЗИД на ЗПОО се конкретизират изискванията за осъществяване и функционирането
на обучението чрез работа (дуална система на обучение). Обучението на наставници е база за
качество на обучението чрез работа. Подкрепяме предложението за институциите, които имат право
да обучават наставници.
Подкрепяме въвеждането на изисквания към работодателите, които могат да обучават ученици по
дуалната система, с цел гарантиране на устойчивост и прозрачност при реализиране на
партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Предлагаме
към текста с изискванията към работодателите да се добави изискване за наличие на
производствена и/или административна дейност на едноличния търговец или юридическото лице по
професията, по която ще се осъществява обучение чрез работа.
Създаването на информационна база данни за фирмите, които отговарят на изискванията за
провеждане на дуално обучение, като поддържането на базата данни се възлага на Министерството
на икономиката, също се подкрепя от БСК.
От друга страна, правим препоръка за създаване на регламентиран механизъм за включване в
системата за дуално обучение на лица, които са напуснали преждевременно училище и не желаят да
получат образователна степен, така че те да придобият само професионална квалификация.
В заключение, подкрепяме ЗИД на ЗПОО и считаме, че новите текстове ще допринесат за
подобряване на възможностите за професионално образование и обучение.

