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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
Асоциация на индустриалния капитал в България изразява своята подкрепа към
проекта на Актуализираната стратегия за развитие на професионалното образование и
обучение в Република България за периода 2019 – 2021 г. Актуализирането на Стратегията
e необходима стъпка за продължаване на реформите в областта на професионалното
образование и обучение. Считаме, че предложеният документ отразява обективно
проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена системата на ПОО и за тяхното
решаване са посочени адекватни мерки, които се надяваме да бъдат подкрепени
финансово в достатъчна степен, за да допринесат за постигане на поставените цели. АИКБ
подкрепя заложените приоритети в Стратегията насочени към развиването на информиран
избор - кариерно ориентиране, подобряване на качеството на ПОО в съответствие с пазара
на труда - развитие и модернизиране на структурата и съдържанието на ПОО и устойчиво
и ефективно управление на системата – актуализиране на нормативната рамка и развитие
на капацитета на НАПОО и МОН.
Въпреки това, считаме че са налице някои пропуски като идентифицирани
проблеми и решения, които бихме искали да представим на Вашето внимание и да бъдат
включени в Актуализираната стратегия:
1. Практиката от провежданите Дни на отворените врати от предприятията показва,
че родителите продължават да имат решаващ глас за избора на професия. В тази
връзка, предлагаме в Стратегията да намери своето систематично място мярката
„Засилване на работата с родителите с цел по-активното им участие при
формиране и развитие на интересите и уменията на учениците.“ Като цяло тази
тема не е засегната, а тя е важна доколкото родителите до голяма степен формират
интересите на своите деца. В предложения текст единствената препратка към
родителите е възможността те да разказват за професията си.
2. В Стратегията партньорството е посочено като основен принцип, и са предвидени
някои мерки, които да се изпълнят в партньорство със социалните партньори, и в
частност с работодателските организации. Но все още са налице области, в които
се разчита основно на институциите в системата на образованието като например

дуалното образование и обучение. В този процес работодателите са основен
елемент за организирането на паралелки по дуалната система, а работодателските
организации са добър източник на информация и мотиватор, още повече че през
2020 г. ще бъдем партньори на МОН по проект за надграждане на този вид
обучение. Затова предлагаме да се добави мярка свързана с популяризирането на
дуалната система с участието на работодателите, тъй като това е част от
ангажиментите ни по проекта.
3. В прогнозите и проучванията, които се правят за пазара на труда от МТСП и
Агенция по заетостта прави впечатление, че много хора с висше образование
упражняват професии, които изискват средно. Като според прогнозите на МТСП в
следващите години най-голям недостиг ще има за хора със средно професионално
образование, около 94 хиляди годишно, данни които се потвърждават и от
проучванията на АИКБ сред нейните членове при подготовката на план-приема. За
сравнение нуждата от хора с висше образование се свежда до 30 000 годишно и то
основно в областта на инженерните науки. Най-малко потребности има от юристи.
В тази връзка, предлагаме да се направи преструктуриране в насока увеличаване на
STEM паралелките за сметка на намаляване на паралелките с икономически
профил, както и като цяло намаляване на план-приема по икономически
специалности. Също така, да се предвидят мерки за увеличаване броя на
професионалните гимназии/паралелки по професионални направления, които да са
за търсени на пазара на труда професии за сметка и намаляване на паралелките в
общообразователните училища, особено на тези с чуждоезиков профил, както и
въвеждането на изучаването на част от професия в езиковите гимназии.
4. Предлагаме да се работи в насока към прием по професии, там където това е
възможно, а не по специалности с цел по-лесното формиране на паралелки, и
последваща специализация в последните две години, което ще даде много поголяма гъвкавост на обучаващите се при търсене на работа и бърз отговор на
нуждите на работодателите от квалифицирана работна сила.
5. Предлагаме да се предвидят мерки, които не само да засилват интереса към
професионалното образование, но и такива, които ще доведат до неговото
модернизиране като система, която да не е толкова зависима от принципите, върху
които е изградена системата на средното образование като цяло.

С уважение,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
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СЪВЕТ НА АИКБ

