
ДУАЛНАТА СИСТЕМА

Най‐ефективният начин
младежите да получат
добри перспективи за
професионална реализация, 
афирмите –
квалифицирани служители



ладежката
езработица
ЕС

23%
25%

8% 9%

Данни на Евростат към юли 2013 г.



одел на
разователнат

стема

Задължително основно образование

Висше образование

Гимназия Дуална
система

Профе‐
сионални
училища



Как функционира
дуалната система?



зпределение

ебното време

20% ТЕОРИЯ

80% ПРAКТИКА



к
ункционира
алната
стема?

80% ПРAКТИКА
Реална работа във фирма

Продължителност от 2 до 4 
години

Заплащане на труда

Договор за обучение

Без обвързване след края на
обучението



к
ункционира
алната
стема? 20% ТЕОРИЯ

oОбщообразователни предмети
o Теория по избраната професия



Обучението
приключва с изпит

След успешното му
полагане, обучаваният
става квалифициран
работник

к
ункционира
алната
стема?



Кой регулира
дуалната система?



ой регулира
алната
стема?

Организации на
работодателите
и синдикати

Държавата

Комисия

Специални
органи



ой регулира
алната
стема?

ИМАТ ИНИЦИАТИВАТА
ЗА:

Професиите, включени в
системата и
актуализирането им
съобразно нуждите на
бизнеса

Методиките за обучение
по различните професии и
адаптирането им към
развитието на
технологиите

Организации на
работодателите
и синдикати



ДЪРЖАВАТА

ой регулира
алната
стема?

Утвърждава списъка с
професиите

Утвърждава методиките, 
за да има еднакви
критерии за
квалификация



Специални
органи

ой регулира
алната
стема?

СПЕЦИАЛНИОРГАНИ, 
СЪСТАВЕНИОТ
РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИИ
СИНДИКАТИТЕ:

Проверяват фирмите

Посредничат при
проблеми

Съхраняват договорите за
обучение



Комисия

ой регулира
алната
стема?

КОМИСИИОТ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
СЪОТВЕТНИТЕ
ЗАНАЯТЧИЙСКИ КАМАРИ
И БРАНШОВИ
ОРГАНИЗАЦИИ:

Провеждат финалните
изпити

Издават удостоверения



Финансиране
на дуалната система



инансиране
дуалната
стема

Фирмите плащат възнагражденията на
учениците

Браншовите и занаятчийските камари
финансират всички органи, които
администрират системата

Държавата финансира
професионалните училища



КОЙ
КАКВО
ПЕЧЕЛИ
чрез дуалната
система



бучаванит

Получават практически умения и стаж

Осигуряват си по‐добри перспективи н
пазара на труда

Трудът им по време на обучението се
заплаща

Могат да намерят подходяща работа в
родното си място



изнесът

Осигурява си подходяща работна ръка

Обучаваните усвояват специфичните умения, 
необходими на фирмата

Спестява време и разходи за въвеждане в
работата на новонаети служители

Повишава лоялността на персонала

Получава данъчни облекчения и финансова
подкрепа от държавата



ържавата
Ниска младежка безработица

Спестява публични разходи

Възможности за учене през целия живот

Гъвкав инструмент за реакция при кризи



ВЪПРОСИ?



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


