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Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2" 

Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното 

практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-

тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за 

икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с 

Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, 

което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на 

професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи 

образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да 

помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на 

труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на 

обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в 

реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани 

предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически 

документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна 

затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно 

съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. 

Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще 

повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с 

бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на 

реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще 

допринесе и за намаляване на младежката безработица. Проектът е на обща стойност 10 

553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж". 

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно 

от 30.12.2023 г. 

Основна цел 
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, 

осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на 

практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара 

на труда. 

Специфичните цели на проекта са насочени към 
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение 

за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване 

на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни 

представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване 

в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. 

Териториален обхват и финансови източници 
Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. 

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). 

http://www.eufunds.bg/
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Допустими дейности 
Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 

години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни 

практики в реална работна среда Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на 

учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование 

форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори 

гимназиален етап 

Допустими целеви групи по проекта 
Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална 

подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на 

степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 

18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО); Учители по 

професионална подготовка в системата на средното професионално образование и 

обучение; Наставници от организациите-работодатели; Представители на бизнеса и 

науката. 
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