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С П Р А В К А  

 
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените 

обществени консултации за проекта 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) 

 

 

 

Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

 

Портал за обществени 

консултации: 

 

Не са постъпили предложения. 

 

 

  

 

Интернет страница на 

Министерството на 

икономиката: 

 

 

Постъпили са 6 предложения. 

   

ДМ България ЕООД 

В Глава Трета, чл.6(1) внасянето на 

заявление по образец да се осъществява по 

електронен път. 

Приема се 

 

Подаването на заявление по 

електронен път е предвидено в 

глава трета, чл.6(3) 

„Заявлението по ал.1 може да се 

подава по електронен път, 

подписано с електронен 

подпис“. 
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Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

ДМ България ЕООД 

 

В Приложение 1, т.5 „Адрес на обекта, в 

който ще се извършва практическото 

обучение в реална работна среда“ да се 

посочва филиал на предприятие в 

населеното място. 

 

Приема се 

 

В точка 5 от Приложение 1 

посочването на населено място 

(гр./с.) е достатъчно при 

търсене на образователни 

институции-партньори. Адрес на 

обекта, в който работодателят 

вече осъществява дуално 

обучение ще се посочва в точка 

9 от Приложение 1. 

 

ДМ България ЕООД 

Точка 9 “Брой на обучаемите ученици или 

лица, навършили 16-годишна възраст, които 

ще се обучават чрез работа (дуална система 

на обучение)” поражда неяснота. 

Приема се 

 

Приложение 1 от Наредбата е 

актуализирано с цел по-лесно 

попълване на данните. В точка 6 

се посочва броя на обучаемите 

ученици и лица, които 

работодателят желае и има 

готовност в бъдеще да включи в 

обучение чрез работа. В точка 8 

работодателят може да посочи 

обучаемите ученици и лица, 

които вече е включил в 

обучение чрез работа. 

 

 

 

 

 

 

Камара на строителите в 

България 

 

 

Предложение за промени в чл.5, ал.3 „Адрес 

на обекта, в който ще се провежда 

практическото обучение в реална работна 

среда (обучение чрез работа), вкл. община 

и област, в рамките на които се провежда 

обучението чрез работа.“  

 

 

Приема се 

Член 5 и Приложение 1 от 

Наредбата са актуализирани с 

цел по-лесно попълване на 

данните за информационната 

база данни. Съгласно чл.5, ал.1 

от Наредбата (т.3 от 

Приложение 1) работодателят 

попълва адрес на 

предприятието. В чл.5, ал.3 (т.5 
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Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

 

 

 

 

от Приложение 1) се предвижда 

да се посочи единствено 

населено място(гр./с.), в което 

предприятието желае да 

извършва обучение чрез работа. 

В чл.5, ал.7 (т.9 от Приложение 

1) работодателят има 

възможност да посочи 

информация за „адрес на 

обекта, в който вече 

осъществява практическото 

обучение в реална работна 

среда (гр./с., ул., №)“. 

Българска стопанска камара 

Отпадане на необходимостта за вписване на 

обучителна институция при подаване на 

заявление за включване в информационната 

база данни 

Приема се 

 

Приложение 1 от Наредбата е 

актуализирано с цел по-лесно 

попълване на данните. 

Вписването на обучителна 

институция в заявлението 

отпада като се заменя с точка 5 

„Населено място(гр./с.), в което 

работодателят желае да 

извършва обучение чрез 

работа.“ 

 

 

 

Българска стопанска камара 

 

 

 

Опростяване на процедурата за включване 

на работодател в информационната база 

данни 

 

 

Приема се 

 

Член 5 и Приложение 1 от 

Наредбата са актуализирани с 

цел опростяване на процедурата 

по включване на работодател в 

информационната база данни. 

Приложение 2 към чл.7, ал.2 от 

Наредбата представлява 

„Декларация от работодател за 
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Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

изпълнение на изискванията за 

участие в партньорство за 

осъществяване на обучение 

чрез работа“. Попълването й е 

необходимо на работодател, за 

да се включи в дуална форма на 

обучение. Участието в 

информационната база данни е 

доброволно и безплатно за 

работодателите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


