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как да получа подходящо образование?
“Голямата цел

на живота не е знанието,
а действието”

Т. Хъксли

Подходящо е това образование, което те подготвя добре за желаната от теб кариера. А, както видяхме, за 
успех в работата са необходими различни знания и умения. Някои от тях могат да бъдат придобити в учили-
ще и в университета, други - чрез допълнителни уроци или занимания извън формалната учебна програма, чрез 
самостоятелно учене или чрез трудов опит.

РАвНИщА НА учЕНЕ
за придобиване
на знания и умения

висше
образование

общо училищно
образование

професионално
образование

неформално
обучение

формално
образование

информално
обучение

самостоятелно
обучение

Формалното образование се провежда в институциите за образование (училища, гимназии, колежи и университети) и завършва 
с получаване на официално признати документи (свидетелство, удостоверение или диплома). Формалното образование в Бълга-
рия включва системата на общото училищно образование, системата на професионалното обучение и системата на висшето 
образование.

Неформалното обучение представлява организирана форма на учене, но извън институциите за образование или формалните 
образователни програми. То може да се провежда под формата на курсове, образователни екскурзи, образователни игри и др. 
Обикновено не завършва с издаване на официално признат документ.

Информалното обучение протича докато човек изпълнява различни дейности, без да има за цел да учи. Осъществява се по време 
на общуването с връстници и в семейството, при извършване на домакинска или наемна работа, доброволен труд, занимания 
с хоби. Информалното обучение е най-ефективно, когато осмисляме, анализираме и правим изводи от своя опит в различните 
дейности.

При самостоятелното учене човек сам придобива знания и умения, без участието на преподавател, извън рамките на формал-
ната образователна система и на неформалното учене. Това става чрез четене на книги, учебници, списания, ръководства, 
информация от интернет; гледане на телевизионни образователни програми, включване в различни дейности с цел придобиване 
на умения и опит.
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ФОРмАЛНО ОБРАЗОвАНИЕ в БЪЛгАРИЯ

Формалната образователна система в България включва училищното образование, професионалното обучение и висшето образова-
ние. Структурата й е изградена в съответствие с Международната стандартна класификация на образованието ISCED-97, приета от 
ЮНЕСКО през 1997г.

учИЛИщНО ОБРАЗОвАНИЕ

Училищното образование започва на 6/7 годишна възраст.
Според съдържанието на подготовката е общо и професионално.
До 16-годишна възраст то е задължително.
Основен нормативен документ: Закон за народната просвета.

Степени на
образование

Основното образование се осъществява на два етапа:

- начален - от I до IV клас и 

- прогимназиален - от V до VIII клас

Средното образование е от ІХ до ХІІ клас

Видове
училища

училищата са:

Начални - от I до IV клас;

Прогимназиални - от V до VIII клас;

Основни - от I до VIII клас;

гимназии - от IX до XII клас;

Средни общообразователни - от I до XII клас;

Профилирани гимназии с интензивно преподаване на чужди езици (влиза се след завършване на VІІ клас); с изу-
чаване на естествени науки, математика, хуманитарни науки (влиза се след завършване на VІІІ клас);

Професионални училища и гимназии (от VII, VIII или IX клас до XII клас) с продължителност на обучението до 
3 или до 4 години;

Спортни;

училища по изкуства и култура;

Специални за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБучЕНИЕ

Формите на професионално обучение са: дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, индивидуална, самостоя-
телна и дистанционна.

Степени на
професионална
квалификация

Първа (най-ниска) – от първа степен са професиите, включващи прости и повтарящи се дейности, извършва-
щи се при постоянни условия (стругар, деловодител, обущар; работник в производството, селското стопан-
ство и озеленяването и др.);

втора - професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия (монтьор 
на телекомуникационни системи, строител, сервитьор-барман, сладкар, козметик, машинен оператор в про-
изводството и др.);

Трета - професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както 
и поемане на отговорности за работата на други лица (компютърен аниматор, оперативен счетоводител, 
фермер, техник, моделиер-технолог на облекло, социален работник, екскурзовод, охранител, спасител и др.);

четвърта (най-висока) - професии, включващи широк кръг дейности с комплексен характер, извършвани при из-
менящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне 
на ресурси (фирмен мениджър, фитнес-инструктор, спортен масажист, военен сержант и др.).

Видове
учебни заведения

Професионални училища за придобиване на първа и втора степен;

Професионални гимназии за обучение в първа, втора, трета или четвърта ст.;

Професионални колежи (различни са от колежите от системата на висшето образование) за придобиване на 
четвърта степен след завършено средно образование, с продължителност до 2 години;

Професионално обучение може да се осъществява също в спортни училища, училища по изкуствата и в от-
делни паралелки на Оу, СОу, специални училища.

Центрове за професионално обучение (ЦПО) на лица, навършили 16 години за придобиване на първа, втора и 
трета степен.
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вИСШЕ ОБРАЗОвАНИЕ

Приемът за обучение във висшите учебни заведения става след завършено средно образование, при условия, 
определени от обучаващата институция.
Формите на обучение са редовна, задочна, вечерна и дистанционна.

Степени на
висшето
образование

Професионален бакалавър (най-ниска): за придобиване на тази степен се изискват 180 кредита (кредитите са 
оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по дадена дисциплина, и включват лекции, 
практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, положени изпити) и срок на обучение 3  год. 
Осигурява специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности. Завър-
шилият тази степен може да продължи образованието си в степен Магистър само в същото професионално 
направление. (примерни специалности: зъботехника, телекомуникационни технологии, бизнес администрация, 
счетоводство и контрол, хотелиерски мениджмънт и др.)

Бакалавър: изискват се 240 кредита и 4 год. обучение. Осигурява широкопрофилна подготовка по професио-
нални направления и специалности (английска филология, биотехнологии, икономика, психология, бизнес админи-
страция, електроника, поп и джаз пеене, треньор по футбол, живопис, филмова и ТВ режисура и др.);

магистър: изискват се 300 кредита (включително придобитите по степените професионален бакалавър или 
бакалавър) и 5г. обучение. Осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в опре-
делена специалност (британска и американска литература,  биотехнологии, икономика на търговията, клинич-
на психология, бизнес администрация, електроника, музикознание, спортен мениджмънт, живопис, филмово и 
ТВ изкуство и др.)

Доктор (най-висока): обучението се извършва по научни специалности и по индивидуален учебен план.

Видове
висши
училища

Колежи: обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър.

университети: обучават Бакалаври, Магистри и Докторанти по широк кръг специалности от професионални 
направления в поне три от четирите основни области на науката - хуманитарни, природни, обществени и 
технически.

университетът може да е и с по-тесен профил, но тогава наименованието му трябва да отразява неговата 
специфика.

Специализирани висши училища: могат да обучават Бакалаври, Магистри и Докторанти в една от основните 
области на науката, изкуствата, физическата култура и военното дело.

Право да извършват обучение и да издават дипломи имат само висшите училища, които са получили акреди-
тация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Извършва се институционална акредитация на 
учебното заведение и програмна акредитация на обучението по различните специалности.

Регистър на акредитираните висши училища в България и оценки за качеството на предлаганото от тях обу-
чение можеш да видиш в сайта на МОМН на адрес:

http://www.minedu.government.bg/left_menu/registers/vishe/registar.html

Професионалното обучение и висшето образование се извършват по специалности. Специалностите са групирани в професионални на-
правления, а те - в области на образование.

При професионалното обучение списъкът на специалностите, по които може да се провежда обучение, се регламентира от държавата и 
наименованията на специалностите са еднакви във всички учебни институции. Можеш да видиш пълния Списък на професиите за профе-
сионално образование и обучение в сайта на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на адрес:

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/vocational/spisak_poo_2010.pdf

При висшето образование в България държавата регламентира само списъка на областите на висше образование и включените в тях 
професионални направления. А висшите учебни заведения определят сами наименованията и учебните програми на специалностите. Т.е. 
в различните университети и колежи специалностите могат да се различават като наименование и като съдържание на обучението.

На следващата страница е даден обобщен списък на областите на образование и професионалните направления за професионалното 
обучение и за висшето образование.
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ОБЛАСТИ
НА ОБРАЗОвАНИЕ

Професионални
направления

Професионално
обучение

висше
образование

Хуманитарни
науки

Филология  V

История и археология V

Философия V

Религия и теология V V

Педагогически науки Теория и управление на образованието V

Педагогика V

Педагогика на обучението по.... V

Социални, 
стопански и
правни науки,
администрация

Социология, антропология и науки за културата V

Психология V

Политически науки V

Социални дейности V V

Обществени комуникации и информационни науки V V

Право V

Администрация и управление V V

Икономика, финанси, банково и застрахователно дело V V

Търговия, маркетинг V V

Туризъм, хотелиерство, ресторантьорство V V

Природни науки,
математика
и информатика

Физически науки V

Химически науки V

Науки за земята V V

Математика V

Информатика и компютърни науки V V

Технически
науки, техника, 
производство и
преработка

Машиностроене, металообработване V V

Електротехника, електроника и автоматика V V

Комуникационна и компютърна техника V V

Енергетика V V

Транспорт, корабоплаване, авиация V V

Производствени технологии за текстил, облекло, обувки V V

Производствени технологии за хартия, пластмаси, стъкло V V

Архитектура, строителство, геодезия V V

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми V V

Металургия V V

Химични технологии V V

Биотехнологии V V

Хранителни технологии V V

Арграрни науки
и ветеринарна
медицина

Растениевъдство, растителна защита, озеленяване V V

животновъдство V V

Ветеринарна медицина V V

Горско стопанство V V

Рибно стопанство V V

Екология и опазване на околната среда V V

Здравеопазване, здравни и
хигиенни услуги,
спорт

Медицина V

Стоматология V

Фармация V

Обществено здраве, здравни грижи V

Фризьорство V

Козметика и масаж V V

Спорт V V

Изкуства

Изобразителни - изящни изкуства, приложни изкуства V V

Музикални, танцови, сценични изкуства V V

Театрално и филмово изкуство V V

Аудиовизуални техники, произв. на медийни продукти V V

Сигурност и
отбрана

Национална сигурност V

Военно дело V V

Защита на собствеността и личността V
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Как да получиш качествено образование? Къде е по-добре да учиш - в България или в чужбина? Много български младежи искат да учат 
в чужбина с очакването, че ще получат по-добра професионална подготовка и най-вече надявайки се с такава диплома да намерят 
по-лесно работа в чужбина. Разбира се, качеството на предлаганото обучение е от голямо значение. Затова трябва да се стремиш да 
получиш най-доброто обучение за типа кариера, който искаш да имаш. А най-точният критерий за високо качество на обучението 
е успешната трудова реализация на завършилите.

Но обучението е двустранен процес, резултатите от който зависят и от двете страни - от учебната институция и от обучава-
щия се. Много важно е обучаващият се да участва активно в процеса на обучение - да използва добре всяка възможност за учене и за 

придобиване на практически опит, да учи и самостоятелно, да бъде взискателен към преподавателите си.

а ако не ме приемат да уча желаната специалност?

“Провалът е част
от личното развитие”

Х. Смит

Голяма част от младежите кандидатстват в университета едновременно по няколко специалности, които се различават много 
както по съдържание на учебната програма, така и по бъдещата работа, само защото приемният изпит е един и същ. Много често 
се случва някой да бъде приет не в специалността, която най-много харесва, а в някоя друга. Ако това се случи на теб, трябва да 
проучиш много сериозно какви перспективи ти дава специалността, в която си приет да учиш, и да обмислиш внимателно дали тя 
отговаря на твоите заложби и професионални предпочитания.

Имай предвид, че приемният изпит за повечето специалности няма пряка връзка с необходимата професионална компетентост. 
Например, в Софийския университет с изпит по български език и литература се кандидатства за специалностите философия, психо-
логия, културология, педагогика, социални дейности и др. А в учебните програми на тези специалности няма дисциплина “български 
език и литература”. Езиковите способности са необходими за тези професии, но те не са единствените необходими за тях способ-
ности. Следователно, това че си издържал приемния изпит за обучение по дадена специалност в университета, не е гаранция, че ще 
можеш да се справяш добре с работата си в бъдеще, нито че тя ще ти харесва. Ако специалността, в която си приет, не отговаря 
на твоите желания и възможности, по-добре е да приемеш неуспеха си и да се подготвиш по-сериозно за следващия приемен изпит. 
А ако решиш да започнеш обучение по специалност, в която са те приели, това трябва да стане само след сериозно проучване и об-
мисляне, а не по стечение на обстоятелствата.

Защото да вложиш немалко усилия и 3-5 години от живота си, само за получиш диплома за висше образование, която няма да използ-
ваш, е много лоша инвестиция. Това е не само загубено време в най-продуктивната ти възраст, но също така натрупан негативен 
опит и разочарование. Често се срещат хора, които имат различни дипломи за придобити специалности, по които обаче никога не 
са работили. Една такава диплома може да бъде основание за самочуствие, но след няколко години без практика по съответната про-
фесия, тя става само къс хартия. Това се дължи на факта, че - поради промяната на технологиите, методите на работа и норматив-
ната база - професионалните знания остаряват много бързо - средно за 5 години, а в някои области много по-бързо. Работодателите 
не ценят професионална квалификация, придобита преди години, която никога не е използвана.

При кандидатстване за работа за длъжността “счетоводител” жена на 31 години посочва, че притежава диплома за завършено преди 7 
години висше образование, степен магистър, по специалността “Счетоводство” от УНСС. Но няма стаж по специалността си, работила е 
1 година в кол център, 4 години като продавач в 3 различни фирми и 2 години е била безработна. Шансовете й да бъде назначена на работа 
като счетоводител са на практика нулеви, защото - въпреки че има диплома - тя не е съумяла да я използва. Получила е образование за една 
кариера, а работи в друга, където се извършва много по-ниско квалифициран труд. Вероятно тази жена няма качества или не е готова да 
полага усилията, които са необходими за успешна кариера на експерт или на приложен специалист с висше образование. Следователно, 5-те 
години обучение в университета са й донесли само гордостта от получената диплома от престижен университет, но не са помогнали за 
развитието на трудовата й кариера.

пример


