
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ЦЕНТЪР НА УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ 

ФИРМИ 



УЧЕБНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ /ФИРМА/ е: 

  Виртуална компания, симулация на реално 
   предприятие; 

  Интегрирано обучение по предприемачество, 

   информационни и комуникационни технологии и 

   чужди езици; 

  Възможност за създаване на търговски и социални 

   контакти между учебните предприятия 

   в националната и световната мрежа на УП. 

В УЧЕБНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ 

ИЗПЪЛНЯВАТ РЕАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

БИЗНЕС ПРОЦЕДУРИ  

БЕЗ УЧАСТИЕТО НА РЕАЛНИ ПАРИ 

 И СТОКИ 



Виртуален Пазар 

УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОБУЧАВАЩА СРЕДА 

Национален център 
на тренировъчните предприятия 

Държавни и  
финансови институции 

Виртуална  
структура 

Виртуална  
фирма 

Виртуална  
фирма 

 
 

         Виртуални  
пари 

Отдел 
Счетоводен 

Търговски 
отдел 

Административен 

Логистика 
Отдел 

Маркетинг 



Българските учебни предприятия 

през годините 

 

 



УП в професионални гимназии и 

университети 

 Икономика, търговия 

 Други – технически, туризъм, архитектура и 

строителство, земеделие, транспорт, средни 

общообразователни училища с 

професионален профил 

 Смесени професионални гимназии 

 Средни общообразователни училища 

----------------------------------------------- 

 НБУ, УНСС – специалности: Бизнес 

администрация; Маркетинг; Финанси; 

Счетоводство 



Видове учебни планове 

УП като задължително обучение  

 

УП като избираем/свободно-

избираем предмет/комбинация 

 

УП като извънкласна дейност; 

проектно финансиране 



УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 Теоретични дисциплини 

 Специализирано практическо обучение 

 Обучение по предприемачество 

 Практическо обучение и стажантски 

програми чрез тренировъчна фирма 

--------------------------------------------------- 

 Ключови компетентности 

 Технически, професионални и социални 

умения, придобити в тренировъчното 

предприятие 

--------------------------------------------------- 

 9, 10, 11, 12 клас / студенти ІІ курс 

 36-144+часове / 12 кредита 



Мрежа на учебните предприятия 

 УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ 
ФИРМИ 

 

 РЕАЛНИ КОМПАНИИ - ПАРТНЬОРИ 

 

 УЧИЛИЩА, УНИВЕРСИТЕТИ, ЦПО 

 

 БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

www.buct.org 
 



    Изработват и съгласуват методика и правила 

   за работа на мрежата на учебните 

 предприятия и създават условия за 

 прилагането им; 

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 

 НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Симулират за работата на учебните 

 предприятия основните държавни институции 

 и други организации, с които работят реалните 

 предприятие в съответната страна; 

 

 Организират връзката на Националната със 

 Световната мрежа на учебните предприятия. 



Центърът  

на учебно-тренировъчните фирми 

 в България: 

 РЪКОВОДИ, КООРДИНИРА И РАЗВИВА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА УП  

 

 ПОДПОМАГА СЪЗДАВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
БЪЛГАРИЯ 

 

 ОБУЧАВА, СЕРТИФИЦИРА И КОНСУЛТИРА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МЕНИДЖЪРИ НА 
УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 СИМУЛИРА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА МРЕЖАТА НА УЧЕБНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  - ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБУЧАВАНИТЕ 

 

 ОРГАНИЗИРА РАЗПЛАЩАНИЯТА МЕЖДУ ФИРМИТЕ И С ЧУЖДЕСТРАННИ 
КОНТРАГЕНТИ 

 

 СЕРТИФИЦИРА ФИРМИТЕ И ОБУЧАВАНИТЕ В ТЯХ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 
НА EUROPEN - PEN INTERNATIONAL 

 

 ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКИ ИЗЯВИ И КОНКУРСИ ЗА ОБУЧАВАНИТЕ В УП 

 

 ПРЕДСТАВЯ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА УП НА МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 

 

 ПОПУЛЯРИЗИРА И РАЗВИВА ИДЕЯТА ЗА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА НАЦИОНАЛНО 
РАВНИЩЕ 



Служби и институции 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Б  А  Н  К  А 

КОРЕСПОНДЕНТСКА ФИРМА “УНИСТОК” 

КЛИРИНГОВ ЦЕНТЪР НА СВЕТОВНАТА МРЕЖА  

РЕГИСТЪР БУКТСТАТ 

ОСИГУРЯВАНЕ ДАНЪЦИ 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН  

УКАЗАТЕЛ 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ “БАНКОВ НАДЗОР” 



 

 

Центърът на учебно-тренировъчните 

фирми в България: 

Електронно правителство за обучение 

Обслужващ и кол център за 

професионално обучение 

Продължаващо професионално 

развитие 

Проекти и събития 

Система за управление на качеството и 

оценка 

Публично-частни партньорства 

Международни контакти и проекти 

Среда за иновации и креативност 



 

 

 

МОСТ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И 

БИЗНЕСА 



Българският Център на 

УТФ  

е приет  

с пълно мнозинство  

за член на  

Световната 

организация  

на тренировъчните 

предприятия – 

EUROPEN - 

PENInternational   

на Общото събрание 

на страните-членки 

през м. октомври 2002 г. 



 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО  

за постигане на общи стандарти и валидиране на 

квалификациите  

  

 

 
 

Assessment Criteria Критерии за оценка 

Technical skills 

 Fundamental computer skills, hardware and file management. 

 Manage word processing software such as MS Word. 

 Basic spreadsheet and presentation software skills. 

 Practical use of Internet, social networking and email. 

 Familiar with and able to work with commonly used office 
communication tools and equipment. 

Professional skills 

 Proficiency in native language both oral and written. 

 Familiarized with basic English in communication. 

 Basic understanding of workplace health and security issues. 

 Awareness and use of business procedures in a company. 

 Ability to handle and manage documents within a company. 

 Understand information flow charts within a company. 

Social skills 
 

 Communication  

 Flexibility  

 Cooperation  

 Problem solving  

 Decision making  

 Motivation  

 Assertiveness 

 Responsibility  

 Time management  

 Autonomy  

 
Технически умения 

 Основни компютърни умения, антивирусни програми, отпечатване и 
управление на файлове. 

 Работа с текстообработващ софтуер като MS Word. 

 Основни умения за работа с таблици. 

 Практическо използване на Internet, социални мрежи и имейл. 

 Умения за работа с различни средства за комуникация и с основното 
оборудване на стандартен офис. 

Професионални умения 

 Писмено и устно владеене на български език. 

 Основни комуникативни умения на английски език. 

 Познаване на нормите за здравословни и безопасни условия на труд. 

 Познаване и извършване на бизнес процедури. 

 Умения за работа с бизнес документация. 

 Разбиране на бизнес информация във вид на схеми и таблици. 

Социални умения 

 Комуникативни  

 Гъвкавост  

 Сътрудничество  

 Решаване на проблеми  
 Вземане на решения  

 Мотивация  
 Увереност  
 Отговорност  

 Управление на времето 

 Самостоятелност 

 
 



 

 

ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЦУТФ 

ГОДИНА НОМИНАЦИЯ ОТ: ЗА:
КЪДЕ е получена 

наградата

2008 МИЕ, ЕК
Най-добра практика от България "Образование и обучение за 

предприемачество"
Блед, Словения

2009 МИЕ, ЕК
Най-добра практика от България "Творчество в 

предприемачеството"
Стокхолм, Швеция

2009 МИЕТ
Национален първенец "Европейски награди  за 

предприемачество България 2010"
МИЕТ, София

2010 БФБЛ

Специална награда за добри социално отговорни 

практики на малко или средно предприятие - категория "Инвеститор 

в бъдещето"

София

2010 ЕК
Сертификат за отлични резултати "Насърчаване на 

предприемаческия дух"
Мадрид, Испания

2014 МИЕ

Победител в ежегодните Европейски награди за 

насърчаване на предприемачеството - проект 

"БРАНДИКО" на МИЕ (ЦУТФ е партньор до 2015 г.)

Неапол, Италия

2015 МИЕ, VIPBA
Награда за значими постижения в бизнеса "Инвестиции в 

образованието и бъдещето на България"
София





П Е Р С П Е К Т И В И  

 
 Осъвременяване на работните условия в Мрежата 

   на учебните предприятия с цел постигане на 

   по-близка до практиката работна среда 

 Изграждане у обучаваните на предприемачески 

   умения и дух и социално отговорна гражданска 

   позиция 

 Създаване на устойчива връзка между бизнес 

   организации и Мрежата на учебните предприятия 

 Коопериране с други организации с цел 

   популяризиране на идеята и обучението чрез 

   учебно предприятие и създаване на 

   предпоставки за възникване на УП за други  

   целеви групи 



1125 СОФИЯ 

бул. “Г. М. Димитров” № 52 А,  

тел./факс: 02 963 22 72 

www.buct.org 

е-mail: info@buct.org  

    


