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Учебните предприятия (учебно-тренировъчни фирми, в България)  са 

форма на практическо професионално обучение, в която обучаемите 

работят в максимално близка до реалностите фирмена среда, без да се 

осъществява движение на реални пари и стоки. В учебните фирми се 

придобиват професионални и технически умения в областта на 

икономиката, информационните и комуникационни технологии и 

използването на родния и чужди езици за нуждите на администрацията и 

деловото общуване, както и социални умения и умения за работа в екип. 

Обучението в учебна фирма стимулира развитието на предприемачески 

дух и създаване на ключови компетенции. 

Учебно предприятие – какво е това?
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УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ – УЧЕБНА СРЕДА



• Професионално обучение в практическа среда;
• Създаване на професионални, технически и социални 

умения с преносим характер;
• Улесняване на връзките с реалната бизнес среда;
• Създаване на кариерни пътеки, професионално 

ориентиране;
• УТФ като част от задължителния учебен план;
• Възможност за провеждане на стажове и включване в 

дуални форми на обучение;
• Интегриране на различни учебни предмети от 

професионалната подготовка; 
• Създаване на педагогически екипи за обучение в учебно 

предприятие;
• Превенция на ранното напускане на училище.

МОСТ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И 
БИЗНЕСА



- 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

ЦУТФ обслужва задължителния учебен процес в часовете по 
учебно-тренировъчна фирма в средните училища 
/професионална подготовка/.

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ



Модернизиране на системата на предучилищното и училищно 
образование
Прилагане на международно признати форми за практическо 
професионално образование, обучение и ориентиране  – обучението в УП 
чрез учебни фирми се прилага в България от 1993г., като непрекъснато се 
обновява и модернизира в синхрон с промените в пазарната среда и в 
нормативната регулация, засягаща функционирането на бизнеса. ЦУТФ 
ежегодно преглежда българската нормативна уредба за работа на и в малки 
и средни предприятия и адаптира, обновява и модернизира концепцията, 
за да бъде прилагана в обучението максимално близка до реалните 
параметри. 
След обявяване на извънредната епидемична ситуация през м. март 2020 г. 
ЦУТФ продължи нормалното обслужване на УТФ чрез електронната 
платформа за обучение Служби и регистри на www.buct.org, като насочи 
усилията си и проведе първото в света онлайн издание на 
23. Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 
Млад предприемач.

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

http://www.buct.org/
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ







от 1998 г. до 2021 в  ТФ ФЕСТ са 
взели участие учебни 
фирми и над участници 
– ученици и студенти.

Само в двете онлайн издания – 2020 и 2021 

г. са извършени сделки през он-
лайн платформата на ТФ ФЕСТ.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТФ ФЕСТ - МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ



КОНКУРСИТЕ НА ТФ ФЕСТ

ТФ ФЕСТ 2021 КОНКУРСИ

НАИМЕНОВАНИЕ НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ, 

ПАРТНЬОРИ

БРОЙ УЧАСТНИЦИ НАГРАДИ

КОМПЛЕКСНО ПРЕДСТАВЯНЕ Онлайн платформа 20 УТФ 5 награди

МИС И МИСТЪР ТФ ФЕСТ Онлайн платформа, ZOOM, E&Y

България

28 участници 2 награди

Най-добър ЕКИП И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ Онлайн магазини, Discord канали 166 УТФ 4 награди

Най-добър КАТАЛОГ Онлайн платформа 111 УТФ 4 награди

Най-добри РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ Онлайн платформа 101 УТФ 3 награди

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Онлайн платформа, служба Учебно 

патентно ведомство

22 УТФ 3 награди

Най-добро СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМА-МЕНТОР Онлайн платформа, САЙТ МЕДИЯ 

ЕООД
11 УТФ и 11 реални фирми 5 награди

Най-добър УЕБ САЙТ Онлайн платформа 80 УТФ 3 награди

Най-добра ПРЕЗЕНТАЦИЯ Онлайн платформа, ZOOM 97 УТФ 4 награди

МЛАД СЧЕТОВОДИТЕЛ КОНКУРС на ВУЗФ 15 индивидуални участници 3 награди

Най-добър ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ Онлайн платформа, САЙТ МЕДИЯ 

ЕООД

9 УТФ 3 награди

InstaGRAMMY Instagram, организиран от UNIFY 40 УТФ 4 награди

Академия КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – награди 

за отговорен бизнес

ZOOM, Български форум на бизнес 

лидерите, МТСП

12 УТФ 5 награди

Най-добро ПРОМО ВИДЕО Онлайн платформа 17 УТФ 3 награди

Най-активна ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА Онлайн платформа, онлайн магазини, 

Discord канали, Международен 

панаир - Пловдив

43 УТФ 3 награди





Конкурс, койтоцели да  отличи тези, коитонай-добре саизградилии поддържат

партньорствотоси с реалнафирма-ментор. Фирма-ментор е съществуваща

реалнакомпания с дейностеднакваили подобна на дейносттана учебното

предприятие /УП/, коятов зависимостот възможноститеси подпомагаУП, като

споделясвоя опит, предоставяйкисъветии консултации; реалниматериалии 

документи; мостриот стоки и продукти; подкрепана ръководителитена УП и на 

обучаванитев УП. 

Регламент за участие: подаванена заявка за участие в конкурса с прикачен 

договор, койторегламентирасътрудничеството, кактои описание в свободен стил

на съвместнитеинициативи, активности, срещии други, проведенипрез

последнатагодина съвместномежду УТФ и фирмата-ментор. Най-добро сътрудничество с 
фирма-ментор



- Изгражда имидж на социално ангажирана
компания 

- Може да приема стажанти и да наема на работа 
обучените в УП

- Намаляват разходите за обучение и процеса
на  набиране на персонал

- Получават добри възможност и за
презентация в  страната и в чужбина чрез
националната и световна  мрежа на УП

Ползи за фирмата-ментор

Фирмата-ментор на учебно-тренировъчната фирма



Развитие:
- Увеличаване на броя на конкурсите. Конкурси се инициират от министерства, 
университети, фирми, с които съвместно се  създават регламенти на 
конкурсите, излъчват се жури, оценяват се и се награждават победителите. 
-Представясе работатана тренировъчнатафирма /УТФ/.Учебните фирми водят
активен диалог и директнитърговскипреговори; сключватсделки между УТФ; 
провеждатезиковапрактика.
-Бъдещитеучастницина пазарана труда се срещатс реалниябизнес, който
оценявапостижениятана изложителитеи технитеръководители; 
-Извършвасе подбор на ученициза включванев стажантскипрограми.
- Съпоставят се резултатитена българскии чуждестранниучебнифирми.
-Организиратсе съпътстващидейности–семинари; създаванена мрежи; 
участие в конкурси; участие в младежкибизнес форуми.
-Създадене Българскимладежкифорум на бизнес лидерите- БМФБЛ, който
от 2005 г. ежегодно провеждаГодишнасрещапо времена изложението. От 2010 
г. БМФБЛ и БФБЛ провеждатсъвместенКонкурс за корпоративна социална
отговорностна учебнитепредприятия, в койтосе включи и МТСП.

ТФ ФЕСТ – състезание по професии
с международно участие



Използване на модела за включване на заинтересованите страни в 

подпомагането на практически форми на обучение;

Привличане на бизнеса в организирането и провеждането на 

състезанияпо професии като ментор и жури;

Използване на събития и състезания в системата на 

професионалното образование за включване на максимален брой 

заинтересовани страни;

Създаване на възможност за валидиране на постиженията на 

обучаваните в състезания по професии и трансфер на кредити към висшето 

образование.

ТФ ФЕСТ – състезание по професии
с международно участие

Препоръки:
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