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ВЪВЕДЕНИЕ 

Това ръководство е предназначено за обучители в тренировъчни предприятия (по- нататък - ТП), 

студенти и бизнес лидери, които се интересуват от участие в партньорства между ТП и бизнеса. 

Програмите за партньорство могат да обхващат голямо разнообразие от дейности. Те могат да 

включват развитие на персонала, разработване на учебни програми, разработване на политики, 

разработване на инструкции, напътствия, менторство, наставничество, стимули и награди, или да 

предоставят материални и финансови ресурси. Въпреки че видовете партньорски дейности могат 

да варират в широки граници, общата цел на партньорствата между ТП  и бизнес е да се подобри 

образователният опит. 

Партньорството може да се определи като взаимоподкрепящи се отношения между предприятие 

и ТП, когато партньорите се ангажират с конкретни цели и дейности, предназначени да бъдат от 

полза за учениците и техните образователни институции. В повечето случаи партньорството е 

печеливша ситуация за всички участващи страни. Освен че подобряват образователния опит, бизнес 

партньорите често реализират и ползи, като например повишена добра воля и по-силно присъствие 

в общността (A how-to Guide for School- Business Partnerships, 2016). 

Партньорско дружество от реалния бизнес или Бизнес партньор или Дружество-наставник е реално 

съществуващо предприятие със същата или сходна бизнес дейност като тази на ТП, което според 

възможностите си подкрепя ТП, като споделя своя опит, предоставя съвети и консултации, реални 

бизнес материали и документи, мостри на стоки и услуги и финансова подкрепа на стажантите и 

обучителите на ТП. 

Партньорствата между индустрията и образованието са съвместни усилия, които обединяват 

образователните институции, бизнеса и общностите, за да отговорят на взаимния им интерес за 

подобряване на образованието. Партньорствата спомагат за развитието на образованието в 

образователните институции, но същевременно са насочени и към проблемите от недостиг на 

умения. Те предоставят на бизнесмените възможност да допринасят за образователните програми 

и вземането на решения. 

Налице е все по-голяма необходимост образователните институции да допринасят за 

икономическото развитие на страната чрез развитието на икономика на знанието, която е 

конкурентоспособна и отворена за иновации, добавяйки стойност към технологичните 

възможности на промишлеността. В същото време образователните институции могат да се 

възползват от споразумения за сътрудничество и партньорство с промишлеността. 



 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА И 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ 

ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
РЕАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5 

 

 

 

Основната цел на това ръководство е да се създаде методология (ръководство) за обучители на ТП, 

представители на бизнеса и студенти и да се опишат всички етапи на партньорството за определяне 

на нуждите на бизнеса, подготовка, организиране на срещи лице в лице, документиране, 

поддържане на по-нататъшни партньорства, определяне на ползите от сътрудничеството (от гледна 

точка на бизнес компанията, ТП и ВУЗ) и т.н. 

Това ръководство се фокусира върху 6 части: 

Бизнес нужди - определяне на начина, по който партньорството може да подобри опита на 

студентите; идентифициране на неудовлетворените/недофинансираните нужди на студентите, 

университетите и партньорите. 

Предварително планиране - даване на възможност на обучителите в ТП и студентите да търсят 

възможности за партньорство и да изготвят предложение за партньорство и друга документация. 

Полагане на основите - обсъждане на ценностите, целите и потребностите, постигане на разбиране 

за желаното ниво на участие на всеки партньор. 

Изпълнение - създаване на официална, писмена структура за управление на партньорството. 

Поддържане на партньорството - как да се осигури изрична подкрепа и съгласие за партньорството 

на всички нива в университета/ТП и бизнеса. 

Оценка - провеждане на редовни оценки и мониторинг. 

 

Когато промишлеността и образователните институции

работят ръка за ръка, за да достигнат нови върхове на

знанието, те се превръщат в мощен двигател на иновациите

и икономическия растеж  

(The Importance of Education- Industry Partnerships,  2017). 
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1. БИЗНЕС НУЖДИ: ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИИ 

1.1 Днешните и утрешните предизвикателства пред бизнеса  
 

Днешният бизнес свят непрекъснато се променя и адаптира. Поради цифровизацията и 

глобализацията необходимостта от модерно, гъвкаво и ориентирано към бъдещето 

образование е по-голяма от всякога, за да се подготвят учениците за пазара на труда. 

Търсените от работодателите умения и компетенции се променят поради новите 

професионални профили, което кара образователните институции да мислят в 

перспектива, за да отговорят на нуждите на пазара на труда в 21ви век. 

 

 

 

В света на бизнеса има няколко универсални промени, като например:  

• Наличието на базови технологии и инструменти за социално сътрудничество 

• Продължаващото разпределение на организациите 

• Предизвикателството да поддържаме ангажираността и свързаността на работниците 

• Трудността да се промени културата на работното място 

• Приемане на нови практики на работното място 

• Появата на алтернативни работни места 

• Предстоящият недостиг на специалисти с познания 

Освен това могат да се наблюдават и специфични промени в реалните предприятия - като 

например:  

• Технологични промени - уменията на служителите се нуждаят от преразглеждане, за да се 

възползват от новите технологии 

• Промени в банковото обслужване - SEPA, незабавни плащания, пари в брой и чекове, преводи 

на средства и др. 

• Сигурност на данните и лична информация - нови закони и разпоредби 

• Нови закони за работодателите - минимална работна заплата, ограничено работно време, 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и др. 

• Наличието на базови технологии и инструменти за социално сътрудничество/социални медии 
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• Търсене на повече гъвкавост на работното място 

Учителите и обучителите също наблюдават и откриват променящите се нужни умения. В "21st Century 

Skills - The 4 Cs" (видеоклип, достъпен онлайн) са изброени четири ключови умения: Критично 

мислене, Комуникация, Сътрудничество и Творчество.  

От студентите и завършващите все повече се изисква да могат да разсъждават критично, да 

анализират, да синтезират, да решават проблеми, да правят връзки и да правят заключения 

самостоятелно, а това може да се постигне в образователните институции чрез ръководени 

проучвания, предизвикателства, проектно и проблемно базирано обучение. Чрез прилагането на 

различни комуникационни канали и видове (социални медии, онлайн инструменти, блогове, уикита, 

подкастове и т.н.) и рефлексивното им използване студентите могат да се превърнат в мотивирани, 

убедителни и ясни комуникатори, които ефективно слушат, както и информират и инструктират. 

За да бъдеш добър сътрудник, от решаващо значение е умението да правиш компромиси, да 

общуваш с взаимно уважение и да чувстваш споделена отговорност, както и съпричастност един към 

друг. Дейности и методи като Design Thinking или проектно базирано обучение са чудесни форми на 

обучение за придобиване на добри умения за сътрудничество. Освен това, често споменавано умение 

е творчеството, което не се отнася единствено до изкуствата или до рекламата и маркетинга, когато 

се разглежда вътре в компанията, а по-скоро до способността да се мисли извън рамките, да се 

създават идеи, да се усъвършенстват, да се предизвикват и да се поемат рискове.   

Проучване на Deloitte от 2017 (видеоклип, достъпен онлайн ) посветено на бъдещето на работата, 

потвърждава, че съществуват пет "нови реалности" на работата:  

Всичко е на масата: Работното място става по-уязвимо от самата работа; работниците и 

работните места ще трябва да бъдат по-гъвкави и проактивни, за да реагират с отворено 

съзнание. 

Технологиите се учат по-бързо от нас: Роботите могат да поемат работни места или задачи и 

свързаните с тях професии ще трябва да се адаптират. Развиващите се технологии обаче влияят 

не само на света на труда, но и на личния живот. 

Силно разнообразна работна сила: 70% от бизнес лидерите смятат, че в бъдеще ще са 

необходими нови умения на работната сила. Ще се премине от традиционни служители към 

служители с отворени таланти - това означава, че бъдещата работна сила ще се състои повече 

от  изпълнители,  фрийлансъри  и  таланти,  които  работят  в  тълпата,  както  и от роботи  и 

приложения с изкуствен интелект. 

Работете, за да учите, а не учете, за да работите: Рутинната работа най-вероятно ще бъде 

автоматизирана, а някои умения, които в миналото са били необходими и достатъчни за цяла 

кариера (десетилетия), ще се нуждаят от постоянна актуализация и корекции. Необходимите 

умения на 21ви век ще включват повече меки умения и "човешки умения". 

https://www.youtube.com/watch?v=BXT2STtm_54
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Обществената политика  трябва  да  навакса изоставането си: Видът на  компаниите  - как са  

структурирани, управлявани и какви са техните цели ще се различават, а нови компании ще се 

развиват бързо и ще се появяват компании, за които все още не сме чували.  

Освен това  KPMG  Австралия проведе кръгли маси (видеоклип, достъпен онлайн) с представители на 

индустрията, образованието и политиците, за да обсъдят нуждите на образованието да се адаптира 

към изискванията на бъдещия пазар на труда. По време на кръглите маси се стигна до заключението, 

подобно на това на Deloitte, че трансверсалните умения и способности ще бъдат по-решаващи активи 

при навлизане на пазара на труда, а не образователната подготовка, която се фокусира предимно 

върху съдържанието и информацията. Ключово значение ще има правилното съчетание на обучение, 

основано на практиката, съдържание и академични знания, както и подходящите умения, за да могат 

да ги прилагат. Освен това беше подчертана необходимостта от учене през целия живот и редовно 

повишаване на квалификацията, което често изглежда маргинално, след като завършилият е започнал 

работа. 

1.2. Въздействието на постоянно променящия се бизнес свят върху практическите предприятия 
 

Тези промени в реалния пазар на труда оказват пряко влияние върху света на практическите 

предприятия. 

Сферата на човешките ресурси (ЧР) се възлага на външни изпълнители в страни с по-ниски разходи за 

труд, като например планиране, бизнес администрация на ниско ниво и др. Роботиката поема някои 

работни места и задачи, като по този начин премахва определени работни роли или задачи и адаптира 

други работни профили, тъй като може да се наложи служителите да могат да работят с нови машини 

и роботи. 

Промяна на профилите - например вече няма нужда от продавачи или отговорници за поръчките, а от 

експерти по електронна търговия. Стажантите трябва да бъдат активно в крак с технологиите и да имат 

способността да се адаптират и да усвояват основите на процедурите и новите начини на работа. 

Служителите са ангажирани, но само в краткосрочен план (работа по проекти). Те трябва да бъдат 

мотивирани и да работят за по-голяма цел. Ако работодателят не може да осигури това, служителите 

много вероятно ще потърсят нови възможности. Те имат нарастващи изисквания и очаквания по 

отношение на своя работодател. 

Поколението Z изисква от нас да променим концепцията за физическо възпитание, защото това 

поколение не може да се концентрира за дълъг период от време. Това изисква нов начин на 

общуване, като например онлайн инструменти за комуникация като Slack, Padlet, Zoom, Facebook 

workplace. По-младите ученици са свикнали да използват таблет или лаптоп за всичко, това е друг 

начин на учене и работа. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MTludEhtwgc
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Все по-модерно е служителите да работят от дома си. Това означава повишаване на социалните 

умения, управление на времето и др. Също така все по-често се работи от дома 1-2 дни в седмицата 

или дори повече. Не е необходимо служителят да бъде на едно място през цялата седмица. Повечето 

традиционни мениджъри не знаят как да управляват работата от дома. Образователната система 

бавно се променя, различните ученици работят върху различни неща, вместо всички да учат едно и 

също по едно и също време. Поради ситуацията в COVID-19 повечето работни места бяха принудени 

да се приспособят към работата от разстояние, а много работодатели и служители трябваше да се 

приспособят към нови начини на комуникация. Тези промени ще окажат влияние и върху начина, по 

който ще работим в бъдеще, и вероятно ще доведат до още по-хибридно работно пространство, в 

което служителите ще редуват работа в офиса и работа от дома. 

Това може да включва отдалечени тренировъчни предприятия (ТП) - ако нямате достатъчно ученици 

на едно и също място, можете да обедините няколко ученици от различни места в едно ТП. Това ще 

означава, че обучението не е ограничено до географското местоположение. Концепцията за 

отдалечените ТП става все по-важна поради преобладаващото желание за работа от дома. Хората с 

увреждания могат да станат част от екипа, като използват концепцията за дистанционно ТП. 

Обучението във виртуални учебни среди се увеличава, както и необходимостта от концепцията за 

дистанционно ТП в света на онлайн обучението. 

Налице е категоричен стремеж към устойчиви компании и социална отговорност (CSR - Corporate 

Social Responsibility). Учениците обичат да работят с устойчиви продукти, което променя продуктовата 

линия и дава възможност да се предлагат на пазара различни видове продукти. Това променя и 

начините на работа и управление на предприятието. Ако имате компания ментор, тя най-вероятно ще 

следва тенденцията за устойчиво развитие, но не всички ТП имат връзки с компании ментори. Освен 

аспекта на устойчивостта по отношение на продуктовите линии, нараства и необходимостта от 

социална отговорност, по-конкретно КСО. Фирмите от реалния свят посвещават времето и опита на 

служителите си на социални проекти, например кампании, насочени към ценностите на компаниите. 

Повече хора ще работят по проекти. Много от новите служители се нуждаят от управление на 

проекти, това ще бъде важно житейско умение за тях, за да могат да се справят с множество по-малки 

задачи едновременно или да имат работа за по-кратък период от време и да сменят по-често 

компаниите, след като проектът е завършен. Умения като адаптивност, гъвкавост и управление на 

времето са още по-търсени. 

Повече хора ще работят в GIG икономиката: GIG икономиката е среда, в която временните позиции  

са често срещани и  организациите  сключват договори  с независими работници за краткосрочна 

заетост. Тенденцията към GIG икономика е започнала. Предишно проучване на Intuit прогнозира, че 

до края на тази година 40% от работниците ще бъдат независими изпълнители. 

Изчисления в облак. Учениците използват Google, Microsoft и други облачни системи. Те все 

още ги използват в рамките на едно предприятие, а не между различни ТП - но това може да стане 

реалност в бъдеще. 
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Студенти от различни целеви групи (възрастови групи, академични нива) и различни държави могат 

да управляват ТП заедно. Пример с швейцарско подразделение и канадско подразделение, 

например междудържавно ТП за международна търговия, където студентите биха могли да 

разпределят задачите между различните отдели и държави. 

Предприемаческото обучение също е ключов компонент на концепцията за ТП . Трябва да сме 

подготвени за предприемаческата образователна насоченост. Днес предприемаческото обучение 

обикновено се осъществява между един или двама души, но те могат да пропуснат основния опит. Те 

трябва да се запознаят с бизнес живота в ТП, за да получат контекста, в който да разберат защо им 

трябват основните микро- и макроикономически елементи, така че да познават и разбират бизнес 

процесите, преди да станат предприемачи. Когато се набляга само на разработването на иновативни 

продукти, потенциалните предприемачи често се провалят, защото пропускат по-голямата картина на 

управлението на бизнеса и осъзнаването на това в какво са добри и къде може би имат нужда от 

подобрение. Те трябва да се научат да умеят да разпознават както своите умения, така и 

недостатъците си. 

Технологичните аспекти са най-лесни за адаптиране. Технологията е тясно свързана със законността 

в много страни, както и с методологията и начина на работа на бизнеса. 

Електронната търговия се развива бързо и затова обучението по електронна търговия е от съществено 

значение. Тъй като индустрията на електронната търговия се трансформира непрекъснато, 

развиването на умения за управление на бизнес онлайн е от голямо значение. 

Традиционното банкиране и традиционните източници на финансиране отстъпват място на груповото 

финансиране. Краудсорсингът, криптовалутите и свързаните с тях теми трябва да се обсъждат открито 

в рамките на ТП. Банкирането става все по-бързо и онлайн. Един пример е автоматичната валута - 

банките също мислят как да наблюдават този въпрос. Трябва да се интегрира SEPA банкиране за 

незабавни плащания, а незабавните плащания за уеб магазини и пазари са новата норма. 

Правата върху интелектуалната собственост надхвърлят повечето нива на обучение, предоставяни в 

рамките на учебното заведение. Трудно е да се приложи, тъй като има правни аспекти, но трябва да 

се обясни на елементарно ниво, за да се обясни стойността на правата на защита. 

Студентите проявяват интерес и имат нужда да усвоят умения за управление на финансите - 

включително фондовата борса, взаимните фондове, финансовите преговори, управлението на 

личните финанси. 

Основната задача на образователната система е да гарантира, че всички тези предизвикателства могат 

да бъдат овластени и преодолени. 
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1.3. Неудовлетворени/недофинансирани нужди на студентите, университетите и как компаниите 
могат да ги задоволят  

 

Оценка на критичните нужди. Ако студентите или образователните институции във вашата общност 

имат нужди, които не се задоволяват или са недостатъчно финансирани, образователният опит 

вероятно ще пострада. Партньорството между учебното заведение и бизнеса може да осигури 

решение. Обмислете вида на партньорството и нивото  на партньорство, което най-добре би 

отговорило на тези нужди (т.е. пряко финансиране, професионално развитие, дарение на стоки или 

услуги, работна ръка, наставничество и т.н.). Помислете също дали опитът да се посрещнат тези нужди 

с помощта на външен източник е подходящ за вашите студенти и образователна институция. 

Оценка на потенциалните приноси. Обратно, компаниите трябва да разгледат внимателно обхвата на 

приноса, който могат да предложат на студентите и образователните институции. Компаниите с голям 

брой служители например могат да предложат значителни човешки ресурси за наставничество и 

менторство. Дружествата със силен технически капацитет, като например тези в областта на 

компютърните или информационните науки, може да са в състояние да предложат оборудване и 

специфично техническо обучение. Във всеки случай компаниите и образователните институции трябва 

да работят заедно, за да съобразят най- важните нужди с потенциалния принос. 

Прост инструмент за определяне на потребностите на студентите и на ТП  е работният лист "Спиране, 

започване, продължаване". Работният лист е на разположение като ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Употреба на ресурсните мрежи. За да получите съвет и подкрепа на този ранен етап, проверете дали 

във вашата общност има бизнес и образователни групи, които се занимават с насърчаване на връзките 

между образователните институции и бизнеса. Тези групи могат да бъдат ценен ресурс, особено за 

образователни институции и предприятия, които за първи път търсят партньорство. 
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1.4. Подобряване на опита на студентите чрез партньорства (студенти - образователни институции 
- компании) 

 

Образователните институции вече не са единственият източник на знания, така че е необходимо да се 

включат компаниите в дейностите по преподаване/обучение. 

Партньорствата между образованието и бизнеса постоянно показват своята стойност в общностите в 

цялата страна. Те могат, например: 

• Да осигурят учебен опит на работното място и повишаване на професионалната осведоменост 

• Да помогнат на образователните институции да изградят ориентирани към успеха 
култури за колеж и кариера, които дават възможност на студентите. 

• Да помогнат на преподавателите да приведат учебните програми и стандартите за 
готовност в съответствие с нуждите на бизнеса. 

• Да осигурят финансиране и оборудване за модернизиране на класните стаи, работните 
места и лабораториите 

• Да помогнат на младежите да изградят значими взаимоотношения със силни ролеви модели 
и ментори 

• Да предоставят финансови насоки и съвети, които намаляват финансовата достъпност като 
пречка пред образованието. 

Основанието за засилване на ролята на бизнеса в образователния процес се крие в уникалната 

стойност, която той може да добави към усилията на образователните институции и общностите за 

изграждане на строга и подходяща образователна система. Ресурсите, уменията и знанията, които 

бизнесът, както и неговите служители и сдружения, могат да допринесат, могат да имат широко 

въздействие за подобряване на шансовете на младите хора да разгърнат и надхвърлят пълния 

потенциал на своите таланти и амбиции. 

 

Предприятията могат да бъдат разграничителен фактор за насърчаване на ученето на студентите, 

намаляване на различията в постиженията и подпомагане на образователните институции да изградят 

капацитет за осигуряване на ефективни пътища за младите хора към колежа и кариерата. От 

съществено значение е бизнесът да работи заедно с образователните институции и партньорите с 
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нестопанска цел, за да създаде такава култура на обучение в колеж и кариера, която да стимулира 

успеха на студентите, ако искаме младите хора да имат значими шансове за развитие, а бизнесът да 

расте и да остане конкурентоспособен.  

Стойностният потенциал на истинското партньорство се крие не само в решенията и дейностите, които 

то може да предостави, но и в степента на ангажираност и ангажираност на заинтересованите страни. 

Предприятията трябва да видят значението и възвръщаемостта на инвестициите си, независимо дали 

става въпрос за развитие на набор от добре обучени служители, по-стабилна общност за техните 

съоръжения и офиси или възможност за служителите да развият нови умения и контакти в общността. 

От съществено значение е образователните институции да имат ясно определена роля за себе си във 

всеки съюз и да са готови да се обединят като партньори в образованието, за да оптимизират 

въздействието си. Общата стратегическа визия е от съществено значение, за да се помогне на всички 

страни да работят  в  полза  на  студентите  (Business  Engagement  in  Education:  Key Partners for 

Improving Student Success, 2013 г.) 
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Фиг. 1. Как ще се променят уменията на работната сила 

Източник:: https://ennielifecoach.com/2019/04/23/soft-skills-a-workplace-trend-to-embrace-and-be-fit-

for-the-future-of-work/

ВАЖНО 

Структурни 
промени в 

дизайна, за да се 
справят с 

реалността на 
променящите се 
нужди от умения. 

Пет възможности 
за компаниите да 

подготвят 
работната си сила 

за бъдещето. 

Преквалифициране 

Повишаване на нивото на 
уменията на служителите 
чрез преподаване на нови 
или по-напреднали 
умения 

Пренасочване 

Прехвърляне на части от 
работната сила чрез 
предефиниране на 
работните задачи или 
препроектиране на 
процесите 

Назначаване 

Придобиване на лица или 
екипи с необходимите 
умения за увеличаване на 
работната сила 

Договаряне 

Използване на външни 
работници, като 
например 
подизпълнители, 
фрийлансъри или 
временни работници 

Освобождаване 

Премахване на ненужните 
умения чрез замразяване на 
ново наемане, изчакване на 
нормалното изхабяване и 
пенсиониране или в някои 
случаи чрез съкращаване на 
работници. 

Промени в C-suite и ЧР 

Висшето ръководство и 
ключовите функции също ще 
трябва да се адаптират, 
включително промяна в начина 
на мислене на главния 
изпълнителен директор и 
стратегии за таланти, които да 
организират промените 

Състав на работната сила 

Бурното развитие на GIG 
икономиката ще доведе 
до увеличаване на 
използването на 
независими изпълнители 
и лица на свободна 
практика 

"Нова якичка" работни 
места 

Дейностите ще бъдат 
преразпределени между 
работници с различни нива на 
квалификация, което ще 
създаде нов набор от 
длъжности със средна 
квалификация 

Организационна 
структура 

По-гъвкави корпоративни 
структури с по-малко 
йерархия и повече мрежи 
от екипи за 
сътрудничество 

Промяна в начина на 
мислене 

Въвеждане на култура на 
учене през целия живот и 
предоставяне на 
възможности за обучение 
на служителите 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ 
 

2.1. Решения, които трябва да се вземат преди започване на партньорство 
 

Подготовката за партньорството е почти толкова важна, колкото и самото му осъществяване. 

Сдружавайки се с друга организация, вие по същество подкрепяте един друг и работата, която всеки 

от вас върши. Партньорството трябва да е от полза и за двете страни. Ако обаче не се предприемат 

подходящи стъпки по време на подготвителната фаза, вероятно партньорството ви няма да проработи 

в дългосрочен план (Preparing for a Partnership, 2018). По-долу е споменат списък с прости първи 

стъпки при търсене на ново партньорство, тъй като това е чудесен начин да се оцени успехът на 

потенциалното партньорство. Можете да използвате инструмента Оценка на организационната 

готовност за партньорство (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

 

1. Избройте целите, потребностите и основните ценности на вашата компания. Трябва да 

решите какво точно искате да постигнете и в какви срокове? За да създадете ползотворно 

партньорство с някого, се нуждаете от някаква форма на обща основа. Започнете, като разгледате 

техните ценности. Съвпадат ли те с вашите? Ако не можете да откриете никакво припокриване, тогава 

партньорството няма да бъде балансирано. 

2. Помислете за видовете компании, които могат да ви помогнат да постигнете тези цели. 

Търсите ли компания ментор?Може би във вашата общност има компания с добър опит в областта и 

искате да придобиете повече умения от нея? 

3. Определете ползите, които тези потенциални партньори биха могли да получат от 

взаимоотношенията си с вас. Може би вашият ТП би могъл да рекламира услугите/продуктите на 

дадена бизнес компания или може би студентите от ТП биха могли да правят проучвания, да събират 

данни или да въвеждат данни в база данни. 

4. Прегледайте списъка и намерете компаниите, които имат най-голяма полза от 

партньорството си с вас. Те са най-добрите ви първоначални цели. Покажете им как ще спечелят и ще 

имате печеливша сделка. 
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5. Комуникацията е ключът към успешното партньорство. Ако искате да изградите успешно 

партньорство, трябва да има добра комуникация. Комуникацията е начинът, по който хората споделят 

своите идеи, мнения и проблеми. Като личност невинаги ще споделяте едни и същи възгледи с 

партньора си, но трябва да общувате, за да постигнете взаимно разбиране. Ако решите просто да 

задържите мислите си, това поведение може да доведе до по-големи проблеми с течение на времето. 

 

 

6. Имайте обща визия. Когато създавате партньорство, вие и вашият партньор споделяте някои 

неща, които могат да доведат до успех или провал. Успехът, разбира се, е целта, но тя може да бъде 

реализирана само ако всеки партньор разбира как ще бъде постигната. Преди сключването на 

споразумението за партньорство е важно всеки партньор да сподели дългосрочната си визия и да 

определи очакваните роли и отговорности и идеалните работни взаимоотношения. Това помага да се 

поставят основите на начина, по който ще функционира партньорството, преди да сте го започнали. 

7. Бъдете сигурни, че се занимавате с това в дългосрочен план. Подобно на брака, 

партньорството трябва да бъде нещо, което си представяте като дългосрочен ангажимент. Ако това не 

е така, вероятно е разумно да се откажете от партньорството. Партньорството е правно обвързващ 

договор, чието разтрогване може да ви струва много пари. За да избегнете подобен проблем, най-

добре е да изберете партньор, с когото можете да работите успешно в продължение на много години. 

8. Поставете рамката още в началото. Вие и вашият партньор трябва да определите рамката за 

функциониране на партньорството, преди да пристъпите към партньорските операции. Бъдете 

сигурни, че материалните, финансовите и човешките ресурси са разбрани предварително, преди да 

продължите напред. 

 

 

Трябва да запомните, че комуникацията е двустранен процес. 

взаимоотношения. Когато знаете точно кой е вашият 

партньор и как функционира, можете да предприемете 
действия които да помогнат и на двамата да постигнете 

общите си цели. Така функционира едно успешно партньорство. 
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9. Имайте единен фронт. За да функционира едно партньорство, всеки от партньорите трябва да 

се подкрепя и да разбира очакванията на другия. Управлението на бизнес не е лесно усилие. Ще 

настъпи труден момент, в който увереността ви ще бъде разклатена поради непредвидени 

предизвикателства. За да успее партньорството ви в тези времена, трябва да има споделено единство, 

което да работи за преодоляване на препятствията. Става дума за това да имате възможност да 

успеете заедно, вместо да се опитвате да направите всичко сами. Именно това отличава успешните 

партньорства от тези, които се провалят (What to Remember Before Entering a Business Partnership, 

2018). 

 

 

 



 

НАРЪЧНИК ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
РЕАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

18 

 

2.2. Идентифициране и проучване на потенциални партньори 
 

Определете намерението и необходимостта. Следвайте стъпките за избор на подходящи партньори. 

Не забравяйте непрекъснато да се връщате към основната си цел и експертния опит, перспективите, 

уменията и ресурсите, от които ще се нуждаете, за да я постигнете. 

Започнете с картина (фиг. 2) на това, което трябва да се постигне чрез сътрудничеството. Тя ще 

продължи да се развива с включването на повече партньори. Помислете за нуждите в рамките на 

вашата организация и в общността. Помислете какви резултати могат да бъдат постигнати чрез 

сътрудничество с други хора. 

 

 

Фиг. 2. Процес на картографиране и отчитане на инвестициите в сътрудничество. 

Източник: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

 

Намерение и необходимост

Какво искаме да постигнем?

Какви експертни знания, 
перспективи, умения и 

ресурси са ни необходими?

Идентифициране на 
потенциални партньори

Кои организации могат да 
споделят нашите интереси?

Кои са нашите основни и по-
широки заинтересовани лица?

Обмислете потенциалните 
роли

Какво могат да допринесат 
партньорите?

Какви ключови роли биха 
могли да изпълняват?

Определяне на ключови 
критерии

Какви са нашите критерии за 
избор на партньори?

Избор на основни партньори

Какъв е процесът на 
одобрение на партньорите?

Как най-добре да подходим 
към потенциалните 

партньори?

Добавяне на партньори

Има ли умения, опит или 
капацитет, които все още ни 

липсват?

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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Не ги определяйте в началото на формирането на сътрудничеството. Те ще трябва да бъдат 

усъвършенствани от партньорите в момента на присъединяването им (Identifying and Selecting the 

Right Core Partners, 2013). 

Също така идентифицирайте в широк план експертния опит, перспективите, уменията и ресурсите, 

които може да са необходими за постигане на намерението (фиг. 3). Например: 

 

 

Фиг. 3. Необходими експертни познания, гледни точки, умения и ресурси 

Източник:: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

 

Определяне на потенциалните партньори и техните роли. Проведете мозъчна атака за отговорите на 

въпросите от процеса с ръководството на вашата организация и/или с няколко други души, които са 

проявили интерес към съвместна работа. Направете проучване, за да идентифицирате други 

организации, които споделят вашата мисия или цели, работят в допълващи се сектори и/или биха 

могли да искат същите крайни резултати. Не мислете само за съюзници, а и за конкуренти.   

Експертни/перспективни умения 
на ресурсите

•Разбиране на 
общността/населението, 
проблеми и/или възможности

•Опит в сътрудничеството

•Доверие и връзки с ключови 
заинтересовани страни

•Организиране на срещи и 
управление на 
взаимоотношенията

Изключване на уменията

•Изграждане на екип

•Фасилитиране и посредничество

•Управление на финансови и 
човешки ресурси

•набиране на средства и писане на 
грантове

•Планиране и управление на 
проекти

•Управление на качеството и 
риска

•Информационна дейност, 
комуникация и маркетинг

•Изследвания и оценка

•Управление на собствеността

Ресурси

•Персонал и доброволци

•Краткосрочно или дългосрочно 
финансиране 

•достъп до пространство

•Оборудване и/или технологии 
(напр. комуникационни средства)

•Системи/съоръжения за 
управление на информацията 
(напр. база данни)

•Проучване на заинтересованите 
страни

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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Не забравяйте да разграничите организациите или хората, които могат да бъдат основни партньори, 

от тези, които са по-широки заинтересовани страни. Помислете за това по следния начин (фиг. 4): 

 

 

 

Фиг. 4. Начин на идентифициране на потенциални партньори 

Източник: http://www.collaborationcoach.ca/wp-

content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf 

Сега помислете за ролите, които всеки от партньорите би могъл да играе, и ги съгласувайте с това, 

което трябва да се изпълни, за да се постигнат резултатите. Отново, ролите вероятно ще бъдат 

преразгледани в хода на формиране на сътрудничеството и усъвършенстване на целите и резултатите. 

Възможно е да се наложи да проведете среща с потенциалните сътрудници, за да откриете 

конкретните възможности и умения, които те носят. Започнете да изграждате диаграма за анализ на 

състава на основните партньори (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

Определяне на ключови критерии и избор на основни партньори. След като сте оценили нуждите си 

и сте идентифицирали потенциалните партньори, можете да използвате договорени критерии, за да 

помогнете за избора на правилните партньори. Определете дали е необходимо да бъдат изпълнени 

всички критерии или някои от тях са по-важни от други. Прегледайте списъка на възможните 

партньори и доколко те биха могли да отговорят на определените критерии. 

 

 

Цел и резултати

Основни партньори:

- Принос на персонал и 
ресурси

- Участват във вземането на 
решения

- Отчитат се за резултатите

Други заинтересовани 
страни: 

- Внесете ключови гледни 
точки, опит, експертиза или 
връзки

- Предоставят принос

http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
http://www.collaborationcoach.ca/wp-content/uploads/2013/02/IdentifyingAndSelectingTheRightCorePartners.pdf
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По-долу са дадени примери за критерии: 

• Имат значителен интерес и/или ангажираност с резултатите от съвместната работа. 

• Може да допринесат за уменията, капацитета и ресурсите, необходими за постигане на 

резултатите. 

• Са готови да отделят достатъчно време, ресурси и умения. 

• Доверието към тях се дължи на доказания им опит и репутация. 

• Споделят основни ценности, убеждения или предположения. 

• Имат опит в ефективното сътрудничество. 

• Продължават да изготвят таблицата за анализ на състава на основните партньори, посочена 

по-горе. 

Не забравяйте да бъдете целенасочени в процеса на подбор на партньори. Не бива да избирате 

партньорската си компания единствено въз основа на лични контакти с бизнесмени (каквито 

студентите/обучителите могат да имат). Процесът може да бъде много прост или по- сложен в 

зависимост от естеството на вашето сътрудничество. 

Добавяне на партньори. С развитието и узряването на вашето сътрудничество може да се окаже, че 

намеренията се променят, партньорите трябва да бъдат заменени и/или има пропуски в капацитета, 

които трябва да бъдат запълнени. Следвайте същия процес, както при създаването на 

сътрудничеството, за да продължите да ангажирате правилните партньори. За да идентифицирате 

пропуските, които трябва да бъдат запълнени, преразгледайте диаграмата за анализ на състава на 

основните партньори. 

 

Затова не бързайте да вземате погрешно решение за партньорство, защото сте си поставили някакъв 

краен срок. Отделете време за интервюта с потенциални бизнес партньори и проучете обстойно всяка 

възможност.

Не искате месеци след сключването на споразумението да се

окаже, че сте пропуснали нещо съществено  и да се наложи

да се откажете от предложението си, тъй като това ще

изпрати погрешно послание на вашия нов партньор и

потенциални клиенти. Ако сте искрени и имате добре

планирана  стратегия,  партньорствата  могат  да  се окажат  

точно  този  канал,  който  сте  търсили. 

 (Identifying  
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2.3. Разнообразни възможности за сътрудничество с фирми с цел развитие на взаимноизгодни 
отношения 

 

Потенциалните възможности за сътрудничество между ТП и реални компании са:  

• Реално дружество предоставя продукти, а ТП рекламира дружеството-наставник по време на 

панаири на ТП и в други рекламни материали.  

• Реално дружество предоставя продукти, а студенти от ТП извършват проучване на мнението 

на клиентите за продуктите.  

• Реална компания, предоставяща обучение, студенти от ТП - потенциални стажанти или 

работници на тази компания. 

Възможности за сътрудничество в полза на компаниите (Imitacinių bendrovių veiklos galimybės realaus 

verslo kontekste, 2018): 

• Изготвяне на рекламни материали на компанията (листовки, брошури) 

• Разпространение на рекламата на компанията в социалните мрежи  

• Търсене на потенциални клиенти на компанията  

• Организиране на събития на компанията  

• Консултиране на клиентите на дружеството (представяне на стоки или услуги)  

• Участие в проекти/подготвяне на предложения за проекти 

• Организиране и провеждане на различни пазарни проучвания  

• Изготвяне на презентации за дружеството 

• Представяне на дружеството на изложения/панаири 

Възможности за сътрудничество в полза на ТП (Imitacinių bendrovių veiklos galimybės realaus verslo 

kontekste, 2018): 

• Стажантски места за студенти 

• Запознаване с бизнес области (продажби, строителство, туризъм и др.) 

• Осигуряване на материална подкрепа за физическо възпитание 

• Подпомагане на разбирането на общите дейности на бизнес предприятието 

• Предоставяне на консултации/наставничество 

• Организиране на дейности по обучение/преподаване 

• Възможности за използване на инфраструктурата на предприятието 

• Сътрудничество при подготовката на съвместни проекти  

• Предоставяне на възможности за сътрудничество с други дружества 

Сътрудничеството може да се разрасне и да стане не само между реалната компания и ТП, но и с 

цялата образователна институция, а реалната компания се превръща в социален партньор. 

Винаги се препоръчва да се сключи споразумение за сътрудничество, което улеснява определянето на 

отговорностите и правата на двете страни.
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2.4. Конкретни възможни предложения за сътрудничество за компаниите  
 

Необходими са партньорства с реални компании, които да подпомагат ТП с реални продукти или 

примери за продукти, асортименти и  ценови листи за  ежедневната дейност на  ТП и особено за 

участие в панаири на ТП. Потенциалните партньори обикновено са компании със сходни дейности. 

Направете своето проучване. Преди да направите предложение за партньорство, отделете време 

да проучите компанията, от която се интересувате. Разбира се, вече знаете, че тя е подходяща за 

вашето предприятие и че визията ѝ съвпада с вашата, но това може да не е достатъчно. Опитайте се 

да разберете повече за нейната история, постижения служители и организационно представяне. 

Можете да използвате инструмент за оценка на потенциалните партньори (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). 

С тази информация ще бъдете по-добре подготвени да направите предложение за партньорство. 

Обърнете се към главния изпълнителен директор или други ръководители на компанията и 

представете накратко идеята си. След като сте привлекли вниманието им, напишете предложение, в 

което подробно описвате визията си. Подчертайте как това партньорство ще бъде от полза и за двете 

страни и защо е умен ход. 

Структуриране на предложението за партньорство. Ключът към силното предложение за 

партньорство е да убедите читателя, че идеята ви е печеливша и правдоподобна. Подкрепете 

твърденията си с неопровержими факти; структурирайте предложението си така, че да съобщи това, 

което те искат и трябва да знаят. Бъдете кратки и уместни. Никой няма да чете предложение от 10 

страници (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5). 

Обърнете се към получателя по име. Представете себе си и компанията си. Подчертайте ключовите 

си постижения и уникалното си предложение за продажба, за да привлечете вниманието на лицето. 

Обхванете следните точки в предложението си: 

• Увод: неговата роля е да привлече вниманието на читателите и да ги накара да искат да 

разберат повече; опишете своя опит, ключови постижения и квалификации. 

• Изложение на проблема или нуждата: Посочете проблем, с който се сблъсква вашият 

потенциален бизнес партньор; покажете, че сте наясно с неговите нужди и бъдещи планове. 

• Решение: Опишете защо партньорството има смисъл и за двете страни и как то е от полза за 

въпросната компания; включете факти и цифри в подкрепа на твърденията си. 

Обобщение/заключение: 

• Обобщете ползите от бизнес партньорството и поискайте да си уговорите среща или 

обаждане. 

• Приложете всички подкрепящи документи към предложението си. Използвайте диаграми, 

цифри и други визуални материали, за да илюстрирате тезата си и да подчертаете ползите от 

партньорството. 

Увеличете максимално шансовете си за успех. Предложението за партньорство не е писмо за 

продажба. 
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Използвайте разумни повторения, за да подчертаете ключовите си моменти. Включете само 

факти и информация, свързани с компанията, с която искате да си партнирате. Ако се обръщате 

към няколко компании, адаптирайте предложението си към всяка организация и се уверете, че то 

съответства на тяхната визия и цели. 

Избягвайте суперлативи и думи или фрази, които могат да придадат негативен тон. 

Премахнете излишното и преминете към същността. Проследете с имейл или телефонно обаждане 

няколко дни след подаване на предложението. Уведомете ги, че сте готови да отговорите на  

всички въпроси,  които може да имат  относно потенциалното партньорство (Picincu, 2019). 

2.5. Сигурност и яснота на споразумението за партньорство 
 

Споразуменията/договорите трябва да се стремят да осигурят сигурност и яснота за тези, които 

разчитат на тях. Принцип на правото е, че "споразумение за постигане на съгласие" между страните е 

недействително и не подлежи на изпълнение поради несигурност. Споразумението за договаряне, 

казано на прост език, е споразумение за сключване на споразумение на бъдеща дата. Това може да се 

случи например, когато страните са договорили повечето от условията, но желаят да договорят 

конкретни договорни условия на по-късна дата, може би за да осигурят гъвкавост. 

Ако условията на договора са несигурни или непълни, страните не могат да постигнат споразумение от 

гледна точка на закона. Липсата на съгласие по ключови въпроси може да доведе до провал на целия 

договор. 

Договорите следва да бъдат съставени ясно и недвусмислено, за да се избегне оспорването им поради 

несигурност. Ако трябва да се предвиди възможност за постигане на споразумение на бъдеща дата, 

това трябва да бъде ясно посочено и да се предвиди обективен механизъм, който да позволи на 

страните да разрешат евентуални спорове (Certainty and "Agreements to Agree", 2014 г.). 

Използвайте инструмента за разработване на споразумение за партньорство за изясняване на 

споразумението за партньорство (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6). 

 

Подчертайте постиженията на компанията си и дайте

възможност за изява на нейната индивидуалност, но се

въздържайте от прекалена реклама. Не забравяйте, че се

опитвате да развиете взаимноизгодни отношения. Бъдете

искрени и професионални. 
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2.6. Практически инструменти, които помагат на обучителите/студентите да подготвят 
споразумението за партньорство за компаниите 

 

Всеки договор трябва да се изготвя, като се имат предвид само няколко основни принципа на 

изготвяне. Договорът трябва да бъде изготвен на разбираем език, което означава, че 

използваният език е прост и ясен. Съставителят трябва да бъде точен. Договорът трябва да бъде 

последователен по отношение на стила, структурата, терминологията и нивото на подробност. 

Съставителят може да използва неясни термини, но трябва да е наясно как и кога да ги използва 

и да избягва двусмислици (освен ако не служат на предвидената цел). 

 

Използвайте "прост език" в договорите: бизнесменът трябва да може да разбере какво се казва 

в тях. Участието на правен съветник трябва да е необходимо само за да се даде безпристрастно 

мнение, да се наблюдават правните последици, да се изясни, че някои фрази са нормални, или 

да се потвърди, че те наистина отразяват намеренията на страните. Правните аспекти на 

договора следва да се ограничават до това какво е изразено, а не как е изразено. (Никакви 

трикове!) Старомодните договорни изрази, които не са на обикновен език (вече), ще направят 

договора по-труден за четене. Той също така няма да служи на интересите на страните. 

 

Без архаизми. Не е необходимо да включвате архаизми като СВИДЕТЕЛСТВО или странности 

като използването на думи и цифри за изразяване на числа (думите могат да бъдат полезни,  тъй  

като  числото  е  лесно  да  се  отпечата  погрешно,  но  също  толкова  рисковано  е  да  се 

 

Освен това съставителят на договор, който работи в

многонационален контекст, трябва да има широки познания за

характеристиките на различните национални  правни

системи и да е наясно със съществените различия между

правните култури (Drafting Contracts, 2018). 

Какво представлява обикновеният език особено обикновеният 

юридически език? Това е  обикновеният  език на възрастните, 

използван в ежедневието. Това е език, лишен от архаичен 

"юридически език" или от най-новия бизнес жаргон и лексика,  

подкрепен от подходящо оформление и типография на 

текста. 
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актуализират цифрите, като се забравят съответните думи; думи, за да се установи, че 30 дни са 

"(тридесет)" дни, а не "13" или "20", е нелепо). Употребата на латински термини не е архаична, 

но трябва да избягвате несъответстващ на действителността изказ. 

Важно и необходимо. Добрият съставител определя кое е важно. Важно е да се разбере къде в 

бизнеса са реалните рискове или избежимите експозиции или къде желаното изпълнение от 

страна на някоя от страните не е очевидно. На второ място, съставителят на проекта трябва да 

прецени дали предвиждането му е необходимо; с други думи, кой носи тежестта на всяка 

истинска несигурност? Често заличаването на думи или клаузи изяснява това, което наистина има 

значение. 

Кратките изречения се четат по-лесно. Всеки знае, че кратките изречения се четат много по- 

лесно, отколкото по-дългите. Договорите са едни от най-слабо четимите текстове, които можем 

да си представим. Освен абстрактния език, типичната причина за това е използването на дълги 

изречения. Затова бъдете кратки и точни и разглеждайте само онези въпроси, които трябва да 

бъдат доразвити, за да се избегнат изненади или объркване, или онези въпроси, които имат 

значение за съдебни спорове. 

Приемане на конвенция за изготвяне на договори. Някои организации имат правило, че нито 

едно изречение не трябва да надвишава 17 думи и нито една дума не трябва да надвишава пет 

срички. Това може да е прекалено предписателно, но налага отлична дисциплина. Със сигурност 

изисква от съставителя да изразява идеите си една по една. 

Техниките за опростяване на такива изречения са първо да помислите и да осмислите: наистина 

ли се увеличава "сигурността", ако съставите дълги списъци от лица, действия или въпроси?! 

Списъкът има и недостатъци, като например насърчаване на креативността към сивите зони на 

изброените въпроси; понятията е по-вероятно да обхванат всички неуспешни прояви; на списъка 

с понятия липсва концептуалност. 

Клаузата на договора може лесно да бъде съкратена чрез по-добро използване на определения, 

чрез отделяне на условието (т.е. втората половина), като се определи: 

• изчерпателния списък на свързаните лица (напр. "съответните им акционери, 

директори, служители, мениджъри, служители, агенти, съветници или представители"); 

• няколко или всички техни забранени действия (напр. "да не набират пряко или непряко 

оферти, да не насърчават, да не водят преговори, да не обсъждат или да не сключват 

никакви споразумения, договорености или ангажименти"); и 

• всички възможни структури на транзакциите (напр. "възможна пряка или непряка 

продажба, сливане, комбиниране, консолидация, съвместно предприятие, 

партньорство, рекапитализация, преструктуриране, рефинансиране или друго 

разпореждане с всички или с някаква съществена част от Дружеството или неговите 
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дъщерни  дружества  или  с  някакви  активи  на  Дружеството  или  неговите  дъщерни 

дружества или с емитирани или неемитирани капиталови акции"). 

С други думи, един почти изчерпателен списък може да бъде сведен до кратка формулировка, 

насочена към съответното понятие, а не към неговите проявления. 

 

При пасивното време има потенциална опасност да не е ясно коя страна е задължена да 

изпълни. За да реши този проблем в пасивното време, съставителят на проекта трябва да 

вмъкне допълнителни думи като „ от Продавача“. Две допълнителни думи. Техника за 

предотвратяване на това е да се осъзнае, че всяко задължение трябва да споменава длъжника. 

В повечето случаи това почти автоматично ще превърне изречението в активно време, в което 

длъжникът на дадено задължение е и (граматически) субект на изречението. 

Персонализирайте! Метод, който прави договорите сухи като прах, е да се "обезличат" 

договорните разпоредби. Безличните изречения могат да бъдат разпознати по фрази като 

"Договорено е, че". Често тази фраза е излишна, тъй като след нея следва нещо от рода на А ще 

направи Х и У, което е достатъчно и ясно. Ако това не е така, вероятно липсва действащото лице 

(т.е. длъжникът по задължението). Подобни примери, в които длъжникът потенциално остава 

неясен, започват с "Страните се съгласяват". 

По същия начин, ако е възможно, задълженията и другите разпоредби следва да се съставят в 

единствено число и сегашно време. Вместо "Страните незабавно се уведомяват взаимно за 

настъпването на форсмажорни обстоятелства" е по-добре да се напише" Страна незабавно 

уведомява другата страна за настъпването на форсмажорно обстоятелство". 

Употреба на глаголни съществителни. Четенето на съществителните имена е по-уморително от 

това на глаголите. Активните изречения са склонни да изграждат "тежки глаголни" структури, 

които в пасивното изречение биха били покрити от съществителни. Глаголът придава на 

изречението действие, докато съществителното поставя читателя извън контекста. Това 

означава, че текстът става по- живописен и в активен глагол. Активният глас не само опростява 

изречението, но и го прави по-ясно. 

 

Активно напрежение.  Златно  правило  за  писане  на текстове, 

което е също толкова ценно при изготвянето на договори, 

както и при всеки друг текст, е да се използва активното 

време вместо пасивното. Често активният глагол води до 

изречение, което е по-малко многословно и  
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Юристите умеят да използват глаголни съществителни: в очите на юриста акционерът не 

решава, а приема или прави решение; купувачът не плаща, а прави плащане; страната не 

уведомява писмено, а дава писмено уведомление; доставчикът на услуги не действа по 

подходящ начин, а предприема подходящи действия. НЕ! Опитайте се да избягвате тези 

глаголни съществителни и се опирайте колкото е възможно повече на глаголи. 

Финализирането на договора чрез заличаване на излишните думи го прави ясен. Изтриването 

на ненужните думи извежда на повърхността истински важните въпроси. Това е още по-важно 

при изготвянето на договори отколкото в други текстове. Разточителният писател може да 

отегчи читателя, но многословният съставител на договор може дори да създаде двусмислие. 

 

 

 

Добрият съставител на документ определя кое е важно. Важно 

е да се разбере къде в бизнеса има реални рискове или 

избежими експозиции или къде желаното изпълнение от 

страна на някоя от страните не  е  очевидно. На  второ място,

съставителят на документа трябва да прецени дали е

необходимо предвиждането му; с други думи, кой носи

тежестта на истинската несигурност. Често заличаването

на думи или клаузи изяснява това, което наистин  има 
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Партньорствата преминават през няколко етапа, докато се развиват и съзряват, но се очертават някои 

общи характеристики на успеха, които изглежда са валидни независимо от региона и контекста. Ясно 

е, че е необходимо да се обърне специално внимание на: 

 

Фиг. 5. Най-важните аспекти в партньорството 

  

Важно 

Определяне на осъществими цели и разработване на ясна и гъвкава 
стратегия за постигане на тези цели и изграждане на споделена визия 
и доверие 

Инвестиция в ефективни организационни структури, 
подкрепящи партньорството и осигуряващи изграждането на 
капацитет (напр. подгрупи, форуми, управленски екипи). 

Осигуряване на комуникация и отчетност 
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3. ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ  

3.1 Бъдещо търсене и предлагане на умения  
 

Няколко ключови фактора, като демографската структура, технологичният напредък и изменението на 

климата, ще окажат значително въздействие върху бъдещата заетост, професионалната структура и 

уменията и квалификацията на служителите в различните сектори и в цяла Европа (Cedefop, 2016 г.). 

Интензивността на въздействието на всеки от факторите е различна в зависимост от дейностите в 

сектора (производство или услуги) или уязвимостта към външни  елементи, като  например глобалната 

конкуренция. Това  намира отражение в запазването на дългосрочните тенденции, като например 

намаляването на заетостта в първичната промишленост и основното производство, докато заетостта 

в третичните сектори, като например бизнес услугите или дистрибуцията и търговията на дребно, се 

очаква да нарасне. 

 

Автоматизацията не е единствената сила, която влияе на работното място. Миксът от сектори в Европа 

се ребалансира, като производството и селското стопанство продължават да отстъпват, докато 

услугите придобиват по-голяма относителна тежест. Сега автоматизацията засилва прехода към 

сектори, изискващи повече знания, като образованието, информационните и комуникационните 

технологии, здравеопазването и социалната дейност. 

Въз основа на нашето моделиране три сектора вероятно ще допринесат за повече от 70 % от 

потенциалния ръст на работните места в Европа до 2030 г. Най-големият нетен прираст е в областта 

на здравеопазването и социалната работа, където могат да бъдат добавени 4,5 милиона работни 

места. Следват професионалните, научните и техническите услуги, които биха могли да добавят 2,6 

млн. работни места, и образованието, което би могло да увеличи броя на работните места с 2,0 млн. 

Съставът на професиите се променя и поради автоматизацията. Много от най-големите 

професионални категории в Европа днес имат най-голям потенциал за изместване. Сред тях са 

длъжностите, свързани с поддръжка на офиси, и производствените длъжности, в които са заети 

съответно около 30 млн. и 25 млн. работници. Нископлатените длъжности, свързани с обслужването 
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на клиенти и продажбите, като касиери и продавачи, също вероятно ще намалеят, тъй като много 

задачи се автоматизират. Само десет от над 400-те професии, които разгледахме - включително 

продавачи в магазини, административни секретари и складови работници - представляват близо 20 % 

от вероятните измествания (McKinsey&Company, 2020 г.). 

 

 

Фиг. 6 Състав на професиите в Европа 

Източник: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe 

Много от развиващите се професии изискват по-високо ниво на умения. Професиите, свързани със 

STEM, и професионалните роли в областта на бизнеса и правото могат да нараснат с повече от 20% 

през следващото десетилетие. Професиите в областта на творчеството и управлението на изкуствата 

могат да се увеличат с повече от 30 %, въпреки че това е малка категория с малко над 5 милиона 

работници. Само на 15 професии се падат почти 30 % от потенциалния бъдещ нетен ръст на работните 

места в нашия модел. Те включват такива разнообразни професии като разработчици на софтуер, 

медицински сестри и специалисти по маркетинг. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe
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Дори в рамките на дадена професия ежедневните работни дейности ще се променят, тъй като 

машините ще поемат част от текущите задачи. В резултат на това работниците може да се нуждаят от 

различни умения. Нашият модел показва, че дейностите, които изискват предимно физически и ръчни 

умения, ще намалеят с 18% до 2030 г. в Европа, а тези, които изискват основни когнитивни умения, ще 

намалеят с 28%. За разлика от тях дейностите, които изискват технологични умения, ще нарастват във 

всички отрасли, което ще създаде още по-голямо търсене на работници с умения в областта на STEM 

(увеличение с 39%), които вече  са в недостиг. В същото време предвиждаме 30-процентен ръст на 

търсенето на социално-емоционални умения. Човешките работници все повече ще се концентрират в 

роли, които изискват взаимодействие, грижи, преподаване и обучение, както и управление на други 

хора  - дейности, за които машините не са добри заместители. 

Образованието е в значителна зависимост от вероятността да бъдете изместени от автоматизацията. 

В сценария за приемане на автоматизацията в средата на периода, вероятността хората със средно 

образование да заемат длъжности с висок потенциал за автоматизация е три пъти по-голяма от тази 

на хората с по-високо образование (McKinsey&Company, 2020 г.). 

 

3.2 Ценностите, целите, потребностите и очакванията на работодателите по отношение на 
служителите, възможни модели за тяхното удовлетворяване 

 

1. Психологическият договор. В отношенията между работодателя и служителя има много ясни 

очаквания, като например заплата, възнаграждение и служебни задължения. В допълнение към 

изричните споразумения между работодателя и служителите често има непризнати и неизказани 

очаквания. Те са част от психологическия договор. Психологическият договор е неписано 

споразумение, което определя какво очакват работодателите от служителите и какво очакват 

служителите от работодателите. На практика повечето психологически договори са между 

ръководителите и техните преки подчинени. Този договор определя очакванията, които всяко лице 

има към хората в ролята, наречена "ръководител", и в ролята, наречена "работник". От мениджърите 

се очаква да се отнасят справедливо към работниците, да дават обратна връзка за това как 

работниците изпълняват работата си, да осигуряват приемливи условия на труд и да комуникират ясно 

по съответните организационни въпроси. От работниците се очаква да полагат справедлив труд срещу 

заплащането си, да имат положително отношение, да изпълняват указанията, да се явяват всеки ден 

и да демонстрират лоялност към организацията (олицетворявана от ръководителя). 

Следва да се подчертае, че не е необходимо работодателят и работникът да общуват, нито да се 

договарят за спецификите на психологическия договор, за да съществува договор и за да има той 

поведенчески последици. Психологическият договор оказва влияние върху количеството и качеството 

на работата, която служителят извършва, дори върху това дали служителят остава в организацията. 
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2. Очакванията влияят върху поведението на работното място. Повечето хора не 

съобщават очакванията си ясно, на подходящото лице и в най-ефективното време. Нарушените 

психологически договори между работодатели и служители са в основата на много конфликти на 

работното място, отсъствия от работа, лошо представяне и скъпоструващо текучество на служители. 

Това премълчаване на очакванията в психологическия договор изглежда е по- скоро правило, 

отколкото изключение. 

Тогава защо не съобщаваме очакванията си за работата един на друг? Първо, често дори не знаем 

какви са били елементите на договора, докато не сме били разочаровани, защото някое важно 

очакване не е било изпълнено. Второ, в много случаи необходимостта от действително обсъждане на 

работните очаквания е сравнително нова. До сравнително неотдавна работниците и мениджърите се 

съгласяваха, че от тях се очаква да запазят работните си места до пенсионирането си, освен ако не се 

провалят в някои важни отношения. С бързите промени на работните места днес това споразумение 

вече не може да се приема за даденост. За да има висококачествени взаимоотношения между 

работодател и работник, е полезно да има повече изрично обсъждане на очакванията между 

работник и ръководител/работодател и служител и редовно провеждане на тези обсъждания. 

Процесът на изясняване и обсъждане на очакванията намалява текучеството и увеличава 

производителността и удовлетворението от работата. Един от най-мощните мотиватори в 

организациите е вниманието на мениджърите. Ясното обсъждане на очакванията помага на 

служителите да вярват, че някой в организацията се интересува от тях като личности. 

3. Очаквания на работодателя и служителя. Очакванията могат да бъдат организирани по 

много начини, но трябва да обхващат важни за участващите хора аспекти на работата и живота както 

ясните очаквания за изпълнение на задачите, ръководството и подкрепата на организационните 

ресурси, така и по-личните очаквания на всеки човек за уважително отношение, качество на работната 

среда, личностна изява и развитие. Във всяко описание очаквания имат както ръководителят (като 

личност и представител на работодателя), така и служителят. Понякога тези очаквания съвпадат. 

Проблемите възникват, когато очакванията не съвпадат. 

4. Очаквания за структурата на работата. Ясна и ангажираща насока срещу отворена и 

неструктурирана работа. Служителите имат очаквания за това колко информация ще им бъде 

предоставена за това какво трябва да направят и защо. Служителите-ръководители, които 

предпочитат ясна и ангажираща насока, очакват да имат много ясно определени работни места и 

отговорности. Те искат да знаят какви ресурси са налични - необходими за извършване на работата, 

както и конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати за възнаграждение. Те очакват - 

предоставят длъжностна характеристика за всяко работно място, основана на анализ на работата. 

В описанието на длъжността се посочват точно задачите, които трябва да се изпълняват. Те вероятно 

ще договорят целите, които трябва да изпълнят, като използват описанието на длъжността като 

основа. Други служители предпочитат по-отворени и неструктурирани работни места и очакват да 

получат идея за това какво трябва да се направи, но не и много указания за начина, по който трябва 
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да се направи. Те биха намерили длъжностната характеристика за ненужна и ограничаваща, а може 

би дори за неефективна, когато работата им изисква незабавни реакции на наличната в момента 

информация. 

5. Взаимоотношения между хората в организацията. Оценяване на различията срещу 

хомогенността: Някои хора обичат да работят с всякакви хора и се наслаждават на обмена на различни 

гледни точки, дори ако това означава някакъв конфликт. Те процъфтяват в среда, в която различията 

се търсят и използват конструктивно. Други хора предпочитат по-хомогенни групи, в които имат 

силното усещане, че са и мислят като другите хора, с които работят всеки ден. Работа в екип срещу 

автономност. Много хора обичат да работят сами. Други предпочитат да работят в групи. Някои 

професии дори изискват хората да работят в екип, тъй като задачите са твърде сложни за всеки 

отделен човек. 

Работа, живот, баланс. Някои от нас са работохолици - готови сме да работим колкото се може 

повече часове, за да свършим работата си. Други от нас дават приоритет на личния си живот и работата 

ни дава възможност да живеем така, както желаем. Други пък търсят качество на живот, при което 

има граница и баланс между личните и професионалните аспекти на живота ни. Когато балансът е 

очакване, хората очакват гъвкавост в работното време, ограничени организационни дейности, 

организирани през личното време, и разумно количество работа за времето, с което разполагат за 

работа. 

6. Мотивиращи очаквания: Признание, изразяване, сигурност и растеж. Всеки обича да бъде 

признат, но някои хора имат много ясни очаквания за това как, кога и от кого искат да бъдат признати. 

По какъвто и начин да признавате хората, уверете се, че признанието е изрично обвързано с 

реалното изпълнение на работата (Очакванията на работодателя към служителите, 2018 г.). 

 

3.3 Въздействието на партньорството върху академичното, социалното и физическото 
благосъстояние на студентите 

 

Социалните, емоционалните и когнитивните компетентности се развиват през целия ни живот и са от 

съществено значение за успеха в образователните институции, на работното място, в дома и в 

общността и позволяват на хората да допринасят значимо за обществото (The Aspen Institute, 2017). 

Изследванията показват няколко компетенции и способности, които повишават ефективността на 

обучението на студентите и юношите. Например способността да управляват емоциите си, да 

фокусират вниманието си или да се ориентират успешно във взаимоотношенията с връстници и 

възрастни имат положителен ефект върху напредъка в ученето. Също така уменията за решаване на 

проблеми, способността за учене и прилагане на учебното съдържание в практиката, както и 

способността за постоянство пред трудностите допринасят за качеството на учебния резултат по 

положителен начин. 
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В допълнение към индивидуалните резултати на студентите, вниманието към социалното и 

емоционалното развитие води до безопасни, добре функциониращи училища и класни стаи, които се 

характеризират с подкрепяща култура и климат, положителни взаимоотношения, ефективно 

управление на класа, по-задълбочено учене и намаляване на поведенческите проблеми. 

Студентите трябва да са крайните бенефициенти на всички партньорства. Ето защо е изключително 

важно да се извърши оценка на очакваните резултати от партньорството преди то да влезе в сила, за 

да се гарантира положителното му въздействие върху студентите. Това може да се постигне, като се 

информират всички заинтересовани страни за предложеното партньорство и им се даде възможност 

да обсъдят плюсовете и минусите и да предоставят обратна информация. Някои образователни 

институции са създали комитет за отчетност, който да преглежда въздействието на партньорството 

върху студентите. Членовете на комитета включват служители на образователните институции, 

учители, родители, студенти и членове на общността. При липса на специален комитет местната 

родителска асоциация (PTA) често може да помогне за изпълнението на тази роля. Каквото и да е 

мястото, уверете се, че самите студенти имат право на глас и участват в процеса. Ефективната и 

задълбочена комуникация преди осъществяването на партньорството е от решаващо значение за 

неговия дългосрочен успех (A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

 

3.4 Основни цели и нужди от гледна точка на образователните институции 

Съществуват три основни ползи от сътрудничеството между образованието и бизнеса, които са от 

нарастващо значение за образователните институции през следващите години: 

• Подобряване на качеството и приложимостта на практическото обучение. Има различни 

подходи за постигането на тази цел: стажантски програми, включващи перспективата на 

глобализиращия се пазар на труда и възможностите за наемане на чуждестранни служители; 

привличане на хора от бизнеса като университетски преподаватели; предлагане на умения и 

компетенции, съответстващи на нуждите на компаниите, чрез развитие на центрове за върхови 

постижения и центрове за компетентност; преразглеждане и адаптиране на академичните 

програми, включително разработване на  съвместни програми; модернизиране на 

преподавателския състав и методите на преподаване в университетите; подобряване на 

управлението на университетите, като смяна на ръководството, централизиране на 

изследователските центрове; и накрая, повишаване на ефективността на инвестициите в 

образованието 

• По-добри възможности за работа за завършилите - чрез панаири на труда и стажантски програми, 

брандиране на работодателите или чрез дейностите на университетския кариерен център като 

връзка за насърчаване на уменията за заетост и по-добро кариерно развитие на завършилите. 
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• Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност и на съвместните инициативи и 

проекти - чрез по-широко участие на студенти и докторанти в научноизследователската и 

развойната дейност, засилване на практическата, научно- приложната и проектната дейност на 

университетите, мултидисциплинарно сътрудничество и съсредоточаване върху нови знания в 

съответствие с възникващите нови сектори и технологии, насърчаване на трансфера на знания и 

иновации и на предприемачеството (EMCOSU, 2012 г.). 

3.5 Краткосрочни и дългосрочни цели на партньорството, включително очаквани резултати 

Партньорството може да доведе до пряко постигане на стратегическите цели на организацията. За 

образователните институции например това може да включва изпълнение на конкретни програмни 

или застъпнически цели с пряко или непряко въздействие върху целевите бенефициенти в зависимост 

от мисията и мандата на организацията. За една компания това може да  бъде придобиване на 

търговска стойност чрез  нови бизнес възможности или гарантиране на устойчивост на веригата за 

доставки. 

В някои случаи партньорството може да не изпълнява пряко мисията на организацията, но вместо това 

допринася за постигането на нейните стратегически цели. Например партньорството може да 

подкрепя приемането на стандарти или поведение, които косвено улесняват или допринасят за 

постигането на определена цел. Или пък може да подкрепи създаването на благоприятна среда или 

системни промени, които да позволят по-ефективно справяне с даден проблем в бъдеще. Например, 

дадено дружество може да си сътрудничи с други предприятия и неправителствени организации за 

разработване на стандарти за устойчивост на дадена верига за доставки на стоки, което от своя страна 

ще помогне на компанията да повиши собствените си нива на устойчивост. 

Ползите от ресурсите могат да включват финансови ползи под формата на финансиране или икономии 

на разходи, които могат да бъдат постигнати (например чрез споделяне на услуги). Организациите 

могат да получат и нефинансови материални ползи, като например принос в натура на стоки, услуги 

или доброволци. 

Организациите могат да влизат в партньорства и с цел постигане на редица нематериални ползи. Те 

могат да включват, например, социален или политически капитал; създаване на мрежи и връзки; 

повишена легитимност; ползи за репутацията; влияние и позициониране; изграждане на знания и 

капацитет; иновации в мисленето и морал и задържане на служителите (Stibbe, Reid, Gilbert, 2018). 
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ВАЖНО 

Чели сте и сте говорили. Споделяли сте знания. Може би не сте се съгласявали, смеели сте се и 

сте плакали. Чували сте и сте уважавали различната гледна точка. 

Вашето партньорство започна. 

➢ Какво трябва да направите всички вие - семейства, преподаватели, членове на 

общността и студенти, за да превърнете вашата учебна общност в приобщаващо и 

гостоприемно семейство, каквото искате да бъде? 

➢ Какво ще проектирате, което е уникално за вашата общност? 

➢ Как ще се придържате към плана? 

➢ Как ще разберете, че действията ви са от значение за обучението на студентите? 
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4. ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Не е достатъчно само да подпишете споразумението. Трябва да сте наясно как ще работите заедно, за 

да постигнете целите на партньорството. За целите на управлението на партньорството управлението 

е процесът на вземане на решения и процесът, чрез който решенията се изпълняват или не се 

изпълняват. Размерът на правомощията за вземане на решения, които вашият екип смята за 

подходящи за партньорите, ще помогне да се определи най-добрата система за управление на вашето 

партньорство. 

 

Управление на прехода на персонала. Имайте предвид, че персоналът и ръководството на 

институциите и предприятията могат да се променят. Когато това се случи, положете усилия да 

установите отношения с новите служители, особено ако те имат роля в партньорството. Това може да 

бъде полезно дори на най-високите нива. Ако например бизнес партньорът назначи нов главен 

изпълнителен директор, писмо от директора на образователната институция, в което се описват 

успехите на партньорството, ще даде на главния изпълнителен директор добро въведение в 

програмата и може да го привлече към партньорството още в началото. Същото може да се каже и за 

писмо от бизнесмена до новия директор. Не се притеснявайте да отидете лично на място в бизнеса 

или в образователната институция, за да приветствате новия изпълнителен директор или директор в 

общността. 

 

 

 

Много важна роля в създаването на партньорства с реални

компании има ръководителят на отдела за професионално

обучение. Учителят, преподавателят, менторът,

наставникът или лицето, ръководещо ТП, е главната 
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Студентите просто идват и си отиват, сменят се всяка година, всеки семестър или модул, но 

ръководителят на ТП остава и продължава да поддържа партньорството. Също така, в процеса на 

иницииране на сътрудничеството ръководителят на ТП осъществява контакти и се опитва да намери 

подходящия партньор, защото сътрудничеството трябва да бъде на институционално ниво, а не само 

на лично, така че ръководителят на ТП е официален представител на институцията, така че има 

възможност да се сключи официално споразумение. 

Осигурете обучение за всички участващи страни. Образователните институции и бизнесът трябва 

да работят заедно, за да определят какви видове обучение могат да бъдат необходими, за да се 

гарантира успехът на партньорството. В случай на наставничество и менторство образователните 

институции може да са най-подходящи за осигуряване на обучение на доброволците. Трябва да се 

използват и външни източници (вж. списъка с контакти за ресурси в раздел 1). В други случаи бизнес 

партньорът може да е най-добрият източник на обучение. Ако партньорството предвижда стажове на 

студенти в корпорация, например, бизнесът може да осигури обучение за аклиматизиране на 

студентите към корпоративната култура по отношение на подходящо облекло, поведение и очаквания 

(A how-to Guide for School-Business Partnerships, 2016). 

4.1 Определяне на ролите и отговорностите на партньорите 
 

Всеки партньор в партньорството трябва да знае точно защо е там, какво внася в партньорството, какво 

да очаква от другите и, разбира се, какво трябва да се постигне заедно - или с други думи, какво се 

очаква от него. За съжаление в много партньорства липсва яснота относно ролите и функциите на 

различните партньори. 

Какви роли и функции са важни за партньорския подход? Във връзка със сътрудничеството 

партньорите могат да изпълняват различни функции - носители на знания, информационни брокери, 

финансисти и създатели на политики - и различни роли - визионери, стратези, търговци, лобисти и 

наставници. Съществено значение за функционирането на партньорствата имат и фасилитаторите, 

медиаторите и не на последно място мениджърите. Всеки отделен партньор обикновено има повече 

от една роля и функция; например един партньор може да действа едновременно като носител на 

знания, финансист и визионер. Освен това всички роли и функции са важни за цялостния успех на 

партньорството. Ако например в партньорството липсват търговци, то няма да може да комуникира 

резултатите си по най-добрия начин. По същия начин партньорства без модератори почти сигурно ще 

срещнат трудности при координирането и балансирането на приноса на партньорите. Важно е ролите 

и функциите да бъдат предварително изяснени: всяко партньорство трябва да обсъди, точно да 

определи и съвместно да вземе решение за ролите, които има всеки партньор, и за функциите, които 

са необходими за неговото партньорство. Не всички от тези роли обаче са ясни или могат да бъдат 

ясно определени. По-специално комуникативните умения, необходими на партньорствата, се 

забелязват и оценяват едва когато липсват в процеса. 



 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА И 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ 

ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
РЕАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

40 

 

Освен това ролите и функциите на партньорите се променят с течение на времето, по-специално 

поради: 

• Промяна на акцента в работните програми в отговор на променящите се местни и регионални 

изисквания 

• Променящите се изисквания на различните фази на партньорството, например създаване, 

изпълнение и консолидиране. 

• Колебания в персонала, представляващ различните партньори, както и в техните умения и 

компетенции. 

За да се укрепи вътрешната структура, ефикасността и ефективността на партньорствата, може да се 

окаже полезен процесът на институционално развитие. В хода на този процес от партньорствата се 

изисква да обмислят цялостната си функция, задълженията и ограниченията си, както и 

отговорностите и ограниченията си. Ако партньорствата не са сигурни в ключовата си функция, те ще 

бъдат претоварени с различни местни и регионални изисквания. Вследствие на това постигането на 

всички цели, планове и идеи ще стане невъзможно. Изискванията могат да бъдат изпълнени само ако 

партньорствата са наясно със смисъла на своето съществуване и съобщават своите отговорности и 

компетенции, както и границите на своите възможности и капацитет. 

Това вече е голямо предизвикателство. Освен това ролите и функциите се различават не само според 

вида на участващите партньори, но и във връзка с цялостната функция на партньорството. Например 

управленските роли, които се изискват от партньорствата, варират в зависимост от функцията на 

партньорството. Например, ако едно партньорство определя основната си функция като 

"стратегически съвет за по-добра координация на регионалните политики", основната цел на 

ръководителя на това партньорство ще бъде "координацията на партньорите". По същия начин 

функциите на партньорите могат да варират от "даване на тематичен принос от гледна точка на 

работодателите" и "разработване на мерки на пазара на труда" до "финансово подпомагане на 

мерките на партньорството". В големите партньорства вероятно само основна група ще участва в 

изясняването на ролите и отговорностите. Като цяло обаче целта трябва да бъде постигането на широк 

консенсус (OECD LEED, 2006 г.). 

  



 
 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРАКТИКА И 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ 

ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
РЕАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

41 

 

 

 

 

Не е достатъчно само да подпишете споразумението. Трябва да сте наясно как ще работите заедно, 

за да постигнете целите на партньорството. 

 

Фиг. 7 Петте стъпки на Отворените стандарти 

Източник: https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807 

  

ВАЖНО 

https://www.researchgate.net/figure/The-five-steps-of-Open-Standards_fig5_281068807
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5. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО 

5.1. Осигуряване на изрична подкрепа и съгласие за партньорството в образователната институция 
и предприятието - на най-високо ниво, както и сред персонала. 

 
Партньорствата трябва да имат подкрепа на най-високо ниво в бизнес и образователните институции, 

в които ТП извършват своите дейности. 

 
 

Началниците, директорите, управителните съвети на образователните институции, изпълнителните 

директори и мениджърите трябва да изразяват и демонстрират подкрепата си за партньорството 

вътрешно и външно. 

• Партньорствата трябва да бъдат изрично подкрепяни от учителите, ръководителите на ТП, 

служителите и други заинтересовани страни. 

• Общностите следва да имат възможност да разглеждат и да допринасят за партньорствата. 

• Партньорствата трябва да включват подробни планове за вътрешна и външна комуникация, 

които ясно показват очакванията на всички страни: 

• Партньорите трябва редовно да информират за планираните и действителните резултати от 

всички дейности. 

Комуникацията относно партньорствата трябва да дава възможност за частно и публично признание 

на двете страни. 
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6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

Партньорствата трябва да се развиват с ясни дефиниции за успех за всички партньори: 

• Мерките за успех трябва да бъдат определени в началото на партньорството. 

• Партньорствата следва да се оценяват редовно на договорена основа. 

• Оценката трябва да включва събиране и анализ на информация за определяне на 

постиженията, силните и слабите страни на партньорството. 

 

Наред със стратегическото планиране, мониторингът и оценката са ключови компоненти за успешно 

партньорство. Докато планирането помага да се определят целите, които трябва да бъдат постигнати, 

и работата, която трябва да се извърши от самото начало, добрият процес на оценка и мониторинг 

помага да се прецени по време на партньорството дали операциите са подходящи и резултатите 

задоволителни, както и да се оцени истинското въздействие на партньорството. 

При прилагането на процеса на оценка и мониторинг следва да се вземат предвид три принципа: 

1. Партньорите трябва да участват в упражнението. 

Партньорите трябва да могат да определят помежду си резултатите, които трябва да бъдат постигнати, 

както и търсените въздействия и резултати. Те трябва да се основават на задълбочен анализ на 

региона и на очакванията на общността. 

Те трябва да се споразумеят за ключовите показатели, които най-добре ще демонстрират уместността 

и ефективността на техните действия и дългосрочното въздействие на партньорството. 

Те трябва да участват в разработването на стратегия за оценка, която включва различни методи (напр. 

събиране на статистически данни, проучвания на удовлетвореността и др.). 

Те трябва да определят процедурите за мониторинг и да участват в разработването на инструменти за 

събиране на данни. 
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2. Специалистите трябва да отговарят за някои от етапите на оценка. 

Специалистите трябва да предоставят своя експертен опит на партньорите и да осигурят основното им 

обучение по методите за оценка. 

Те трябва да напътстват партньорите в процеса и да проверяват и утвърждават техния избор на 

ключови показатели или методи за проследяване. 

На определени етапи те трябва да провеждат проучвания на удовлетвореността на клиентите или 

бенефициентите на партньорството и да анализират резултатите. 

От своя страна участниците в проекта трябва да се съгласят да съберат необходимите данни и 

информация. 

Този подход помага на партньорите да се запознаят с методите за оценяване и да развият определен 

опит в областта, като по този начин се гарантира както надеждността на процеса, така и получените и 

потвърдени от външните специалисти резултати. 

Партньорствата могат да избират измежду различни методи за оценка този, който е най- подходящ за 

тях, както по отношение на членството, така и по отношение на обхвата и целите. Използването на 

външен оценител, съчетано с участието на партньорството в процедурата, трябва да гарантира видими 

оптимални резултати. Освен това непрекъснатият вътрешен одит (по по-мек начин от обичайния 

предприемачески процес) ще помогне на партньорството да запази надеждността и доверието сред 

своите членове. Това важи с особена сила за партньорства, включващи голямо разнообразие от 

членове. 

3. Процесът на оценка и мониторинг трябва да бъде въведен още в началото на 

партньорството. 

За да се оцени напълно посоката, в която е поело партньорството, и неговите резултати, е важно 

възможно най-бързо да се установи първоначалната изходна ситуация и редовно и текущо да се 

събират ключови данни. От самото начало трябва да се предвиди и бюджет за оценка и мониторинг. 

Особено за процеса на мониторинг е важно да се създаде удобен за потребителя механизъм, който 

да улеснява работата на партньорите, определени да следят дейностите и процедурите. Разделянето 

на наблюдението на дейностите от наблюдението на собственото развитие на партньорството 

(еволюция, разширяване на обхвата, разширяване и т.н.) ще помогне да се организира вътрешният 

процес въз основа  на ключови въпроси като "Какво планираме и изпълняваме?", "С какви човешки и 

икономически ресурси?", "Каква е нашата полза и съответните разходи?", "В какво виждаме дефицит 

или излишък (в много отношения, като усилия, пари, идеи и т.н.)?" 

Подобни  обстоятелства  не  само  осигуряват  справедлива  и  точна  оценка  на  извършената работа,  

но  и  дават  възможност  за  оценка  на  ефекта  и  дългосрочното  въздействие  на партньорството в 

региона. Коригиращите действия могат да бъдат предприети бързо, ако е възможно да се 
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демонстрират достоверно очакваните резултати както пред общността, така и пред финансовите 

спонсори. 

Процесът в крайна сметка води до по-голямо доверие между партньорите и по-голям авторитет на 

самото партньорство (OECD LEED, 2006 г.). 

 

 

 

 

 

Фиг. 8 Цикъл за ангажиране на партньорите 

Източник: https://www.slideteam.net/partner-engagement-cycle-with-monitoring-and-evaluation.html 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЪЗГЛЕДИ 
Партньорствата между индустрията и образованието са съвместни усилия, които обединяват 

образователните институции, бизнеса и общностите, за да отговорят на взаимния им интерес за 

подобряване  на образованието.  Когато промишлеността  и  образователните  институции работят 

ръка за ръка, за да достигнат нови върхове на знанието, те се превръщат в мощен двигател за 

иновации и икономически растеж. 

Постоянно променящият се пазар на труда в реалния свят оказва пряко влияние върху света на 

практическите предприятия. Виртуалното обучение, работата от дома, виртуалната комуникация, 

извършването на много дейности от разстояние - това не е просто тенденция, това е необходимост, 

предизвикана от настоящия климат в целия свят. 

Партньорствата между образователните институции и бизнеса имат огромно въздействие върху 

живота на младите хора и ефективността на образованието. Когато бизнесът и образователните 

институции си сътрудничат, партньорството води до значимо подобряване на постиженията на 

студентите и насърчава иновациите в целия образователен процес. 

За по-добро партньорство е необходимо: 

• Създаване на база данни за дружества, с които вече е осъществен контакт по въпроси, 

свързани със сътрудничеството, и които вече знаят за дейностите по опазване на околната 

среда. 

• Дайте възможност на всяко училище да се свързва с базата данни и да попълва данните, като 

тя може да се управлява от националните центрове за обучение. 

• Осигуряване на обучение на мениджърите на ТП за подготовка на проекти и възможности за 

съвместни проекти с фирми. 

• Организиране на срещи, дискусии, състезания по предприемачество с представители на 

реални компании, по време на които да се представят дейностите по ТП и да се определят 

възможностите за сътрудничество. 

• Организиране на семинари, цикли на обучение, лекции на терен, съвместни проекти с фирми. 

• Създаване на условия за стажуване на мениджърите на предприятия в чуждестранни 

предприятия, по време на което да се поеме опитът им от сътрудничеството с предприятията. 

• След споделяне на добрите практики в сътрудничеството между дружествата и практическите 

предприятия в чужбина да се създаде публикация с примери за добри практики в 

сътрудничеството между практическите предприятия и дружествата със съвети и препоръки. 

• Създаване на възможности за студентите от ТП за организиране на бизнес срещи, кръгли маси 

и други събития в ТП , тъй като съвместните събития са много важни за партньорството. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАБОТЕН ЛИСТ ЗА СПИРАНЕ, ЗАПОЧВАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ 

 

Дейността Спиране, започване, продължаване  се използва за различни цели. В процеса на развитие 

на партньорството тя може да бъде много полезна за установяване на изходни данни и за постигане 

на общо разбиране за възприятията на групите заинтересовани страни за настоящата ситуация. Тук е 

представено кратко описание на стъпките, които трябва да се следват при използването на работния 

лист Спиране, започване, продължаване  . 

1. Определяне на контекста 

Отделете малко време, за да обмислите какво правите във връзка с партньорствата в областта на 

бизнеса и професионалното образование. Задайте си следните въпроси: 

• Какво не работи в сегашния ни ТП? (Нещо, което трябва да спрем). 

• Какво трябва да въведем, за да подобрим дейностите си по ТП? (Нещо, което трябва да 
започнем). 

• Кое работи добре в нашия ТП и трябва да се продължи? (Нещо, което трябва да продължим). 

2. Индивидуална работа 

Използвайте работния лист Спиране, започване, продължаване , за да: 

Изброите три (3) неща, които правите в момента и които трябва да СПРЕТЕ.  

Изброите тр  (3)  еща, които трябва да НАПРАВИТЕ, за да подобрите дейностите си в ТП. 

Изброите три (3) неща, които правите в момента във вашето ТП и които трябва да 

ПРОДЪЛЖИТЕ. 

Бележка: Ако във вашия район или образователна институция вече има партньорства, може да 

попитате какво да спрете, да започнете или да продължите спрямо това, което се случва в момента с 

партньорските дейности. 

 

 

СПИРАНЕ 

 
 

ЗАПОЧВАНЕ  

 
 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ 

Какво правим в сегашния си ТП, което не работи?  

(Нещо, което трябва да спрем) 

Какво трябва да въведем, за да подобрим дейностите си в ТП? 
(Нещо, което трябва да започнем) 

Какво работи добре в сегашния ни ТП и трябва да се продължи?  
(Нещо, което трябва да продължим) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ГОТОВНОСТ (ORA) 

 

Този инструмент може да послужи като полезно ръководство за оценка на готовността на ТП за 

партньорство, за определяне на целите на вашата организация и за идентифициране на 

потенциални партньори. 

Препоръчително събиране на данни, анализи и тълкуване: Има 10 елемента, съставляващи 

ОRА, които трябва да бъдат разгледани като част от обсъждането на ключовите членове на 

вашата организация, които носят отговорност за установяването и поддържането на 

взаимоотношения с партньорите на вашата програма. Елементите са замислени като 

организационна самооценка на възприеманата готовност и капацитет за участие в партньорски 

взаимоотношения. За всеки елемент членовете трябва да разгледат, обсъдят и стигнат до 

съгласие относно настоящата готовност на вашата организация да си партнира с конкретно 

лице, група или друга организация. Елементите са групирани, както следва: 

А - Организационна значимост, Б - Организационно договаряне и В - Организационна отговорност. 
 

Всеки елемент трябва да бъде оценен като ДА (маркиран или "1") или НЕ (не маркиран или 

"0") с диапазон на точките А 0-2, Б 0-4 и В 0-4. Простото мнозинство от точки като цяло и в 

рамките на всяка група показва нивото на готовност на вашата група. 

Преценете собствената си готовност за партньорство: 
 

Готови сме да моделираме принципите и ценностите, които стоят зад партньорството. (В) 

Отворени сме за усвояване на нови умения и поведения, като например вземане на решения и 
работа в екип. (Б)  

Ще изслушваме другите и ще работим за партньорска комуникация. (Б) 

Отворени сме за хора, които имат идеи, с които може да не сме съгласни. (Б)  

Готови сме да проверим собствените си планове и да направим това, което е най- добро за 
партньорството. (Б)  

Готови сме да определим общи цели и задачи. (В) 

Разполагаме със силна група от хора, които да се включат в това партньорство. (А)  

Разбираме какво можем да внесем в това партньорство. (A) 

Съгласяваме се да бъдем партньори и да научим ролите и отговорностите си. (В)  

Съгласяваме се да бъдем с чувство за хумор. (В) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АНАЛИЗ НА СЪСТАВА НА ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ДИАГРАМА 

 

1. Този работен лист може да се използва за привеждане на изискванията в съответствие с 

характеристиките на потенциалните партньори. 

 

Нашите намерения и резултати са: 

Избройте какво се изисква за изпълнение на 

намеренията и резултатите 

Идентифицирайте тези, които са внесени от 

потенциалните партньори (включително 

тези, които съответстват на изискванията, 

както и други). 

Експертиза/перспектива:  

Умения:  

Ресурси:  
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2. Използвайте този работен лист, за да проверите потенциалните партньори. В оранжевия 

раздел определете всеки от основните критерии, на които трябва да отговарят 

потенциалните партньори. В долната част на синята колона избройте имената на 

потенциалните партньори. Под всеки критерий поставете отметка, ако потенциалният 

партньор може да отговори на критериите. Това ще ви даде представа за евентуалните 

пропуски. 

 
 

 Определяне 
на критерии 

Списък на 

потенциални 

те партньори 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ 

 

Има много елементи, които трябва да се вземат предвид при стратегическия избор на партньори, 

за да се гарантира, че потенциалният партньор ще подпомогне и развие вашата мисия. В този 

работен лист са зададени въпроси, които да насочат процеса на мислене при оценката на 

потенциалните партньори. 

Препоръчително събиране на данни, анализи и тълкуване: Работният лист "Оценка на 

потенциалните партньори" (EPP) е качествен показател за възприеманата стойност и ползи от 

установяването и поддържането на партньорства, който следва да бъде разгледан като част от 

обсъждането на ключовите членове на вашата организация, които носят отговорност за 

установяването и поддържането на отношения с партньорите на вашата програма. Елементите са 

разработени така, че да представляват организационна самооценка на възприеманата готовност и 

капацитет за участие в партньорски взаимоотношения. За всеки елемент членовете трябва да 

обмислят, обсъдят и стигнат до съгласие относно потенциала за партньорство на отделния човек, 

групата или организацията, специфичен за: а) вида; б) целевата аудитория; в) съвместимостта на 

ценностите; г) ползите и предизвикателствата; д) взаимните цели и задачи; е) целта [планираните 

резултати]; ж) качеството; и з) ресурсите. Членовете трябва да отделят време и да се включат в 

дискусия, която да даде възможност за изразяване на съгласия и несъгласия по всяка точка. 

Отговорите на членовете на вашия екип (втората колона) трябва да отразяват консенсус (взаимно 

съгласие) за всеки елемент, който би довел до цялостно решение относно жизнеспособността на 

потенциалния(те) партньор(и). 

 

Въпроси Вашите отговори  

Помислете за това какъв тип организация би 
било най-полезно да се занимавате. Дали това е 
организация с нестопанска цел? Дали е 
религиозна по характер? Дали е голяма или 
малка? Опишете организацията. (Тип на 
организацията) 

 

Какви аудитории се опитвате да достигнете и кой 
би бил най-полезен за това аудитория? (Целева 
аудитория) 

 

Какви ползи би осигурила тази организация? 
Какви са недостатъците? (Предимства и 
предизвикателства) 

 

Добре ли е оценена тази организация или 
личност в общността? Свързването ви с 
организация, която има лоша репутация, може 
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да  навреди на  позициите ви в общността. 
(Ползи и предизвикателства) 

Какво иска да направи всяка организация да 
постигнете чрез съвместна работа? (Цели, 
задачи и резултати) 

 

Какви организационни отношения са 
необходими за постигането на тези цели? (Цел) 

 

Има ли достатъчно доверие и ангажираност към 
подкрепят този вид отношения? (Качество) 

 

Има ли налични ресурси за този вид 
организационни взаимоотношения, като 
например време, умения, разбиране от страна 
на клиента, финансови ресурси, подкрепа от 
общността, ангажираност, здраве и човешки 
ресурси? Ако не, може ли да се получи достъп до 
тези ресурси? (Ресурси) 

 

 

Как ценностите на организацията съвпадат с вашите? Управлението на партньорството ще бъде много 

по-трудно, ако мисията и целите ви не съвпадат помежду си. Избройте ценностите на вашата 

организация и ценностите на вашия потенциален партньор и вижте къде те съвпадат: (съвместимост 

на ценностите) 

 

Ценностите на вашата организация Ценностите на вашият потенциален партньор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

 

I. Описание на предлагащата организация: 
• Име на организацията 
• Години на съществуване 
• Имена за контакт, пощенски адрес 
• Физически адрес, телефон, факс, електронна поща 
• Цел на организацията 
• Предоставени услуги 
• Профили на членове/потребители 
• Постижения 
• Правен статут 

 

II. Резюме на предложението (100 думи или по-малко) 
Какво се предлага? 

 
III. Ползи за партниращата организация 

Защо вашата организация се интересува от партньорство с потенциален партньор? Моля, избройте 

поотделно и обсъдете ползите (парични и непарични) за вашата организация. 

IV. Ползи за потенциалния партньор? 
Моля, избройте поотделно и обсъдете ползите (парични и непарични) за потенциалния партньор. 

V. Подробности (както са известни към момента) 
На следващата страница са изброени поредица от насочващи въпроси, които да ви помогнат да разгледате 

подробности, които могат да очертаят ползите от евентуално партньорство. Моля, опитайте се да отговорите на 

възможно най-много от тях с известната към момента информация. Моля, включете какво вашата организация 

предлага да предостави и какво се изисква от потенциалния партньор. Моля, включете (ако са известни) 

първоначални планове за вашата концепция, операции, прогнозни разходи и приходи, персонал и/или всякакви 

нужди от планиране или поддръжка и т.н. 

Водещи въпроси 
 

Удовлетворяване на нуждите на нашата общност: 

• Какъв е прогнозираният брой и профил на участниците, които ще бъдат 

включени в това партньорство? 

• Какви алтернативи съществуват в момента за обслужване на потребителите, 
идентифицирани в това партньорство? 

• Каква част от съществуващата нужда се задоволява в момента? 

• Каква е наличността на подобни програми на други места в общността? 
 
Финансов аспект: 

• Може ли партньорството да генерира повече приходи и/или по-малко 

разходи на участник, отколкото компанията може да осигури със 

собствения си персонал или съоръжения? 
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• Какви ресурси се очакват от компанията партньор? 

• Ще има ли парична изгода за фирмата партньор и ако да, как и в какъв размер? 
 
Логистика: 

• Какъв е предложеният от вас график? 

• Съществуват ли взаимноизгодни ползи от кооперативния маркетинг? 

• Какъв е опитът на вашата организация в осигуряването на този вид съоръжения/програми? 

• Как вашата организация ще отговори на изискванията на партньорската компания? 
 
Споразумения и оценка: 

• Как можете да гарантирате на компанията партньор дългосрочната стабилност на вашата 
организация? 

• Какви видове и продължителност на споразуменията трябва да се използват за това 
партньорство? 

• Какви видове "стратегии за излизане" трябва да включим? 

• Какво трябва да се направи, ако дейностите не отговарят на условията на 
първоначалните споразумения? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: РАЗРАБОТВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО - ИНСТРУМЕНТ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

Този работен лист може да се използва от организациите за подпомагане на разработването на 

всеобхватно споразумение за партньорство, в което ясно се посочват ролите и отговорностите на 

всеки партньор и много от елементите, необходими за гладкото протичане на партньорството. Макар 

че споразуменията могат и трябва да бъдат преразглеждани и преработвани с течение на времето, 

едно стабилно споразумение, сключено в началото на партньорството, полага основите на силно и 

устойчиво сътрудничество. По-долу е представен списък, който партньорите могат да включат в 

писмено споразумение, въпреки че не е необходимо да се разглеждат всички елементи. 

Споразуменията се различават, като отразяват уникалността на партньорството. 

Препоръчително събиране на данни, анализи и тълкуване: Инструментът за разработване на 

споразумения за партньорство (PAD) е качествен инструмент, който е предназначен да се използва за 

документиране на процеса на разработване на споразумения. За всеки раздел и набор от елементи 

по-долу вие  и вашият партньор/потенциален партньор трябва да документирате (отбележете и 

запишете) дали всеки от тях е бил ОБСЪЖДАН, ОБСЪЖДАН или ФИНАЛИЗИРАН и какво е било 

направено на всеки етап от процеса (стъпки за действие). Използването на PAD трябва да бъде 

прогресивен процес на изграждане стъпка по стъпка, който ще позволи на вас и вашите партньори да 

обсъждате, преговаряте и да идентифицирате/решавате критичните компоненти на споразумението. 

Крайният продукт е систематично разработено и добре прегледано взаимно споразумение. 

Работният лист, който следва, се състои от следните пет раздела: I. Обща информация II. Партньорски 

услуги III. Фискални/ресурси IV. Системи a. Планиране и вземане на решения b. Комуникации c. 

Контрол d. Водене на отчетност и документация V. Общи административни елементи 

Инструмент за разработване на споразумение за партньорство  

1. Обща информация (често 
въвеждаща) 

Все още 
не е 
разгледан 

В процес 
на 
обсъждане 

Финализиран Вашите стъпки 

Общо изложение на целта на 
споразумението 

    

Принадлежност и правен статут на 
партньора 

    

Период на договора     

Процедури за изменение, подновяване 
и прекратяване на договори  

    

Роля на органите за вземане на 
решения на всеки партньор в процес на 
разработване и одобрение на договори 

    

Съответствие с  местните, регионални и 
държавни разпоредби и политики 

    

Декларации за конфликт на интереси и 
забранени дейности      
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Подписи на основните страни и дата на 
подписване       

    

2. Услуги за партньорство     

Местоположение на услугите          

Ролята на всеки партньор в 
предоставянето на услуги      

    

Персонал, назначен за подпомагане на 
партньорството; коя 
структура/партньор наема и 
контролира кой персонал   

    

Отговорности на персонала на всеки 
партньор      

    

Графици на персонала          

Процедури за надзор          

Изисквания за квалификация на 
персонала      

    

Отговорности за професионално 
развитие (на работното място, 
обучение, курсове в колежа) 

    

Процедури за подбор на персонал          

Процедури за годишна оценка на 
изпълнението      

    

Разпоредби за заместители          

3. Фискални/ресурси     

Финансиране и ангажимент за ресурси 
на всеки партньор     

    

Достъп до финансиране/ресурси и от 
кой партньор      

    

Определени отговорности за: 
съоръженията/пространството, 
поддръжката, ремонтите, доставката на 
храна, доставките и оборудването (кой 
ще запази собствеността върху 
оборудването, когато/ако 
споразумението приключи) 

    

Услуги в натура         

4. Системи     

A. Планиране и вземане на решения     

Роля на органите за вземане на 
решения на всяка структура в 
планирането и вземането на решения 

    

Процес на оценка на Общността          

Инструмент за разработване на 
споразумение за партньорство 
(продължение) 
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Стратегии за сътрудничество и 
приобщаване, включващи персонала на 
партньорите и общността 

    

Елементи, които се нуждаят от 
предварително одобрение (елементи, 
които партньорът си запазва правото да 
одобри) 

    

Б. Комуникации     

Вид и честота на срещите; участници в 
срещите      

    

Вид и честота на докладите          

Обмен на информация (календари, 
политики за персонала, свободни 
позиции и др.) 

    

Други агенции, отговорност на всеки 
партньор      

    

Използване на технологии, напр. 
споделени бази данни за проследяване, 
комуникация по електронна поща и др. 

    

Протоколи за обмен на информация          

Комуникации          

Процедури за разрешаване на спорове          

В. Надзор     

Процедури за 
уведомяване/проследяване на 
местния, щатския и федералния 
мониторинг/оценка 

    

Постоянно наблюдение на операциите 
на партньорството, преглед на 
документацията, писмена обратна 
връзка, последващи действия 

    

Годишни самооценки на програмите, 
други прегледи      

    

Инициативи за подобряване 
(задължения на партньорите, когато 
партньорството не се развива по 
предвидения начин) 

    

Г. Водене на отчетност и документация     

Набиране, подаване на заявление за 
записване и приемане      

    

Съхранение на документи и достъп          

Процедури за 
регистриране/проследяване на 
услугите, последващи действия      

    

Предаване на информация, 
конфиденциалност      

    

5. Общи административни елементи     
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Лице за контакт за всяка участваща 
организация      

    

Политики за пътуване          

Отговорност/застраховка          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери за най-добри практики в областта на партньорството между ТП и 

бизнеса : Италия 

Първите стъпки преди началото на партньорството са свързани с определянето на бизнес мисията 
и познаването на управлението на ТП, първоначално обучение за използване на софтуера и 
документите за работа, разработване на стартирането на ТП.  
  
За целта трябва да се анализират следните области:  

• Разпределение на персонала в отделите и офисите, в които е организирано ТП 

• Планиране на дейностите по стартиране и комуникация с други ТП 

• Настройване на счетоводната информационна система 

• Финансово планиране 

• Разработване на бизнес план 

• Макроструктура на ТП. 
 
Освен това участието в панаира на ТП е особено важно, тъй като позволява да се развият 
комуникационни умения, умения за продажби, способност за поддържане на преки бизнес 
отношения, публично представяне на симулираната дейност. 
 
За да се поддържа партньорството, от решаващо значение е развитието на търговията със 
симулираните предприятия с помощта на най-важните маркетингови техники. По-специално се 
провеждат следните дейности: 

• Проучване на пазарния дял на конкуренцията 

• Разработване на симулиран каталог на продуктите и услугите 

• Промоционална оферта за започване на бизнес  

• Сключване на споразумения с клиенти и доставчици  

• Създаване на уебсайт  

• Договаряне на финансиране за дружеството 

• Определяне на длъжностната характеристика на всеки служител 

• Изготвяне на счетоводна документация 
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Примери за най-добри практики в областта на партньорството между ТП и 

бизнеса : Австия 

Департаментът за бизнес образование и развитие към Университета в Грац понастоящем 

управлява следните две тренировъчни предприятия (ТП): 

KFUNIline Weiterbildungs GmbH, основано през 1996 г. Продукти, предлагани на пазара на ПЕ: 

Семинари и обучения. 

eXpand International Consultancy GmbH, основано през 2004 г. Продукти, предлагани на пазара 

на ЧП: Консултантски услуги и пазарни проучвания. 

С примера на един типичен семестриален курс в ТП е показано как на практика се организира 

прилагането на хибриден модел на наставничество и поддържането на това партньорство в 

университета в Грац: 

• Координационни дейности. Преди началото на учебната година обучителите се срещат с 

представители на Райфайзен Ландесбанк АГ, за да направят рекапитулация и оценка на 

дейностите от предходния период, както и да дадат прогноза за дейностите, планирани за 

предстоящия зимен и летен семестър. В началото на всеки семестър студентските 

маркетингови екипи на ЧП се свързват с отговорните представители на Райфайзен 

Ландесбанк АГ, за да представят новия екип на ТП и да координират дейностите за 

предстоящия семестър (напр. обработка на менторски материали за дейности на ТП като 

информационни събития). 

• Дейности по наставничество в началото на семестъра. Студентите изпращат 

актуализираната продуктова програма на KFUNIline и eXpand на всички национални и 

избрани международни ТП. Масовата пощенска пратка за регионалните ТП включва и папка 

от наставника (адресирана конкретно до студентите в ТП), като по този начин осигурява 

добавена стойност за наставника. 
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• Дейности по наставничество в ежедневната работа на ТП. Логото на наставника се 

включва във всички официални документи на ТП, включително плакати, 

презентации, фактури и уебстраница. Освен това то е част от заглавната страница 

на всеки пазарен анализ, който eXpand предоставя като симулативен продукт на 

своите клиенти на пазара на ТП. 

  

• Обмен на експертни знания със спонсора - хибриден модел на наставничество.В 

рамките на всеки зимен семестър студентите и обучителите се срещат с 

представители на Райфайзен Ландесбанк АГ, за да получат експертен принос по 

актуални теми като сегментиране на клиентите, наблюдение на пазара и 

маркетингови дейности. Въпреки че сферите на дейност на ТП и спонсора се 

различават, студентите и обучителите могат да се възползват от този обмен по 

общи теми и да получат възможност за общуване и работа в мрежа. За целите на 

този обмен спонсорът кани студентите и обучителите в местното си седалище, като 

добавя още един аспект към взаимоотношенията между ТП и спонсора, който 

надхвърля обикновеното спонсорство. 

• Основни моменти в семестъра и специални събития. Райфайзен Ландесбанк АГ 

като спонсор играе важна роля на всички събития, организирани от eXpand и 

KFUNIline. Веднъж на всеки семестър студентите организират информационно 

събитие за бъдещите студенти, на което се представя и спонсорът. Семестриални 

акценти като участието в международни панаири на физическото възпитание (напр. 

в Ню Йорк, Есен, Дорнбирн) са възможни само благодарение на приноса на 

спонсора. В рамките на предишните семестри студентите организираха и 

специален онлайн панаир на ТП ("Ден на онлайн търговията"). Спонсорът винаги 

присъства в дизайна на всички използвани материали. 
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В партньорство с реалния бизнес можем да споделим няколко добри практики:  

1. Съгласие на компаниите ментори за използване на тяхното име и търговска марка  

Агенцията по вписванията към ЦУТФ извършва регистрация на всички предприятия на практиката 

в България. За целта се попълват документи, идентични с тези, които се подават от реалните 

фирми за регистрация на търговци в страната. Документите се подават онлайн. 

При проверката на името, което студзентите искат да използват, ЦУТФ не допуска две фирми с 

еднакви имена, т.е. името на фирмата трябва да е уникално. ЦУТФ публикува на своя уебсайт 

актуалния списък на ТП в България, както и списъка на ТП от предходната учебна година. 

2. Международен панаир на ТП  "ТФ фест - Млад предприемач" 

Ежегодно се провежда единственото състезание по професии с международно участие - 

Международният панаир на ТП  "ТФ ФЕСТ - Млад предприемач". Всяка година в панаира участват 

повече от 100 ТП. Панаирът на ТП показва резултатите от интегрираното обучение по икономика, 

бизнес администрация и чужд език с акцент върху развитието на дигитални и предприемачески 

умения в симулирана учебна среда. ТФ ФЕСТ е утвърден и важен форум, който е много популярен 

не само в България, но и в целия балкански регион. Той играе много важна роля за създаването, 

развитието и поддържането на предприемаческия дух на младите хора, тъй като им дава 

възможност да изпробват своите компетенции в реални бизнес условия и да натрупат опит, който 

е полезен за бъдещото им развитие. 

 

Примери за най-добри практики в областта на партньорството между ТП и 

бизнеса : България 
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По време на ТФ ФЕСТ традиционно се провеждат повече от 12 конкурса, които се оценяват 

(а често и инициират) и награждават от представители на бизнеса, университетите, 

публичната администрация и неправителствения сектор. Съвместната работа с партньорите 

се осъществява не само по време на панаирите, но и по време на целия учебен процес. 

Инициираните от тях конкурси са обявени от Европейската комисия за добра практика и са 

публикувани в нейни издания. Примери: 

- ЕЖЕГОДНО НАГРАЖДАВАНЕ НА ЕКИПИ НА "ТП" ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 

- КОНКУРС ЗА МИС И МИСТЪР ТФ ФЕСТ 

- КОНКУРС ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

- КОНКУРС "МЛАД СЧЕТОВОДИТЕЛ" 

- КОНКУРС "НАЙ-ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМА МЕНТОР" 

 

3.  ОБУЧИТЕЛНА ДАНЪЧНА АГЕНЦИЯ 

На ТФ ФЕСТ дебютира данъчна агенция за обучение, съставена от студенти от Европейския 

университет по икономика и управление. Тя работи с подкрепата на Териториалната 

дирекция на Националната агенция за приходите в Пловдив, където е седалището на 

EVUIM. Целта на съвместната инициатива е да се подобри подготовката на специалисти за 

публичния сектор, а тези, които ще развиват и управляват частен бизнес, да имат по-пълни 

познания за данъците. Създаването на образователната данъчна администрация е част от 

програмата на Центъра за кариерно развитие към висшето училище, който на практика 

прилага съвременната дуална система на обучение. 
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ТП MIGLĖ е създадена през 1994 г. в Бизнес училището във Вилнюс, понастоящем Вилнюски 

колеж/Университет за приложни науки.  Създаден е бизнес план за ТП MIGLĖ с дейност продажба 

на едро и дребно на сладкарски изделия.  

Най-голямата и най-старата фабрика за сладкарски изделия в Литва AB VILNIAUS PERGALĖ е избрана 

за основен доставчик - ментор (реална компания).  

 

Не е имало официално споразумение между институциите, но AB VILNIAUS PERGALĖ винаги е била 

споменавана като основен доставчик и наставник на ТП MIGLĖ във всеки каталог, брошура или 

листовка от 2008 г. насам. ТП MIGLĖ спечели основните награди сред висшите учебни заведения, 

участващи в панаирите през 2007 г. във Висагинас, Литва, и в Прага, Чехия, с помощта на приноса на 

AB VILNIAUS PERGALĖ. 

Тъй като ТП MIGLĖ е лоялна към литовските марки и натуралните продукти, решава да има друг 

доставчик - ментор - стара литовска фабрика за сладкарски изделия - AB NAUJOJI RŪTA. 

 

AB NAUJOJI RŪTA принадлежи на втория по големина концерн на литовските компании ACHEMA 

GROUP и този концерн има споразумение за сътрудничество с Вилнюския колеж/университет по 

приложни науки, така че това е огромно междуинституционално споразумение, в което е включено 

сътрудничеството между ТП MIGLĖ и AB NAUJOJI RŪTA. 

Резултатът от сътрудничеството за AB NAUJOJI RŪTA беше не само рекламата на тази фабрика за 

бонбони, но и учениците от ТП MIGLĖ направиха проучване за AB NAUJOJI RŪTA относно вкуса и 

дизайна на някои видове бонбони, като анкетираха клиенти по време на панаира на ТП. 

Примери за най-добри практики в областта на партньорството между ТП и 

бизнеса : Литва 


