ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015-2017 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 ГОДИНА

Мярка

1

№

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Отговорни
институции и
организации
9

Приоритетно направление 1: Осигуряване на качество и ефективност на ПОО
Мярка 1. Осигуряване
на възможност за
организиране на
професионално
образование и обучение
чрез работа (дуално
обучение)

Разработване на
подзаконовата рамка на
приетия ЗИД на ЗПОО

Утвърдена Наредба за
условията и реда за
провеждане на обучение чрез
работа (дуално обучение)

Разработване и приемане
на рамкови учебни
планове (програми) за
обучение чрез работа
(дуално обучение) на
ученици в ХІ и ХІІ клас
на професионалните
училища и гимназии

Утвърдени от министъра на
образованието и науката
рамкови програми (по чл. 10
от ЗПОО) за обучение чрез
работа (дуално обучение) на
ученици в ХІ и ХІІ клас за
придобиване на
професионална квалификация

Разработване и приемане
на рамкови учебни
планове (програми) за
обучение чрез работа
(дуално обучение) за
придобиване на
професионална
квалификация от млади
хора, навършили 16
години

Утвърдени от министъра на
2015-2017 г.
образованието и науката
рамкови програми (по чл. 10
от ЗПОО) за обучение чрез
работа (дуално обучение) на
млади хора, навършили 16
години, за придобиване на
професионална квалификация

1

2

3

2015 г.

Не се изисква

Неприложимо

1 брой утвърдена
МОН, НАПОО
Наредба за
условията и реда за
провеждане на
обучение чрез
работа (дуално
обучение)
2015-2017 г. В рамките на
Рамкови програми Рамкови програми МОН
бюджет на Българо- за дуално обучение за дуално обучение
швейцарския проект на ученици в ХІ и на ученици в ХІ и
(около 120 000 лв.) ХІІ за придобиване ХІІ за придобиване
на І и ІІ и ІІІ СПК на І, ІІ и ІІІ СПК
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В рамките на
бюджет на Българошвейцарския проект
(около 120 000 лв.)

Рамкови програми
за дуално обучение
на млади хора,
навършили 16
години, за
придобиване на І и
ІІ и ІІІ СПК

Рамкови програми МОН, МТСП
за дуално обучение
на млади хора,
навършили 16
години за
придобиване на І, ІІ
и ІІІ СПК

Мярка

1

№

2

4

Мярка 2. Разширяване
на прилагането на
модулна организация на
професионалната
подготовка

1

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Обучение по време на
През 2015 г. – 8 000
2015-2016 г. В рамките на
Неприложимо
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и ефективност
на
работа за период до 6
безработни младежи до 29 г.,
утвърдения бюджет
месеца на безработни
включени в обучение по време
по процедурата
младежи до 29 г. без
на работа или стажуване
35 000 хил. лв.
образование и
за 2015-2016 г.
квалификация; Стажуване
за срок от 6 месеца на
безработни младежи до
29 г. със средно или
висше образование, по
схема „Младежка
заетост” по ОП РЧР 20142020 г.
Разработване и
актуализиране на
подзаконовата рамка
Наредба № 3 за
оценяване,
Наредба
№ 4 за документите за
системата на народната
просвета

Актуализирана Наредба № 3 2015 г.
за системата за оценяване,
Наредба № 4 за документите
за системата на народната
просвета

Не се изисква

Укрепване капацитета на
НАПОО за разработване
на ДОИ за придобиване
на квалификация по
професии, основани на
„единици резултати от
учене“

Промени в Правилника на
НАПОО във връзка с
укрепване на експертния
капацитет

В рамките на
Неприложимо
утвърдения бюджет
на НАПОО

2015 г.
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Неприложимо

8000 безработни
ПОО

младежи до 29 г.,
включени в
обучение по време
на работа или
стажуване

Отговорни
институции и
организации
9

Агенция по
заетостта

2 броя
актуализирани
подзаконови
нормативни акта

МОН

Променен
Правилник на
НАПОО

НАПОО

Мярка

1

№

2

3

Мярка 3.
Усъвършенстване на
системата за управление
на качеството на
професионалното
образование и обучение
(ПОО)

1

2

3

Дейности

3

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране

Срок

4

5

Създадена териториална карта 2016 г.
Приоритетно
Създаване
на карта за направление 1: Осигуряване на
териториалното
разпределение на
професионалните
гимназии, колежи и ЦПО

6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

В рамките на
Неприложимо
Карта за
качество
и ефективност
на ПОО
утвърдения бюджет
на НАПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН, НАПОО

териториалното
разпределение

Развитие на
функциониращи системи
за осигуряване качеството
на професионалната
подготовка (вкл.
самооценяване) на ниво
обучаваща институция на
база наредба на МОН

1. Утвърдена Наредба за
1. 2015 г.
условията и реда за
2. 2018 г.
разработване на вътрешна
система за осигуряване на
качество на ПОО в
институциите за ПОО
2. Въведена система за
осигуряване качеството на
професионалната подготовка в
системата на ПОО

Не се изисква

Неприложимо

1. Един брой
утвърдена Наредба
2. Създадена
система

Регламентиране на
система за външно
оценяване на
институциите за ПОО

Създаден нормативен акт за
регламент на система за
външно оценяване на
институциите за ПОО

До 2016 г.

Не се изисква

Неприложимо

1 брой нормативен МОН
акт

Развитие на система за
външно оценяване на
знания, умения и
компетентности на
учениците и обучаваните
по професионална
подготовка

Определяне на държавните
изпити за придобиване
квалификация по професии
като втори ДЗИ и въвеждане
на единна система за
оценяване на резултатите

След
Не се изисква
приемане на
Закона за
училищното
образование

Неприложимо

Определени
МОН, НАПОО
държавните изпити
за придобиване на
квалификация по
професии като
втори ДЗИ в Закона
за училищното
образование
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1. МОН
2. МОН,
НАПОО, РИО,
МТСП

Мярка

1

№

2

4

5

6

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Прилагане на модел за
Обучение за тестване модела 2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване на
външно оценяване на
за външно оценяване на
качеството на ПО с
качеството на ПО с участие на
участие на външни
външни експерти
експерти
Актуализиране и
усъвършенстване на ИС
(информационна система)
за събиране и
обработване на
показатели и индикатори
по качество в ПГ и ЦПО
Прилагане на нов подход
за осигуряване на
прозрачност на
издаваните в ЦПО
документи за придобита
квалификация

Размер и
източници на
финансиране

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

6

Национален план за 2 бр. проведени
30 бр. обучени
качество
и ефективност на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МТСП, АЗ,
НАПОО

действие по
заетостта

обучения

външни експерти

Разработване на допълнителен 2017 г.
модул към Единната система
за управление на ПОО

ОПРЧР и НОИР

Два разработени
допълнителни
модула към ИС

2 модула

Разработване на допълнителен 2016 г.
модул към ИС на НАПОО за
събиране и обработване на
заявки за издаваните
документи за професионална
квалификация в ЦПО

В рамките на
Разработен и
1 модул
утвърдения бюджет въведен модул към
на НАПОО
ИС на НАПОО

НАПОО

В рамките на
Механизъм за
Актуализиран
бюджета на МТСП осигуряване на
механизъм
качество и контрол
на обучението на
възрастни,
организирано от
Агенцията по
заетостта, приет със
заповед на
министъра на труда
и социалната
политика през 2009

МТСП

Актуализиране на
Актуализиран механизъм
Механизма за
осигуряване на качество и
контрол на обучението на
възрастни, организирано
от Агенцията по заетостта

2015 г.

7
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МОН, МТСП,
НАПОО

Мярка

1

№

2

8

Мярка 4. Създаване на
предпоставки за
материална осигуреност
на професионалната
подготовка

1

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Провеждане на
Проведено изследване сред
2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
изследване сред
работодателите;
работодателите за
Разработени доклади с
определяне на
прогнози за търсенето и
потребностите от работна предлагането на труд до2020 г.
сила с определени
характеристики;
Разработване на два
доклада с прогнози за
търсенето и предлагането
на труд в България до
2020 г., по схема
„Изграждане на система
за прогнозиране на
потребностите от работна
сила с определени
характеристика“, по ОП
РЧР 2007-2013 г.

1. Изпълнение на
Обновена и модернизирана
програми за обновяване и МТБ на професионалните
модернизиране на МТБ ( гимназии и училища
материално техническа
база) на професионалните
училища, вкл. ИКТ
инфраструктурата им

Размер и
източници на
финансиране
6

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

446 932 лв.
Неприложимо
Проведено
качество
и ефективност
на ПОО

ежегодно
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Индикатори за изпълнение

индикативен
бюджет за 2015 г.
ОП РЧР 2007-2013г.

изследване;
Изготвени 2 бр.
доклади

В рамките на
30 бр.
утвърдения бюджет професионални
на МОНгимназии
Национална
програма
Модернизиране
системата на ПОО 3 000 хил. лв. за 1
година

60 бр.
професионални
гимназии

Отговорни
институции и
организации
9

МТСП, АЗ

МОН

Мярка

1

№

2

2

3

Мярка 5. Развитие на
система за
актуализиране и
допълване на
квалификацията на
учителите и
преподавателите по
професионална
подготовка по
специалността им от
висшето образование и
подкрепа за кариерно
развитие

1

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Актуализиране на
Актуализирани единни
2016-2017 г. Не се изисква
Неприложимо
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и ефективност
на
единните разходни
разходни стандарти
стандарти, които да
отчитат не само броя
ученици, но и качеството
на осъществяваната
професионална
подготовка
Изпълнение на програма
за осигуряване на
електронно учебно
съдържание по
предмети/модули за
професионална
подготовка

Разработена програма за
осигуряване на електронно
учебно съдържание по
предмети/модули за
професионална подготовка

2016 г.

Създаване на постоянно
действаща система за
актуализиране и
допълване на
квалификацията на
учителите и
преподавателите по
професионална
подготовка по
специалността им от
висшето образование

Създадени условия за
2015 г.
продължаваща квалификация
на педагогически кадри по
професионална подготовка по
специалността им от висшето
образование
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От бюджета на
Неприложимо
Стратегия за
ефективно
прилагане на ИКТ в
образованието и
науката в РБ 2014 2020 г. на МОН на
стойност 1000 хил.
лв.
В рамките на
неприложимо
утвърдения бюджет
на МОН Национална
програма за
развитие на
педагогическите
кадри, 2015 г. на
стойност 65675 лв.

Актуализирани
ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН, МФ

разходни стандарти

1 брой програма

МОН

292 учители по
професионална
подготовка

МОН

Мярка

1

№

2

2

Дейности

3

Срок

4

5

Сътрудничество между
Подписано споразумение за
2016 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
институциите в системата сътрудничество между висши
на ПОО, бизнеса и
училища, бизнес, социални
висшите училища за
партньори;
подобряване
сключени договори за
квалификацията на
партньорство между
учителите и
професионални училища и
преподавателите по
бизнес
професионална
подготовка във връзка с
въвеждането на нова
техника и нови
производствени
технологии
Разработване и издаване
на „Ръководство по
теория на професиите за
спортните училища”

3

Очаквани резултати

Осигуряване на условия за
2015 г.
качествено преподаване и
усвояване на знанията,
необходими за придобиване на
професионална квалификация
по професиите от
професионално направление
813 Спорт - „Помощник –
треньор”,„Помощник –
инструктор по фитнес” и
„Организатор на спортни
прояви и първенства”
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Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Не се изисква
Неприложимо
Неприложимо
качество
и ефективност
на ПОО

10 000 лв. от
бюджета на ММС

Необезпечена е
подготовката на
230 учители по
професионална
подготовка

Обезпечена
подготовката на
230 учители по
професионална
подготовка

Отговорни
институции и
организации
9

МОН, МИ, МЕ

Национална
спортна
академия,
Министерство
на младежта и
спорта и
Спортните
училища

Мярка

1

Мярка 6.
Обучение на наставници
за провеждане на
практическо обучение в
реална работна среда

№

2

1

2

3

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Нормативно определяне Утвърдена Наредба за
2015 г.
Приоритетно направление 1: Осигуряване
на
на функциите на
условията и реда за
наставниците
провеждане на обучение чрез
работа с определен статут на
наставниците

Размер и
източници на
финансиране

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

6

Не се изисква
Неприложимо
Една Наредба
качество
и ефективност
на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

Обучения на наставници Осигурени квалифицирани
2016 г.
за осъществяване на
наставници за дуалната форма
обучение чрез работа
на обучение
(дуално обучение)

В рамките на
Неприложимо
утвърдения бюджет
на Българошвейцарски проект(около 50 000 лв.)

Осигурено
обучение на
наставници за 2
професии

МОН

Организиране на
обучение на обучаващи
на възрастни, в т.ч. и
наставници по проект
„Професионално
обучение за всички –
шанс за успешен преход
към заетост”

Държавен бюджет Неприложимо
по Национален план
за действие по
заетостта през 2015
г.

Обучени 160
обучаващи на
възрастни, в т.ч. и
наставници

АЗ, Държавно
предприятие
БГЦПО

Обучени 160 обучаващи на
възрастни, в т.ч. наставници

2015 г.

Приоритетно направление 2: Подобряване на възможностите за достъп до ПОО
Мярка 1. Въвеждане на
"защитени" професии

1

Изработване на
механизъм за
взаимодействие при
определянето на
"защитените" професии

Изготвяне на Постановление 2015 г.
на министерския съвет (ПМС)
за приемане на критерии за
определяне на защитените от
държавата професии и на
условия и ред за тяхното
допълнително финансиране
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Не се изисква

1 ПМС

1 ПМС

МОН

Мярка

1

№

2

2

Дейности

3

1

Срок

4

5

6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Изготвяне и
Утвърждаване и актуализиране 2015-2017 г. Не се изисква
1 ПМС
Приоритетно направление
1: Осигуряване на качество и ефективност
актуализиране на Списък на ПМС за Списък със
със защитените от
защитените от държавата
държавата професии
професии

1 ПМС
на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

Допълване на
поднормативната уредба
във връзка с приема за
обучение по "защитени"
професии

Изменени и допълнени
2015 г.
Наредба за приемане на
ученици в държавни и
общински училища, Наредба
за определяне броя на
паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в
паралелките и групите в
училищата, детските градини и
обслужващите звена във
връзка с приема за обучение
по "защитени" професии

Не се изисква

Неприложимо

Актуализирани две МОН
наредби

Приоритетно включване в
програми за подобряване
на качеството на обучение
и образователната среда
на училищата,
осъществяващи обучение
по високотехнологични
професии

Създадена програма за
Ежегодно
подобряване качеството на
обучение и образователната
среда в професионални
училища, осъществяващи
обучение по
високотехнологични професии

Не се изисква

Неприложимо

Една програма

3

Мярка 2. Разработване
на пакет за специфична
подкрепа на ПОО и
осигуряване на
гъвкавост на
училищното
професионално
образование

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране
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МОН

Мярка

1

-Разработване на мерки
за стимулиране на
включването на ученици
с високи училищни
постижения в
професионалното
G36образование по
високотехнологични
професии

№

2

2

3

-Разработване на мерки
за стимулиране на
включването на ученици
в професионална
подготовка по професии
с І и ІІ СПК

1

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Осигуряване на
Осигурени стипендии за
Ежегодно Не изисква
Неприложимо
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и ефективност
на
стипендии и стимули за ученици, доказали висока
бюджетно
учениците, доказали
мотивация и успех при
финансиране, а от
висока мотивация и успех овладяване на професията
външни
при овладяване на
организациипрофесия
работодатели

Брой ученици,
ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

получили
стипендии

Създаване на
възможности за
включване на изявени
ученици в
производствени екипи в
предприятията или в
изследователски екипи в
научно-развойни
центрове и висши
училища
Създаване на програма за
подобряване на
качеството на обучение и
образователната среда в
училищата,
осъществяващи обучение
по професии с І и ІІ СПК

Създадени практики за
2015 г.
включване на изявени ученици
в производствени екипи в
предприятията или в
изследователски екипи в
научно-развойни центрове и
висши училища

За сметка на
Неприложимо
делегираните
бюджети на
професионалните
гимназии,
изпращащи учител в
производствените
екипи

Брой ученици,
включени в екипи

МОН,
професионални
гимназии

Създадена програма за
2016 г.
подобряване на качеството на
обучение и образователната
среда в училищата,
осъществяващи обучение по
професии с І и ІІ СПК

Не се изисква

Неприложимо

1 програма

МОН

Създаване на програма за
реновиране на сгради на
общежитие към
професионални училища,
осъществяващи обучение
по професии с І и ІІ СПК

Създадена програма за
реновиране на сгради на
общежития към
професионални училища,
осъществяващи обучение по
професии с І и ІІ СПК

Не се изисква

Неприложимо

1 програма

МОН

2016 г.
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Мярка

1

№

2

3

4

5

Дейности

3

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране

Срок

4

5

Създаване на регламент Разработване на Споразумение 2015 г.
Приоритетно направление 1: Осигуряване на
за осигуряване на
за сътрудничество в областта
допълнителни стипендии на ПОО между МОН, МТСП,
от страна на бизнеса за
НАПОО и нац. представените
учениците, доказали
организации на
висока мотивация при
работодателите
обучението по
професията

6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Не се изисква
Неприложимо
1 споразумение
качество
и ефективност
на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

Приоритетно включване в
програмата за
модернизиране на
професионални училища,
осъществяващи обучение
по професии с І и ІІ СПК

Училища, осъществяващи
2015-2017 г.
обучение по професии с І и ІІ
СПК, включени в програма за
подобряване качеството на
образование и образователната
среда

В рамките на
Неприложимо
утвърдения бюджет
на МОН Национална
програма
модернизиране на
системата на ПОО

Брой училища

МОН

Подобряване на
съответствието между
подготовката и
потребностите от работна
сила при изготвяне на
предложения за държавен
план-прием с оглед
балансирането му по
видове подготовка и по
професии

Изготвени предложения за
държавен план-прием с оглед
балансирането му по видове
подготовка и по професии

Не се изисква

Неприложимо

МОН

Ежегодно
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Неприложимо

Мярка

1

Мярка 3. Осигуряване
на професионална
подготовка на ученици
и на лица над 16 години
със специални
образователни
потребности (СОП)

№

2

1

2

3

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Отговорни
институции и
организации
9

Продължаване
Професионални училища с
2015 -2017 В рамките на
В зависимост от
31 училища
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и ефективност
на ПОО
изпълнението на
изградена достъпна
г.
утвърдения бюджет броя на
програмата за създаване архитектурна среда
на МОНкандидатствалите
на достъпна архитектурна
Национална
професионални
среда в професионалните
програма
училища в
училища
"Създаване на
Националната
достъпна
програма
архитектурна среда"

МОН

Разработване на нови
учебни програми и
модули за професионална
подготовка за
осъществяване на
включващо обучение по
професия, по част от
професия или за
усвояване на конкретни
умения в съответствие с
индивидуалните
възможности и
потребности на учениците
със СОП

Разработени нови учебни
2017 г.
програми и модули за
професионална подготовка за
осъществяване на включващо
обучение по професия, по част
от професия или за усвояване
на конкретни умения в
съответствие с
индивидуалните възможности
и потребности на учениците
със СОП

Не се изисква

Неприложимо

Брой учебни
програми/модули

МОН, МЗ

Допълнителна
квалификация на
учителите от
професионалните
училища за работа с
ученици и възрастни
обучаеми със СОП

Разработена програма за
допълнителна квалификация
на учителите от
професионалните училища за
работа с ученици със СОП

Не се изисква

Неприложимо

1 програма

МОН

2017 г.
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Мярка

1

Мярка 4. Осигуряване
на леснодостъпни и
висококачествени
услуги за кариерно
ориентиране на учащи и
възрастни

№

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

9

4

Създадени програми за
2016 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
Създаване на програми за включване на родители на
включване на родители на ученици със СОП в подкрепа
ученици със СОП в
на обучаемите и училището
подкрепа на обучаемите и
училището
2017 г.

Не се изисква

Неприложимо

14 училища

5

Придобиване на
Организиране на курсове професионални умения и
за професионална
възможност за реализация на
подготовка към
пазара на труда
професионалните
гимназии за лица със
СОП над 16-годишна
възраст
Работеща вътрешно
интегрирана система за
кариерно ориентиране на
учащи и възрастни

2017 г.

По ОП РЧР и/или
ОП НОИР

Неприложимо

Брой съвместни
дейности

1

Усъвършенстване на
координацията и
сътрудничеството между
системите за кариерно
ориентиране в
образованието и в
заетостта
Създаване и прилагане на
модели за сътрудничество
между средните и
висшите училища,
обучаващи институции и
бизнеса

Създадени и приложени
модели за сътрудничество
между средното и висшето
образование и институциите,
представящи изискванията на
пазара на труда

2017 г.

Не се изисква

Неприложимо

Един брой модел за МОН, МТСП,
сътрудничество
НАПОО,

2
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Не се изисква
Неприложимо
1 програма
качество
и ефективност
на ПОО

Отговорни
институции и
организации

МОН

МОН

МОН, МТСП,
НАПОО, АЗ

Мярка

1

№

2

3

4

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Разпространение на
Привличане на вниманието по 2017 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване на
постер-послание към
атрактивен начин
учениците „Десет
причини да получа
адекватна професионална
подготовка” – като
приложение към вестник
„Аз Буки”
Разработване и прилагане
на модели за ранно
кариерно ориентиране на
застрашените от
отпадане ученици и
допълнителна подкрепа за
повишаване на знанията
на ученици с нисък успех

Разработени и приложени
модели за ранно кариерно
ориентиране на застрашените
от отпадане ученици и
допълнителна подкрепа за
повишаване на знанията на
ученици с нисък успех

2017 г.
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Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Утвърдения бюджет Неприложимо
Брой приложения
качество
и ефективност на ПОО
на НИОН "Аз Буки"

ОП НОИР

Неприложимо

Брой училища,
включени за
прилагане на
модели за ранно
кариерно
ориентиране

Отговорни
институции и
организации
9

НИОН „Аз
Буки”

МОН

Мярка

1

№

2

5

6

7

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Разработване на
Създадени информационни и 2017 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване на
информационни и
методически ресурси за
методически ресурси за кариерно ориентиране на
целите на кариерното
учащи и възрастни
ориентиране (поддържане
на интернет страница на
Националния
Еврогайдънс център,
мрежа от посланици на
мобилността, публикации,
блог за практики в
кариерното ориентиране,
интерактивни
инструменти за работа,
споделяне на добри
практики и модели и др.)

Усъвършенстване
оценката на капацитета и
качеството на Център за
информация и
професионално
ориентиране (ЦИПО)

Обучения за прилагане на нов 2015 г.
инструментариум относно
лицензиране и последващ
контрол на ЦИПО

Стимулиране на
Осигурен достъп до
кариерното ориентиране, висококачествени услуги за
вкл. и на учащи и
кариерно ориентиране
възрастни извън
системата на висшето
образование, в рамките на
изградените кариерни
центрове към висшите
училища

2017 г.
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Размер и
източници на
финансиране

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

6

Размер – съгласно Съгласно Работната Съгласно Работната
качество
и ефективност на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

ЦРЧР

финансовите
програма
параметри на
дейността
източници: ЕС;
Национални власти

програма

В рамките на
2 бр. проведени
утвърдения бюджет обучения
на НАПОО

Брой обучени
НАПОО
служители на
НАПОО и външни
експерти

В рамките на
бюджета на
висшите училища

Неприложимо

Неприложимо

висши училища

Мярка

1

№

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Отговорни
институции и
организации
9

Приоритетно направление 1: Осигуряване на качество и ефективност на ПОО
Приоритетно направление 3: Професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот
Мярка 1: Укрепване
капацитета на
институциите,
предлагащи валидиране
на знания, умения и
компетентности,
придобити чрез
неформално и
самостоятелно учене
Мярка 2. Въвеждане на
кредитна система в
ПОО

1

1

2

3

Разширяване на мрежата
от институции,
предлагащи валидиране
на знания, умения и
компетентности,
придобити чрез
неформално и
самостоятелно учене

Създадена мрежа от
2015 г.
институции, предлагащи
валидиране на знания, умения
и компетентности, придобити
чрез неформално и
самостоятелно учене

Не се изисква

Неприложимо

Брой институции,
включени в мрежа

МОН, НАПОО

Разработване на модел за Разработен модел с уточнен
въвеждане на кредитната понятиен апарат
система в ПОО

2015 г.

Не се изисква

Неприложимо

Един модел

МОН, НАПОО

Разработване на
Разработен механизъм за
механизъм за използване връзката между ПОО и
на кредити при връзката висшето образование
на ПОО с висшето
образование

2016 г.

Не се изисква

Неприложимо

Разработен
механизъм

МОН, НАПОО
и висши
училища

Разработване на
Разработени методически
методически насоки за
насоки
екипите на институциите
за ПОО във връзка с
прилагане на кредитната
система

2016 г.

Не се изисква

Неприложимо

Разработени насоки НАПОО
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Мярка

1

№

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

Размер и
източници на
финансиране

5

Въвеждане на кредити в 150 професионални гимназии 2017 г.
Приоритетно направление 1: Осигуряване на
системата на ПОО от
и ЦПО, обучаващи по 20
Комитета за наблюдение пилотни професии; 1600
на ОП НОИР
ученици, започнали
обучението си по нови
модулни планове и програми в
съответствие с ДОИ

6

5

Оценка на участието на
2015 г.
възрастни в различните форми
и степени в училищната
система; Проведени семинари
за обсъждане на резултатите от
анализа; Препоръки за
увеличаване участието на
възрастни във формалната
образователна система,
насочени както към
училищните институции, така
и към областните и към
националните власти
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Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Отговорни
институции и
организации
9

3000 хил. лв. от ОП 10 бр. ДОИ,
20 бр. ДОИ,
качество
и ефективност на10ПОО
НОИР

4

Анализ на състоянието на
формалната
образователна система за
учене на възрастни

Индикатори за изпълнение

Програма Еразъм+
Проект № 554834EPP-1-2014-1-BGEPPKA3-ALAGENDA

20 МОН
бр. модулни учебни бр. модулни учебни
пакети (планове,
пакети (планове,
програми и
програми и
Национални
Национални
изпитни програми); изпитни програми);
10 обучени екипи за 20 обучени екипи за
разработване на
разработване на
ДОИ;
500
ДОИ;
1000
обучени учители и обучени учители и
обучители за
обучители за
разработване на
разработване на
учебни пакети
учебни пакети

Неприложимо

1 бр. анализ
500 бр. брошури с
анализа
130 бр. участници в
събития за
обсъждане на
резултатите от
анализа

МОН

Мярка

1

№

2

Мярка 3. Повишаване
на участието на
възрастни в дейности по
учене през целия живот
1

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Предоставяне на ваучери За 2015 г. - 2843 лица,
2015 г.
Приоритетно направление 1: Осигуряване
на
за обучение за
обучени за КК; 4925 заети
придобиване или
лица, обучени за
повишаване на
професионална квалификация
професионалната
квалификация и/или за
обучение за придобиване
на ключови
компетентности (КК) по
схема „Аз мога повече“
по ОПРЧР

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

28 000 000 лв.
Неприложимо
64 569 заети лица,
качество
и ефективност
на ПОО
индикативен
бюджет за 2015 г.
по ОП РЧР 20072013

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ

обучени за КК; 50
376 лица, обучени
за професионална
квалификация

2

Обучение на работното
За 2015 г - 1000 безработни
2015 г.
място под ръководството обучени и включени в заетост.
на наставник; обучение за
придобиване на ключова
компетентност "Умения
за учене”, по схема
"Подкрепа за заетост" по
ОП РЧР 2007-201 3г.

49 700 хил. лв.
индикативен
бюджет за 2015 г.

От началото на
схемата до м. 09
2014 г. обучени
32 600 безработни
лица

Обучени и
АЗ
включени в заетост
31 900 безработни
лица

3

Обучение на безработни За 2015 г. - 328 безработни
младежи до 29 г. за
лица, обучени и включени в
професионална
заетост
квалификация (ПК) и за
придобиване на ключови
компетентности (КК) по
схема "Ново работно
място" по ОП РЧР 20072013 г.

12 360 000 лв. индикативен
бюджет за 2015 г.

За 2013 г. –
обучени 13
безработни лица; за
2014 г. – обучени
1647 безработни
лица

Брой лица,
АЗ
включени в ПК – 1
298; в КК – 899.
Брой лица,
включени в заетост
след обучение – 1
998.

2015 г.
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Мярка

1

№

2

4

5

Дейности

3

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране

Срок

4

5

Осигуряване на
Изградена национална мрежа 2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване на
многостепенно ниво на
за учене на възрастни
координация на сектора (НМУВ), която ще обединява
за учене на възрастни
усилията на областните
администрации, РИО и
училища за увеличаване на
участието в УЦЖ

6

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Програма Еразъм+ Неприложимо
1 бр. списък на
качество
и ефективност на ПОО

Провеждане на Дни на
Популяризиране на ученето за Май 2015 г.
ученето през целия живот възрастни и повишаване на
привлекателността на този
сектор
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Индикатори за изпълнение

Проект № 554834EPP-1-2014-1-BGEPPKA3-ALAGENDA 5300 евро

Програма Еразъм+
Проект № 554834EPP-1-2014-1-BGEPPKA3-ALAGENDA
30 000 евро

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

институциите в
мрежата; 28 бр.
обучени областни
координатори;
1 бр. електронна
платформа за
участниците в
мрежата

240 бр. участници в най-малко 400 бр. МОН
Дни за учене на
участници в Дни за
възрастни
учене през целия
живот;
1 бр.
информационен
семинар за
представители на
медии;
30 бр.
професионални
гимназии и колежи
– участници в
състезания и
конкурси;
1 бр. семинар със
60 бр. участници за
обмен на добри
практики

Мярка

1

№

2

6

7

8

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Изпълнение на
Приближаване на EPALE до
31.12.2015 Програма „Еразъм+
Неприложимо
Съгласно
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и ефективност
на ПОО
Националната
общността на възрастни
г.
одобрената от ЕК
комуникационна
образование и обучение в
Проект № 556704система от
стратегия (НКС) за
страната и мотивиране на тази
EPP-1-2014-1-BGиндикатори,
подкрепа на Електронната общност за активно
EPPKA2-EPALEопределени в НКС
платформа за учене на
ангажиране с платформата
NSS
възрастни в Европа
(EPALE)
153 250 евро
Обучение на безработни
лица за професионална
квалификация, по чл. 63
от Закона за насърчаване
на заетостта

Обучени 1020 безработни лица 2015 г.
за придобиване на
професионална квалификация
по заявка на работодател

Обучение за придобиване Обучени 96 безработни лица;
на професионална
Включени в субсидирана
квалификация;
заетост 213 безработни лица
мотивационно обучение,
обучение по ключови
компетентности;
осигуряване на
субсидирана заетост, по
Национална програма
"КЛИО"

2015 г.
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1000 хил.
Неприложимо
лв..Държавен
бюджет, по
Националния план
за действие по
заетостта през
2015г.
700 404 лв.
Неприложимо
Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през 2015
г.

Обучени 1020
безработни лица

Обучени 96
безработни лица;
Включени в
субсидирана
заетост 213
безработни лица

Отговорни
институции и
организации
9

МОН
Национална
служба за
подкрепа на
EPALE,
всички
заинтересова
ни страни
АЗ

АЗ

Мярка

1

№

2

9

10

Дейности

3

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране

Срок

4

5

Професионално
Обучени 1844 безработни лица 2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване на
ориентиране, обучение за
придобиване на
професионална
квалификация;
мотивационно обучение;
обучение по ключови
компетентности;
обучение на обучаващи,
вкл. наставници, по
проект „ПРО - ШАНС“

6

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

3 553 242 лв.
Неприложимо
Обучени 1844
качество
и ефективност
на ПОО

Обучение за придобиване Обучени и включени в заетост 2015-2017 г.
на професионална
2500 безработни и неактивни
квалификация; обучения лица
за ключови
компетентности,
субсидирана заетост, по
схема „Ново работно
място - 2015“ по ОП РЧР
2014-2020 г. [1], по ОП
РЧР 2014-2020 г.
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Индикатори за изпълнение

Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през 2015

Бюджет за целия
период – 40 000
хил. лв.
ОП РЧР 2014 –
2020 г.

безработни лица

Неприложимо

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ, Държавно
предприятие
„Българогермански
център за
професионал но
обучение“,

Обучени и
АЗ
включени в заетост
най-малко 3000
безработни и
неактивни лица

Мярка

1

№

2

11

12

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Професионално
Обучени и включени в заетост 2015-2017 г. Бюджет за целия
Неприложимо
Приоритетно направление
1: Осигуряване на качество и ефективност
на
ориентиране,
6500 икономически неактивни
период – 26 000
мотивационно обучение, младежи на възраст 15-29 г.,
хил. лв.
обучение за придобиване които не са в образование или
на професионална
обучение и не са регистрирани
ОП РЧР 2014 –
квалификация, обучение в дирекции „Бюро по труда“
2020 г.
за ключови
компетентности,
организиране на трудови
борси, субсидирана
заетост, по схема
„Активни“[2] , по ОП РЧР
2014-2020 г.

Предоставяне на ваучери
за обучение за
придобиване на
професионална
квалификация, ваучери за
обучение за ключови
компетентности,
субсидирана заетост, по
схема „Обучение и
заетост за младите
хора“[3] по ОП РЧР 20142020 г.

Включени в образование или
обучение, или обучени, или
включени в заетост 17 250
безработни младежи до 29 г.

2015-2018 г. Бюджет за целия
период – 115 000
хил. лв.
ОП РЧР 2014 – 2020
г.
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Неприложимо

Обучени и
ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ

включени в заетост
8700 икономически
неактивни младежи
на възраст 15-29 г.,
които не са в
образование или
обучение и не са
регистрирани в
дирекции „Бюро по
труда“

Включени в
АЗ
образование или
обучение, или
обучени, или
включени в заетост
23 000 безработни
младежи до 29 г.

Мярка

1

№

2

13

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Обучение за придобиване Обучени 4400 безработни и
2015-2018 г. Бюджет за целия
Неприложимо
Приоритетно направление 1: Осигуряване
на качество и ефективност
на
на професионална
неактивни лица на възраст над
период –50 000 хил.
квалификация, обучение 29 г.; включени в заетост 5500
лв.
за ключови
безработни и неактивни лица
компетентности,
на възраст над 29 г.
ОП РЧР 2014 –
субсидирана заетост, по
2020г.
схема „Обучение и
заетост“[4] , по ОП РЧР
2014-2020 г.

Обучени и
ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ

включени в заетост
7400 неактивни и
безработни лица на
29 г.

[1] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г.
[2] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г.
[3] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г.
[4] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г.

Приоритетно направление 4: Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с
необходимата за икономиката квалификация
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Мярка

1

№

2

Мярка 1. Активизиране
включването на
социалните партньори в
системата на ПОО

1

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Размер и
източници на
финансиране
6

Изследване на
Проведено изследване;
2015-2018 г. ОП РЧР
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на качество и
неравновесията на пазара изготвени анализи и прогнози
2014-2020 г.
на труда на регионално и
секторно ниво; изготвяне
на анализи и
краткосрочни прогнози за
развитието на пазара на
труда и бъдещото търсене
и предлагане на труд в
България в регионален
план и по сектори, по
схема „Подобряване
качеството и
ефективността на
публичните услуги за
уязвимите групи на
пазара на труда и
работодателите“ по ОП
РЧР 2014-2020 г.
Периодично
Актуализиран Списък на
актуализиране и
професиите за професионално
допълване на Списъка на образование и обучение
професиите за
професионално
образование и обучение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Неприложимо
проведено
ефективност
на ПОО

Ежегодно Не се изисква
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Индикатори за изпълнение

изследване;
изготвени анализи
и прогнози

Неприложимо

Актуализиран
Списък

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ, национално
представител
ните
организации на
социалните
партньори

МОН, НАПОО

Мярка

1

№

2

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Прогнозиране на
Изготвени прогнози и
2016 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
потребностите от нови
изградени секторни
умения на секторно ниво квалификационни рамки
и изграждане на секторни
квалификационни рамки
3

4

5

Периодично
актуализиране на
държавни образователни
изисквания за
придобиване на
квалификация по
професии за постигане на
съответствие с
изискванията на пазара на
труда

Актуализирани ДОИ за
2017 г.
придобиване на квалификация
по професии в съответствие с
изискванията на пазара на
труда

Допълване и
Актуализирана учебна
усъвършенстване на
документация
системата за участие на
социалните партньори в
разработването и
актуализирането на
учебната документация за
професионална
подготовка в училищната
система и в ЦПО

2017 г.
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Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

Проект
Неприложимо
Брой
качество
и ефективност
на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

БСК

BGOS1PO0012.1.06 Разработване
и внедряване на
информац. система
за оценка на
компетенциите по
браншове и региони
- ОПРЧР

квалификационни
рамки по сектори

В рамките на
Неприложимо
утвърдения бюджет
НАПОО

Неприложимо

Не се изисква

Бр. учебни планове МОН, НАПОО
и програми

Неприложимо

НАПОО

Мярка

1

№

2

6

7

8

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Разширяване на мрежата Изградена мрежа от
2015 г.
Приоритетно направление 1: Осигуряване
на
от
предприятия/икономически
предприятия/икономическ субекти, участващи в
и субекти, участващи в
провеждането на практическо
провеждането на
обучение на учениците
практическо обучение на съвместно с бизнеса
учениците съвместно с
бизнеса

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

ОП РЧР по
Неприложимо
Неприложимо
качество
и ефективност
на ПОО

процедура
BG051РО 0014.3.05 "Развитие на
професионалното
образование и
обучение в
сътрудничество с
работодателите"
2015-2017 г. Не се изисква
Неприложимо

Изпълнение на мерки и
проекти за провеждане на
практическо обучение в
реална работна среда, вкл.
обучение чрез работа
(дуално обучение)

Изпълнение на проект на
Австрийската стопанска
камара за провеждане на
практическо обучение в реална
работна среда, вкл. обучение
чрез работа (дуално)

Повишена кохерентност
на политиката за ПОО и
политиката за учене през
целия живот на
национално равнище чрез
взаимодействие на НСГ и
НКГУЦЖ, вкл. за
подпомагане на дейността
на националния
координатор за учене на
възрастни

Развитие на ефективна
2015-2017 г. Не се изисква
координация, взаимна
допълняемост и съгласуваност
на действията на двете групи,
вкл. по отношение
предприетите действия във
връзка с областите на
въздействие 1, 5, 6 и 8 от
НСУЦЖ
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Неприложимо

Отговорни
институции и
организации
9

МОН

3 професионални
гимназии

МОН, чрез
посолството на
Република
Австрия в РБ

Най-малко 3 бр.
решения от
заседания на двете
групи

МОН,
заинтересовани
те страни,
представени в
състава на НСГ
за ПОО и
НКГУЦЖ

Мярка

1

№

2

9

10

11

Дейности

3

Очаквани резултати

Срок

4

5

Професионално
Обучени 1920 безработни
2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
ориентиране, обучение за лица; стажували 384
придобиване на
безработни лица
професионална
квалификация;
мотивационно обучение;
обучение по ключова
компетентност
„Управление на
конфликти“; стажуване,
по проект "Уча и успявам
в България"

Размер и
източници на
финансиране
6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

3 211 008 лв.
Неприложимо
Обучени 1920
качество
и ефективност
на ПОО

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ, АИКБ

Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през 2015
г.

безработни лица;
стажували 384
безработни лица

Обучение за придобиване Обучени 792 безработни лица, 2015 г.
на професионална
включени в субсидирана
квалификация;
заетост 317 безработни лица
субсидирана заетост, по
проект „От
професионално обучение
към ефективна заетост

1 276 202 лв.
Неприложимо
Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през 2015
г.

Обучени 792
безработни лица,
включени в
субсидирана
заетост 317
безработни лица

АЗ, БСК

Професионално
Обучени 2400 безработни
2015 г.
ориентиране, обучение за лица, включени в субсидирана
придобиване на
заетост 240 безработни лица
професионална
квалификация;
мотивационно обучение;
обучение по ключови
компетентности;
субсидирана заетост, по
проект „Посоки“

3 658 080 лв.
Неприложимо
Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през 2015
г.

Обучени 2400
безработни лица,
включени в
субсидирана
заетост 240
безработни лица

АЗ, КТ
„Подкрепа“
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Мярка

1

№

2

12

Дейности

3

Очаквани резултати

Размер и
източници на
финансиране

Срок

4

5

Професионално
Обучени 2233 безработни
2015 г.
Приоритетно направление
1: Осигуряване
на
ориентиране, мотивиране, лица; стажували 893
обучение за ключова
безработни лица
компетенция „Работа в
екип“, обучение за
придобиване на
професионална
квалификация, стажуване,
по проект „Шанс за
работа - 2015”

6

Индикатори за изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

7

8

4 331 780 лв.
Неприложимо
Обучени 2233
качество
и ефективност
на ПОО
Държавен бюджет,
по Националния
план за действие по
заетостта през
2015 г.

Отговорни
институции и
организации
9

АЗ, КНСБ

безработни лица;
стажували 893
безработни лица

Използвани съкращения:
НСГ за ПОО
НКГУЦЖ

МОН
МТСП

Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МИ
МЕ
МЗ
ММС
РИО
НАПОО
АЗ
ЦРЧР
ОПРЧР
БГЦПО
НИОН "Аз Буки"
БСК
АИКБ
КТ "Подкрепа"

Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на здравеопазването
Министерство на младежта и спорта
Регионален инспекторат по образованието
Национална агенция за професионално образование и обучение
Агенция по заетостта
Център за развитие на човешките ресурси
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Българо-герамнски центрове за професионално обучение
Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"
Българска стопанска камара
Асоциация на индустриалния капитал в България
Конфедерация на труда "Подкрепа"

КНСБ
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Националната стратегическа група
Националната координационна група за учене
през целия живот
Конфедерация на на независимите синдикати в
България

