ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА
2005 - 2010 ГОДИНА
(приета с решение на Министерския съвет, Протокол № 38 от заседанието на 14.10.2004 г.)
№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

1

2

3

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

4
ПРИОРИТЕТ № 1

5

Източници на
финансиране

лева

6

7

Усъвършенстване условията за достъп до продължаващото професионално обучение /ППО/
Дейност 1. Анализ на състоянието на продължаващото професионално обучение в страната

1.1. Обработка и анализ на годишната
информация във връзка с дейността на
НАПОО
ЦПО през 2008 г. – обучение на безработни
и заети лица

30.06.2009

Аналитичен доклад

Не изисква финасиране

Дейност 2. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща възможностите за продължаващо професионално обучение
2.1.
Актуализиране на Рамковите програми за
придобиване на първа степен на
професионална квалификация /СПК/

МОН

30.08.2009

Рамкови програми, утвърдени
със заповед на министъра на Не изисква финансиране
образованието и науката

30.03.2009

Актуализиран списък,
утвърден със заповед на
Не изисква финансиране
министъра на образованието
и науката

30.08.2009

Разработени учебни планове,
учебни програми по нови
професии, утвърдени със
Бюджет на МОН
заповеди на министъра на
образованието и науката

2.2.
Актуализиране на Списъка на професиите
МОН
за професионално образование и обучение
НАПОО
в съответствие с КООО и НКПД
2.3.
Разработване, утвърждаване и внедряване
на учебна документация по нови професии, МОН
заявени от бизнеса
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74 000

№ по
ред
1
2.4.

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

лева

Действия и мерки за 2009 г.
2

3

4

5

6

7

Разработване на предложения за промени в
нормативната база, целящи разширяване и
МОН, НАПОО,
стимулиране участието на работодателите
МФ
в осъществяване на продължаващото
професионално обучение.

20.12.2009

Изготвени предложения

Не изисква финансиране

Подготовка на предложения за изменение и
допълнение на Закона за професионално
образование и обучение и на подзаконови
МОН, НАПОО,
актове във връзка с резултатите от
МТСП
тестването на модела за валидиране на
компетентности, придобити чрез
неформално и самостоятелно учене

31.12.2009

Изготвени предложения

Не изисква финансиране

2.5.

Дейност 3.Създаване на национална информационна система за търсенето и предлагането на професионално обучение
3.1.
Създаване на национална система за
прогнозиране на потребностите от работна МТСП, АЗ
сила с определена квалификация.

3.2. Статистически изследвания:
- Образование и обучение на възрастни –
трети етап
(2009 г.)

НСИ, Дирекция
"Демографска и
социална
статистика"

Обобщени данни за
потребностите на
работодателите от работна
31.12.2009 г.
сила. Прогноза за търсенето
на работната сила в
краткосрочен период

31.10.2009

Публикация “Образование и
обучение на възрастни”
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Бюджет на МТСП
60 000

Бюджет на НСИ

№ по
ред
1
3.3.

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

лева

Действия и мерки за 2009 г.
2

3

4

5

6

7

Придобиване на степен на професионална
квалификация от лица на 16 и повече
години в ЦПО и професионални гимназии и
колежи

НСИ, Дирекция
"Демографска и
социална
статистика"

31.03.2009

Статистически данни

Бюджет на НСИ

Дейност 5. Активизиране на информационната дейност за популяризиране на продължаващото професионално обучение, консултиране и
ориентиране
5.1.

5.2.

МОН,
обучаващи
Популяризиране на професионалното
институции,
образование и продължаващо обучение.
социални
Организиране на Панорама на
професионалното образование и обучение партньори на
регионално и
в България
местно ниво
МОН, МТСП,
Продължаване процеса на популяризиране НАПОО
на добри практики в областта на
продължаващото професионално обучение
и ориентирането през целия живот .

30.05.2009

Проведени състезания по
професии, изложби и
дискусионни форуми

Бюджет на МОН

30.11.2009

Публикации в електронните
сайтове

Не изисква финансиране

329 555

Дейност 6. Създаване възможности за дистанционно и електронно обучение чрез съществуващата мрежа от компютърни кабинети по места
6.1. Продължаване на процеса на разработване МОН
на електронно учебно съдържание по
учебен предмет от задължителната
професионална подготовка за
самоподготовка по професия.

Разработено електронно
учебно съдържание по 15
учебни предмета за
професионална подготовка
20.12.2009
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Бюджет на МОН и по
проекти, финансирани по
линия на ОПРЧР

50 000

№ по
ред

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

лева

Действия и мерки за 2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

ПРИОРИТЕТ № 2
Постигане ефективност на взаимодействието и координацията на институците, ангажирани с продължаващото професионално
обучение
Дейност 3.Разработване на мерки за подобряване рамката на колективното договаряне по отношение ППО на работната сила
3.1. Проучване на договореностите в колективни МТСП
договори по отношение на ППО

Не изисква финансиране
31.12.2009 г.

Дейност 6. Популяризиране на програми за продължаващо професионално обучение
61

6.2.

Популяризиране на добри практики в други МОН,
европейски страни в рамките на
съвместно с
Програмата "Учене през целия живот"
ЦРЧР

30.11.2009

Публикации в медии, на
В рамките на проект по
Интернет-страницата на МОН програма УЦЖ, Дейност
1:Политическо
сътрудничество и
иновативност PAPILL:Policies and
practices in National Lifelong
Learninng Strategies

Популяризиране на актуални програми и
форми за продължаващо професионално
обучение

30.12.2009

Не изисква финансиране
Участие в конференции,
популяризиране на нови
форми на обучение
(дистанционно обучение,
електронно учебно
съдържание и др.),
публикации в медии,
Интернет, обсъждане на
регионални и местни форуми

Министерства,
НАПОО,
социални
партньори,
институции и
организации на
регионално и
местно ниво

ПРИОРИТЕТ № 3
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№ по
ред

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

лева

Действия и мерки за 2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение
Дейност 1. Подготовка и изпълнение на програми за подобряване квалификацията на преподавателския персонал в областта на продължаващото
професионално обучение
1.1. Мултиплициране на обучението на учители МОН
по предприемачество.

1.2. Подобряване на качеството на обучението
на възрастни

МТСП

1.3. Подготовка на въпросник за самооценяване НАПОО
на квалификацията на обучаваните в ЦПО

31.12.2009

Подготвени 21 обучители и
Бюджет - Българообучени 60 учители по
австрийски образователен
икономика и
проект "Млад предприемач"
общообразователни предмети
за преподаване на
"предприемачество" в
училище.

31.12.2009 г. Провеждане на курс за
усвояване на съвременни
методи за преподаване на
възрастни
31.12.2009

Въпросник
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Бюджет на МТСП в рамките
на „Програма за
повишаване качеството на
обучението на възрастни”
Бюджет на проект
"Подкрепа на учителите от
системата на
професионалното
образование и обучение
при самооценка на
квалификациите" по
програма "Леонардо да
Винчи"

№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

2
3
1
НАПОО
1.4. Изготвяне на национален доклад относно
състоянието на квалификацията на
обучаващите в системата на
професионалното образование и обучение

1.5. Обучение на учители по професионална
подготовка:
- за използване на нови техники и
технологии;
- за преподаване на възрастни;
- за обучение по чужд език по професията;
- за придобиване и усъвършенстване на
компютърни умения.

МОН

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

4
31.12.2009

5
Доклад

31.12.2009

Обучени 300 учители

Източници на
финансиране
6
Бюджет на проект
"Подкрепа на учителите от
системата на
професионалното
образование и обучение
при самооценка на
квалификациите" по
програма "Леонардо да
Винчи"

лева

7

Програма ФАР фаза 3, 2009
„Развитие на човешките
ресурси”

Дейност 4. Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващото професионално обучение
4.1. Изпълнение на Национална програма за
модернизиране на системата на
професионалното образование 2009

МОН, стопански
организации

20.12.2009

Модернизирана материална
база за провеждане на
професионално образование
и обучение в 40 училища.
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Централен бюджет и
съфинансиране от
стопански организации

5 000 000

№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

лева

2
3
4
5
6
7
1
Дейност 5. Разработване и въвеждане на система за валидиране на квалификацията, придобита чрез неформално обучение или самостоятелното
учене
5.1. Тестване модел на системата за
МОН, МТСП,
30.06.2009 1. Проведени два регионални Бюджет на българовалидиране на компетентности, придобити НАПОО
семинари и национална
германски проект
чрез неформално и самостоятелно учене
заключителна среща за
"Насърчаване на
обсъждане на резултатите от професионалното обучение
Българо-германски проект
на възрастни и заетостта"
"Насърчаване на
професионалното обучение
на възрастни и заетостта".
2. Валидирани
професионални
компетентности по три
професии. Апробиран модел
на системата.

5.2. Популяризиране на модела на системата за МОН, МТСП,
валидиране на професионални
НАПОО
компетентности, придобити чрез
нефоормално и самостоятелно учене

5.3. Популяризиране на утвърдените
Национални изпитни програми за
придобиване на степен на професионална
квалификация по професии.

МОН

30.12.2009

20.12.2009

1. Публикации на Интернетстраниците на МОН, МТСП и
НАПОО

Бюджет на българогермански проект
"Насърчаване на
професионалното обучение
на възрастни и заетостта"

2. Издадена брошура и
разпространена до
институциите за ПОО

Бюджет на МОН

Публикации на Интернетстраницата на МОН

Не изисква финансиране
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10 000

№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

2
3
4
5
6
1
Дейност 6. Изграждане на система и въвеждане на европейски инструменти за признаване и оценяване на квалификации
6.1.

НАПОО
Подготовка за въвеждане на
кредитната система в продължаващото
професионално обучение

31.12.2009

Проучен чуждестранен опит

лева

7

Бюджет на проект
"Разработване и
апробиране на кредитна
система, улесняваща
мобилността в химическата
промишленост –
CREDCHEM”, програма
“Леонардо да Винчи”

ПРИОРИТЕТ № 4
Повишаване на инвестициите в продължаващото професионално обучение
Дейност 1: Разширяване на мерките за насърчаване инициативите за продължаващо професионално обучение за безработни, съобразено със
специфичните потребности на регионите и целевите групи. Ангажиране на общините за планиране ресурсното подпомагане на продължаващото
професионално обучение на територията им
Европейски социален фонд
1.1. ОП „РЧР”: Основна област на интервенция МТСП
31.12.2009 г. Обучени 5 200 младежи по
и Държавен бюджет
1.1. „Повишаване заетостта на младежите
чуждоезиково обучение и в
обучение по информационни
чрез трайното им включване на пазара на
15 000 000
и комуникационни технологии.
труда в България”.

1.2.

ОП „РЧР”: Основна област на интервенция МТСП
1.1. „Осигуряване на условия за активен
трудов живот за хора над 50 годишна
възраст и на продължително безработни
лица”.

31.12.2009 г. 7 200 лица, включени в
Европейски социален фонд
обучение за придобиване или и Държавен бюджет
повишаване на
професионалната
квалификация.
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20 000 000

№ по
ред
1
1.3.

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

2
3
ОП „РЧР”: Основна област на интервенция МТСП
1.2. „Насърчаване стартирането на проекти
за развиване на самостоятелна стопанска
дейност”.

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

4
5
6
31.12.2009 г. 10 000 лица, включени в
Европейски социален фонд
обучение за придобиване на и Държавен бюджет
преприемачески умения и/или
получили консултации за
окончателно подготвяне на
бизнес план.

1.4. Проект „Собствен бизнес – смяна на
професията”.

МТСП

31.12.2009 г. Обучени 600 лица.

Бюджет на МТСП

1.5. Проект „Пак ще успеем”

МТСП

1.6. Проект „Ресоциализация на лишените от
свобода чрез професионална
квалификация и обучение”.

МТСП

31.12.2009 г. Включени в обучение 1 000
Бюджет на МТСП
лица.
Бюджет на МТСП
31.12.2009 г. Обучени 468 лишени от
свобода лица чрез включване
в ограмотителни,
квалификационни курсове и
курсове за усвояване на
ключови умения по
първоначална компютърна
грамотност.

лева

7

20 000 000

518 400
966 080

230 400

Дейност 2. Разширяване и оптимизиране на мерките за насърчаване на работодателите за повишаване квалификацията на работниците и
служителите им
2.1. ОП „РЧР”: Основна област на интервенция АЗ
2.1. „Квалификационни услуги и обучения за
заети лица – фаза 2”

31.12.2009 г. 38 000 лица, включени в
програми за обучение за
придобиване/ повишаване на
квалификацията, ключовите
компетенции

Европейски социален
фонд, Държавен бюджет и
съфинансиране от средни и
големи предприятия

Дейност 4. Разширяване на мерките за стимулиране на индивида за участие в продължаващо професионално обучение
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35 204 940

№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

2
1
4.1. Професионално ориентиране на
безработни лица, насочени от АЗ, в
лицензирани центрове за информация и
професионално ориентиране

Отговорни
институции
3
МТСП, АЗ

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

4
5
6
31.12.2009 г. 1 000 лица, включени в
Бюджет на МТСП
професионално информиране
- индивидуално и/или групово.
Професионално консултиране
за подпомагане избора на
професия

лева

7

30 000

Дейност 6. Въвеждане на мерки, свързани с развитието на човешкия ресурс чрез продължаващо професионално обучение в регионалните
планове за развитие
6.1. Създаване на нов център за възпитание на МИЕ
младежите в предприемачески умения към
Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване в гр.
Тетевен

30.10.2009 г Център с 3 учебни компании
към него в гр. Тетевен

6.2. Обучителни семинари за стартиращи
предприемачи и възможности за
финансиране изискванията на „Базел-ІІ"

30.11.2009 г. 6 обучителни компании

МИЕ, ИАНМСП

Бюджет на МИЕ
104 865

Бюджет на ИАНМСП

ПРИОРИТЕТ № 5

Научно осигуряване на продължаващото професионално обучение
Дейност 3. Разпространяване на резултатите от научно-изследователската дейност в областта на продължаващото професионално обучение
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№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

Отговорни
институции

2
3
1
3.1. Популяризиране на резултатите от научно- МОН, МТСП,
изследователска дейност в областта на
НАПОО,
продължаващото професионално обучение институции и
организации на
национално
равнище

Срок на
изпълнение
4
постоянен

Очаквани резултати /краен
продукт

Източници на
финансиране

5
6
1. Проведени конференции
Бюджет на МОН
"Разпространение на ученето
през целия живот".
2. Публикации включително в
електронни сайтове.
3. Семинари

Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение
4.1. Обмяна на опит в областта на
МТСП, АЗ,
продължаващото професионално обучение МОН, НАПОО

31.12.2009 г. Работни посещения и срещи

EK, CEDEFOP, Шведски
национален борд на пазара
на труда, " EUROAPT",
Секторна програма
"Леонардо да Винчи",
Дейност Мобилност и др.

Използвани съкращения:
МОН
МТСП
МИЕ
МФ
НСИ
НАПОО
НПЦ
АЗ
ЦРЧР
ЦКОКО
ИАНМСП
НПРО

Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на финансите
Национален статистически институт
Национална агенция за професионално образование и обучение
Национален педагогически център
Агенция по заетостта
Център за развитие на човешките ресурси
Център за контрол и оценка на качеството на образованието
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Национално представените работодателски организации
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лева

7
5 000

№ по
ред

Действия и мерки за 2009 г.

1

2
ЦПО
ИИС
ЦИПО
ОПРЧР
БГЦПО

Отговорни
институции

Срок на
изпълнение

Очаквани резултати /краен
продукт

3
4
5
Център за професионално обучение
Интегрираща информационна система
Центрове за информация и професионално ориентиране
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Българо-герамнски центрове за професионално обучение
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Източници на
финансиране

лева

6

7
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