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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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ДОКЛАД
от Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование за 2016 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, във връзка с чл. 47, ал. 1 от Постановление № 380 на МС
от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016
година, представям на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

І. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”
Необходимостта от оптимизация на мрежата от училища в България и на
вътрешната структура е постоянна поради няколко причини – продължаващи
демографски

промени

в

страната,

стремежа

на

училищата

за

повишаване

ефективността на разходите, големия дял на персонала в предпенсионна възраст.
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизъм,
чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както
към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и
потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната.
Общ бюджет на програмата – 24 860 000 лв.
ІІ. Национална програма „Система за национално стандартизирано
външно оценяване ”
Гарантирането на равен достъп и на качествено образование за децата е
възможно чрез осигуряване на условия за развитие на системата на училищното
образование. Едно от най-важните от тях е функционирането на модерна, ефективна и
обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния
процес резултати. За да се подобри действащата система за вътрешно оценяване, трябва
да се преодолеят традиционните и недостатъчно ефективни методи за проверка и
оценка на знанията и на уменията, които предопределят наизустяване от страна на
ученика и влиянието на субективните фактори при оценяването от учителя.
Провеждането на външното оценяване дава възможност за обективна оценка на
постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане
на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в
учебните програми.
Общият бюджет на програмата е 4 400 000 лв.
ІІІ. Национална програма „Роден език и култура зад граница”
Държавната политика по отношение на българите в чужбина е свързана със
съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната,
културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на
етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на
български език и литература, история и география на България от българите зад

граница, както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на
националното самосъзнание, бит и култура.
Общият бюджет на програмата е 1 200 000 лв.
ІV. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”
Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и
спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително
необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането
на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране
възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и
усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора и за
утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите.
Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи
ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади
е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за
успешното представяне на българските национални отбори в международните
олимпиади и състезания.
Общият бюджет на програмата е 2 634 000 лв.
V. Национална програма „Осигуряване на съвременна учебна среда”
За осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за
подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходимо
обединяване на усилията на централната власт и на заинтересованите стопански
организации. Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на
отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и
бизнеса в България ще осигурят условия за повишаване качеството на професионалната
подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната
икономика.
За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки
като задължителен елемент от общообразователната подготовка e необходимо да се
подобрят условията за експериментална работа в българските училища с цел
формиране у учениците на практически знания и умения.
За реализиране на ефективен образователен процес в условията на целодневно
обучение значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна

образователна среда. За целта чрез програмата се създават атрактивно обзаведени
помещения за дейности по интереси и съвременни материали, книги и игри,
стимулиращи личностното развитие на учениците.
Настоящата Национална програма е продължение на реализираните от 2007 г.
национални програми по различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране
на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към
обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и
работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към
провеждане на практическо обучение в реална работна среда, както и към
модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни
науки.
Общият бюджет на програмата е 5 200 000 лв.
VІ. Национална програма „Без свободен час в училище“
Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за
отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на
образованието

чрез

осигуряване

на

условия

за

непрекъснат

образователно-

възпитателен процес.
Осигуряването на „несвободни” часове е всъщност създаване на условия за
непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за
усвояването и осмислянето му.
Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.
VІІ. Национална програма „Развитие на педагогическите кадри”
Повишаването на качеството на образованието е от съществено значение за
устойчивия растеж на Република България. Решаващо условие за качествено
образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите
специалисти и свързаните с това политики, съответстващи на динамично променящите
се социални и икономически условия. За да се постигнат целите, залегнали в Закона за
предучилищното и училищното образование и в стратегически документи на
Република България и на Европейския съюз, е необходимо образователната система да
мотивира и подкрепя педагогическите специалисти чрез предоставяне на възможности
за учене и продължаваща квалификация през целия живот. Националната програма
инвестира в квалификационната дейност на педагогическите специалисти, нейното
качество и ефективност.

Предвидените дейности са насочени към осигуряване на равен достъп до
качествено образование, професионална подготовка и осигуряване на условия за
подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и
девиантно поведение. Програмата предвижда организиране и провеждане на
квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни
направления. Програмата обхваща дейности, които са продължение на успешно
реализирани мерки в националните програми до 2015 г.
Общият бюджет на програмата е 600 000 лв.
VІІІ. Национална програма „Достъпно и сигурно училище“
Съществува нормативна база, необходима за създаване на материална база и
условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални
образователни

потребности

в

системата

на

предучилищното

и

училищното

образование. Броят на децата и учениците със специални образователни потребности в
страната е 18 296 през учебната 2015/2016 година, от тях с физически увреждания –
1332, като общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в
държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания – 486. В съответствие с
изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания е необходимо във всяка
сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна
архитектурна среда.
Подкрепят се държавните училища с финансов ресурс за закупуване на
технически средства, които в максимална степен да подпомогнат за подобряване
цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес с оглед зачестили случаи
на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители,
проблеми с наркоразпространението във и около училищата, повишената терористична
обстановка, както и ограничените финансови възможности на училищата.
Общият бюджет на програмата е 2 000 000 лв.
ІХ.

Национална

програма

„Информационни

и

комуникационни

технологии (ИКТ) в училище”
Достъпът до съвременни информационни технологии на съвременните деца е
неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на
учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на
иновации, базирани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в

системата на предучилищното и училищно образование, оптимизира процеса на
обучение и повишава неговата ефективност.
В националната програма „Информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ са заложени
развитие на опорната мрежова инфраструктура с възможност за свързване на всяко
училище, достъп до интернет на всяко училище, осигуряване на модерни средства за
достъп до образователни ресурси, осигуряване на съвременни средства за обучение в
системата на предучилищното и училищното образование и др. Разширяването на
започналото през 2015 г. изграждане на опорна мрежова инфраструктура е
необходимост в съвременния свят на високи технологии и дигитализиране на всички
сфери на живота. В рамките на Националната програма “Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в училище” за 2015 г. започна свързването на
всички РИО в мрежата на държавната администрация. С Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията беше постигнато съгласие за
използването на регионални комуникационни центрове за нуждите на системата на
образованието и науката. В настоящата национална програма са предвидени вдигането
на капацитета на опорната оптична мрежа и свързването на максимален брой училища
към нея.
Предвижда се закупуването на нови терминални клиенти за училищата, където е
крайно необходима подмяната на компютърното оборудване, а където е възможно
използването на съществуващата техника, чрез преобразуването й в терминален клиент.
За поредна година ще бъде осигурена интернет свързаността на всяко училище.
За

първа

година

в

новата

Национална

програма

“Информационни

и

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование” ще бъдат включени и институциите от системата на предучилищното
образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като е
наблегнато както на внедряването на високи технологии, така и на необходимостта от
обучение на педагогическите специалисти.
Започналата през 2015 г. пилотна фаза на внедряване на иновативни технологии в
процеса на обучение в 40 училища се предвижда да бъде продължена чрез добавяне на
нови училища и разширяване на целевите групи ученици, учители, родители.
Общият бюджет на програмата е 7 500 000 лв.

Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да доведе до пряко
или косвено въздействие върху държавния бюджет и не е свързан с прилагането на
европейското законодателство.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 47, ал.
1 от Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г., предлагам Министерският съвет да приеме
проекта на решение.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката

