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ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ
МСП Малки и средни предприятия
ECVET Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
ЕК Европейска комисия
ПОО Професионално образование и обучение
НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение
ЦРЧР Център за развитие на човешките ресурси
ЦПО Центрове за професионално обучение
QUAKE Qualification, Knowledge, ECVET
АИКБ Асоциация на индустриалния капитал в България
МЗХ Министерство на земеделието и храните
ОП НОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
РИО Регионален инспекторат по образование
ГД СФМОП Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми
ОПОС Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“
ЕК Европейска комисия
БТПП Българска търговско промишлена палата
БСК Българска стопанска камара
ККР Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“
ДОПР Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“
ОКИ Дирекция „Организиране, контрол и инспектиране“
МТСП Министерство на труда и социалната политика
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ММС Министерство на младежта и спорта
МИ Министерство на икономиката
КД Ключова дейност
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МК Министерство на културата
ЕСФ Европейски структурни фондове
ДБ Държавен бюджет
ФАОП Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“
МОН Министерство на образованието и науката
ЦИПО Център за информация и професионално ориентиране
КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България
ИКТ Информационни и комуникационни технологии
V-ALERT Virtual world for Awareness and Learning of Information security
LLP Lifelong Learning Programme
CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
НМУВ Национална мрежа за учене на възрастни
ИПУ Извънучилищни педагогически учреждения
ПМС Постановление на министерски съвет
ЦКОКУО Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
ЦДГ Целодневна детска градина
ОДЗ Обединено детско заведение
ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ПИГ Полуинтернатни групи
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НПДЗ Национален план за действие по заетостта
ГД ПРР Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
РМС Решение на министерски съвет
ДВ Държавен вестник
НП Неприложимо
НС Неподадена стойност
НИСМ Национално-информационна система за младежта
ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет“
МЕС Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“
ФНИ Фонд научни изследвания
НСИ Национален статистически институт
НИСУВ Национална информационна система за учене на възрастни
SCOPES Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland
ПК Повишаване на квалификацията
КК Ключови компетентности
ИМЗ Инициатива за младежка заетост
НКС Национална квалификационна рамка
EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe
УЦЖ Учене през целия живот
COSME Europe’s programme for small and medium-sized enterprises.
ДОИ Държавни образователни изисквания
ЕРУ Единица резултат от ученето
ЗПОО Закон за професионалното образование и обучение
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УТФ Учебно-тренировъчни фирми
ДП БГЦПО Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“
ЕЕN Enterprise Europe Network
ТП Тренировъчни предприятия
РЕКИЦ Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища”
НКГУЦЖ Националната координационна група за учене през целия живот
ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд
ИИОЗ Институт за изследване на обществата и знанието
БАН Българска академия на науките
КРИБ Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
МСП Малки и средни предприятия
НКТ Национална квалификационна точка
ЦУТФ Център за учебно-тренировъчни фирми
ТФ-ФЕСТ Международен панаир на тренировъчните фирми
ББИА Българска библиотечно-информационна асоциация
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study
PISA Programme for International Student Assessment
PIRLS Progress in International Reading Literacy Study
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Таблица – Основни параметри на изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в План за действие за 2015 г. в
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
Проблеми и преОтговорФинансиране:
дизвикани инсИндикатор за
Индикатор за телства,
Източник на
целево състоятекущо състо- свързани титуции
финансиране;
ние
(Заложен
в
яние
(Отчетен в с изпъл- и органиУсвоена сума за
зации
началото
на
2015
началото
на
2014 г.
нението
Водеща
г.)
2016 г.)
на задачата
5
6
7
8
9
Индикатори за изпълнение

№ по
ред

Дейности за периода 2014 –
2020 г.

Задачи за 2015 г.

Постигнати резултати

1

2

3

4

Статус

10

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот

1.1.1. Изпълнение
на проект ECVET

1.1.

Въвеждане
на
система за кредити в професионалното образование и обучение
до 2016 г. и осигуряване на съвместимост
със
системата за натрупване и трансфер на кредити
във висшето образование

Подобрена информираФинансиране от
ност от ползите от въЕК и националвеждането на системата
но съфинансии подкрепа за развитие
ране:
на експертиза по нейното
Усвоена сума прилагане на национално
83 162,14 лв.
ниво.

5 бр.
семинари и медийна кампания
4бр. семинари;
1бр. обучение и
медийна кампания

4бр. семинари;
1бр. обучение и
медийна кампания

Бюджет на НА 6 бр. участия
ПОО и Евров събития, ор1.1.2. Осигуряване
пейска комисия
ганизирани от
на информираност и
Разход от бюевропейски
взаимодействие
джета на НАинституции,
между заинтересоПОО - 3600лв.
6 бр.
свързани
с
ваните страни за
Разход от бю- участия в събития
въвеждането
ECVET (Европейска Повишено взаимодейст- джета на НАна европейсмрежа за създаване и вие и сътрудничество ПОО: 480 лв.
6 бр.
ките инструразвитие на евро- между различните заин- Разход за запла- заседания на НКТ
менти в ПОО
пейска система за тересовани страни
ти за конкретпо ECVET
 4 бр. заседатрансфер на кредити
ната дейност от
ния на НКТ
в ПОО) чрез Нациобюджета на
6 бр. публикации
по ECVET
налната контактна
НАПОО - 100
 5 бр. публиточка
лв.
кации
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Няма

ЦРЧР

Изпълнена

Няма
срещнати
проблеми
и предизвикателства.
По
два
от
индикаторите има
известно
отклонение
от
целевото
състояние,
но
това
се
дължи на
броя реа-

НАПОО

Изпълнена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

лизирани
международни
участия,
което зависи
от
бюджетни
условия и
тематика,
която
е
подходяща
за
публикувана
на
интернет
страницата на НАПОО.
1.1.3. Подготовка за
въвеждане на систеВ процес на изпълнение
ма за кредити в минимум два ЦПО

В рамките на
собствените
10 бр. разработесредства
на ни пилотни модеотговорните
ли по професии
организации

Анкетно проучване проведено сред 76 бр.
професионални гимназии, финансирани от
МЗХ, относно ECVET
Анализ на резултати от
1.1.4. Изпълнение на
Програма
анкетата
проект
QUAKE
Еразъм+ на ЕК
(Qualification
Семинари на партньори(31 731 лв.)
Knowledge Ecvet)“
те по проекта - Лимерик,
Ирландия;
Памплона,
Испания
Обучение на 30 преподаватели от България, Испания, Ирландия, Белгия
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В процес на
изпълнение

1 бр. анкетно
проучване проведено сред
76 бр. професионални гимна1 бр.
зии, финансираанкетно проучва- ни от МЗХ, отне
носно ECVET
1 бр. анализ за
1 бр. анализ
резултати от
анкетата
2 бр. семинари
2 бр. семинари
на партньорите
по проекта Лимерик, Ирландия; Памплона, Испания

Промяна в
нормативната
уредба за
ПОО

Няма

АИКБ
АИКБ
КОНСУЛТ
ЕООД

МЗХ

Неизпълнена

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

и Франция - Орлеан,
Франция

1.2.

1.2.1. Утвърждаване
на центровете за
кариерно ориенти Изпълнени индикаторане като ефективни
ри за участие на учеконсултационни,
ниците в дейности по
методически и кооркариерно ориентиране.
диниращи звена за
 Създаден Национален
реализиране на попортал за кариерно
Оперативна
литиката за кариерориентиране на уче- програма РЧР
но ориентиране на
ниците.
2 300 000,00 лв.
учениците в систе Създадени и разпростмата на средното
ранени във всички
образование
чрез
училища от средното
успешно приключобразование на 6 катаване на проект „Сисложни брошури на
тема за кариерно
професиите.
ориентиране в училищното образование“ по ОП РЧР.

Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и
осигуряване
на
условия за формиране и развитие на умения за
планиране
на
кариерата, както
при учениците и
студентите, така
и при възрастните 1.2.2. Стартиране на
проект „Система за
кариерно ориентиране в училищното
образование“ по ОП
НОИР в рамките на
м. ноември – декември 2015 г.
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Заповед
№
РД09
8/11.01.2016 г. на минисЕвропейски
търа на образованието и
социален фонд
науката за стартиране на
операция BG05M20P0012.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

6

7

8

9

1 бр. обучение
на 30 преподаватели от България, Испания,
Ирландия, Белгия и Франция Орлеан, Франция

6 500 ученици от
I до XII клас,
участвали в дейности по кариерно ориентиране

7 032 ученици
от I до XII клас,
участвали в
дейности по
кариерно ориентиране

502 779 ученици,
включени в
Програма за обучение по кариерно ориентиране,
от които 378 732
взели участие в
дейности по кариерно ориентиране, а 124 047 –
завършили програмата.
600 ученици,
получили инди-

В процес на
изпълнение

Няма

МОН,
РИО

Изпълнена

Няма

МОН

Неизпълнена

10

1

2

3

1.2.3. Схема „Услуги
за развитие на гъвкав пазар на труда”:
Създаване на центрове за кариерно
развитие за подпомагане на заети лица.

4

12 168 заети лица получили
професионална
информация и ориентиране от кариерните центрове;
8 998 заети лица, на които са разработени планове за кариерно развитие

5

6

видуални консултации по кариерно ориентиране
10 000 заети лица
получили профеОбщо разходи в
сионална инфорразмер на:
мация и ориенти1 587 707,73 лв.
ране от кариерот които:
ните центрове;
ЕСФ
7 200 заети лица,
1 349 551,58 лв.
на които са разДБ
работени планове
238 156,15 лв.
за кариерно развитие.

7

8

Дейността е
приключила
през
2015г.

Агенция
по
заетостта

9

Изпълнена

По-скоро
изпълнена
50 бр.
Източник на
70 бр.
обучени карифинансиране – обучени кариерерни консултан1.2.4.
Програма
ЕК
и национал- ни консултанти в
Подобряване качеството
ти във всички
"Еразъм +"
на услугите за кариерно но съфинанси- училищното об- образователни
Изпълнение на проране
разование;
ориентиране
сектори
ект Euroguidance.
Усвоена сума – 1 информационна
1 информаци163 467, 13 лева
кампания
онна кампания

1.2.5. Услуги чрез
лицензирания ЦИПО на КНСБ.

1.2.6. Подготовка и
изграждане на ЦИПО
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-

ОП РЧР 2007 –
2013

АИКБ Консулт ЕООД провежда обучения в
контекста на концепцията за учене през целия
живот и принципите на
Лисабонската стратегия.

Собствено финансиране

890
Младежи и възрастни, получили
услуга за професионално ориентиране
1 ЦИПО
1920
консултирани
лица

890 Младежи и
възрастни, получили услуга
за професионално ориентиране
Създадено ЦИПО към АИКБ
Консулт ЕООД
с лиценз
№201414028

(Изпълнение на
проект
Euroguida
nce е съобразно
отпуснатите суми
от ЕК на
Националната
агенция.)

Няма

ЦРЧР

Няма

КНСБ

Изпълнена

Няма

АИКБ
КОНСУЛТ
ЕООД

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

Към сдружението функционира Център за професионално обучение,
лицензиран за над 52
специалности от Националната агенция за професионално образование
и обучение (НАПОО).
1.2.7. Стимулиране
на кариерното развитие на заети лица.
1.2.8. Организиране
и провеждане на
обучения по ключови
компетенции,
свързани с кариерното развитие.
1.2.9. Подобряване,
развиване на уменията и повишаване на
квалификацията на
служителите в администрацията
на
МОН и РИО на
МОН, свързана с
продължаващата
квалификация
на
педагогическите
кадри

1.3.

-

-

-

минимум 40 бр.
проведени групови и индивидуални консултации

7

3 бр.
3 бр.
10 000 лв. (в
проведени обуче- проведени обурамките на утния
чения
върдения бю30 обучени
с по 28 обучени
джета на МОН)
експерти
експерти

475 000 бр. свалени бланки на
документи от
централния портал Европас

8

9

Консултирани
1920 лица Проведени над 90
групови и индивидуални консултации

Изградени са
общо 29 центОП РЧР 2007 –
29 бр.
рове за кариерцентрове за кари2013
но развитие
ерно развитие
1бр. в София и
28бр. в страната
Разработен проОП РЧР 2007ект по
2013 и чрез фи- 80 обучени лица,
НПДЗ2016 за
нансиране от обучение по клюобучение по
чови компетенключови компеобучаемите
ции.
тенции на 1310
лица
безработни лица

Разширяване изПовишаване информиИзточници на
ползването
на
раността на гражданите
финансиране:
Европейската
1.3.1. Изпълнение на за възможностите пре- ЕС и националсистема за иден- проект Europass.
доставящи се от портфо- но съфинанситифициране, оцелиото от документи Еврране.
няване и сертипас. Повишаване броя на
фициране на знаиздадени Europass доку- Усвоени средс-
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6

796,815 бр. свалени документи
за 2015г. от
централния
портал на Европас

Няма

На този
етап няма
идентифицирани
бариери и
проблеми

Няма

Няма

БТПП

Изпълнено

БСК

Неизпълнено

МОН

ЦРЧР

Изпълнена

Изпълнена

10

1

2

3

ния, умения и
компетентности –
документите Европас и Европейски паспорт 1.3.2. Обучение за
на уменията
придобиване на базови умения в т.ч.
подготовка
на
Europass документи
– CV, езиков паспорт.

1.4.

4

менти в страната.

5

6

7

8

тва - 150 600, 00
лева

Разширяване на използПодготвени
ването на Европейската Финансиране по
1500 документа
система за идентифициНПДЗ-2015
1500 броя подране, оценяване и серти(Национален
готвени докумен- - CV и Europass
Няма
АИКБ
фициране на знания,
план по дейстта
за придобити
умения и компетентнос- вие по заетостта
умения
ти.
проведено изследване сред
работодателите
1.4.1. Схема „Изгза определяне
раждане на система
на потребностиза прогнозиране на
те от работна
потребностите от
сила с опредеработна сила с опрелени характеделени характерисристики; изготАктуализирани краткос446 932 лв. –
тики”:
вени 2 бр. докМТСП
проведено изсрочни, средносрочни и
индикативен
Провеждане на изслади: доклад
ледване
ледване сред рабо"Анализ на съсАгенция
дългосрочни прогнози за бюджет за 2015
Внедряване на
Няма
тодателите
за
опретоянието
на
по
система за програзвитието на пазара на г. ОП РЧР 2007- изготвени 2 бр.
предприятията с
заетостта
нозиране на пот- деляне на потребтруда в България“
2013 г.
доклади
ностите от работна
оглед развитиеребностите на
сила с определени
то на човешките
пазара на труда
ресурси; кратот работна сила с характеристики
Разработване на два
косрочна прогопределени хадоклада с прогноза
ноза за развитирактеристики
за потребностите до
ето на пазара на
2020 г.
труда в България" и доклад
"Анализ на пазара на труда.
1.4.2. Провеждане на
Изготвяне на
Пречки и
Няма
изследване сред радва
проекта,
в
проблеми
(очаква се фиботодателите за оп1 бр.
които има зало- може да
нансиране по
Към момента няма
БСК
ределяне на потребизготвен
доклад
жени дейности,
възникОП РЧР 2004ностите от работна
свързани с пронат, в
2020)
сила с определени
учване на пот- случай, че
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9

Изпълнена

Изпълнена

Неизпълнена

10

1

2

3

4

5

6

характеристики.

1.5.

1.6.

1.7.

Разработване и
въвеждане на
гъвкави форми и
пътеки за осигуряване на проходимост в системата за образование и обучение,
вкл. насърчаване
на лицата, необхванати от традиционната образователна система
чрез разширяване
на спектъра от
възможности за
учене

1.5.1. Разработване и
въвеждане на гъвкави форми и пътеки
за осигуряване на
проходимост в системата на обучение,
чрез разширяване на
спектъра от възможности за учене.
1.5.2. Провеждане на
обучения на безработни лица с цел
адаптиране към
изискванията на
пазара на труда –
теория и практика
при работодател.

8

9

ребностите от проектите
характеристики не бъдат
на работната
одобрени
сила
Въведени гъвкави форми
и пътеки за осигуряване Финансиране по
на проходимост в систеЕвропейски
мата на обучение, чрез
структурни
разширяване на спектъра
фондове
от възможности за учене

-

Одобрени на Трето заседание - 22-23.10.2015 г.
1.6.1. Ограмотяване на Комитета за наблюдеи обучение на негние на ОП НОИР критеРазвитие и разрамотни и слабограширяване на сисрии за избор на операция
мотни лица, които
темата за ограмо„Ограмотява на възрастнямат завършен натяване на възрасни – фаза 1“
чален етап или затните с цел осивършен клас от проОрганизиран
курс за
гуряване на досгимназиалния етап
изучава на учебно сътъп до пазара на
на основното обрадържание в VII кла с
труда
зование
включени в обучение
1137 лица, от които 836
са успешно завършили
Създаване на
Изградена платформа за
инструменти и
1.7.1. Провеждане на електронно обучение за
платформи за
електронно обучевключва в учене на нови
електронно обу- ние на лица.
целеви групи, почение за включспециално със специ-
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7

3 бр.
предприятия;
120
обучени лица

Предприятия с
разработени и
въведени гъвки
форми и форми
- 3 бр.Обучени
лица - 120

Няма

Стартирали
На този
обучения по
етап няма
заявка на рабо- значителтодатели на
ни проб1310 безработни леми и
лица
пречки

финансирани по
НПДЗ 2016

372
лица,
наети на работа

Европейския
социален фонд
ОП “РЧР”

16 600
обучени лица

1137 обучаеми

1 бр.
платформа за
дистанционно
обучение;

1 бр. платформа Лицензиза дистанцион- ра на нови
професии
но обучение - в
и прерапроцес на разботка на

Собствено финансира

Няма

АИКБ

Изпълнена

БСК

По-скоро
изпълнена

МОН

АИКБ

Изпълнена

По-скоро
неизпълнена

10

1

1.8.

1.9.

2

ване в учене на
нови целеви групи, по-специално
със специфични
потребности и
живеещи в отдалечени места
Изграждане на
партньорски
мрежи между
средните и висшите училища,
научните организации, бизнеса и
местната власт,
включително за
създава на учещи
региони

3

4

5

фични потребности и
живеещи в отдалечени
места.

6

100
обучени лица

1.8.1. Изграждане на
партньорски мрежи Повишаване на ефективмежду средните и
ността чрез надграждане
висшите училища,
на партньорските взаи1 бр.
Финансови инснаучните организамоотношения и включва
надградена парттрументи на ЕС
ции, бизнеса и мест- на нови организации при
ньорска мрежа
ната власт, в т.ч.
реализира на съвместни
създаване на учещи
инициативи
региони

На 1 – 3 октомври в Бургас се проведоха първите
Национални дни на ученето през целия живот. В
тридневния форум взеха
участие над 300 образо1.9.1. Организиране
вателни експерти, учитеПопуляризиране и провеждане на
ли, директори на училина ученето през
Дни на ученето за
ща, представители на
целия живот сред възрастни, вкл. наделовите среди, на мествсички слоеве на ционална конференната власт, на правителснаселението като ция на тема „Принотвени организации и
фактор за личсът на България в
гости от чужбина. Параностно развитие, изпълнение на Евлелно с конференцията
устойчива заетост ропейската програма
на територията на Екси социално
за учене на възрастпоцентър „Флоравключване
ни“
Бургас“ се проведе Изложение на учебни институции за образование и
обучаеми на възрастни.
Гражданите и гостите на
морския град можеха да
се запознаят с продукция
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Най-малко 300
бр. участници в
Дни за учене през
целия живот;
Финансира:
75% по програмата на Европейския съюз в
областта на
образованието,
обучението,
младежта и
спорта „Еразъм+“ и 25 %
съфинансиране
на МОН

7

8

9

работка. Обуче- програмите за ени лица - 0 бр.
обучение.

Сключено споразумения с
УНСС - 1бр.
надградена партньорска мрежа

Няма

АИКБ

Изпълнена

Няма

МОН

Изпълнена

Над 300 бр.
участници в
Дни за учене
през целия живот;

30 бр. професионални гимназии и 34 бр. професиколежи – участ- онални гимназии
ници в състезаи колежи –
ния и конкурси;
участници в
състезания и
1 бр. информациконкурси;
онен семинар за
представители на 1 бр. информамедии;
ционен семинар
за представи1 бр. семинар със тели на медии;
60 бр. участници
за обмен на доб1 бр. семинар
ри практики;
със над 60 бр.
участници за
100 бр. участници обмен на добри
в национална
практики;
конференция.

10

1

2

3

4

5

6

и демонстрации на умения на възрастни от цялата страна, които са
обучаеми в професионални гимназии.

7

8

9

120 бр. участници в национална конференция.

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2: Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка
2.1.1.Осигуряване на
ресурсно подпомагане на децата със
специални образователни потребности в
детските градини

2.1.

Разработване на
механизми за
стимулиране на
включването на
децата в предучилищно възпитание и подготовка и за подкрепа
на грижата от
най-ранна детска
възраст, и особено за децата в
неравностойно
положение, от
мигрантски или
ромски произход
или със специални образователни
потребности,
включително с
увреждания

Осигурено ресурсно
подпомагане на 1960
деца със специални образователни потребности
в детските градини

Бюджет на
МОН

Постигане на по-висок
обхват на подлежащи на
В рамките на
2.1.2.Разработване
обучение и осигуряване
на механизъм за
утвърдения бюна достъп до образоваопределя на защитение на децата от малките джет на МОН
ни детски градини
населени места и гранични райони

2.1.3. Разработване
на механизъм за
определя на средищни детски градини

2.1.4. Създаване на
условия за разнообразяване на дейностите по интереси в
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Постигане на по-висок
обхват на подлежащи на
обучение и осигуряване
В рамките на
на достъп до образоваутвърдения бюние на децата от малките джет на МОН
населени места и гранични райони
Осигуряване на условия
В рамките на
за извършва на дейности утвърдения бюпо интереси при целодджет на МОН
невна организация на

Повишаване
броя на децата с
1960 деца в детосигурена ресурските градини
сна подкрепа с
2%

Брой защитени
детски градини

Брой средищни
детски градини

Брой групи ПИГ

Подготвя се
проекти на акт
на МС за определянето на
реда, критериите и условията,
по които ще се
определят и
финансират
защитени детски градини
Подготвя се
проект на акт на
МС за определянето на реда,
критериите и
условията ,по
които ще се
определят и
финансират
средищни детски градини
утвърдена Инструкция за целодневната организация на

МОН

По-скоро
изпълнена

Няма

МОН

Неизпълнена

Няма

МОН

Неизпълнена

-

Няма

МОН

По-скоро
изпълнена

10

1

2

3

полуинтернатните
групи при целодневна организация на
обучение

2.2.

2.3.

2.4.

2.2.1. Оптимизиране
на условията за изгражда на умения и
навици на децата от
детските градини за
активен двигателен
режим, практикува
на спорт и спортна
изява, здравословен
начин на живот.
Осигуряване на
2.2.2. Оптимизиране
двигателна акна условията и възтивност на децата
в предучилищна можности чрез формите и средствата на
възраст, с цел
физическата култура
хармонично личи спорта, децата в
ностно развитие
детските градини да
получат знания,
умения и навици за
системни занимания
с физически упражнения, игри и спорт,
които да ги съпътстват през всички етапи на образование и
през целия живот
Утвърждаване и 2.3.1. Разработване
прилагане на
на рамка за инструстандартизирана ментариум за устадиагностика за
новяване на равниучилищна готов- щето на училищна
ност
готовност
Осигуряване на
2.4.1. Реинтегриране
обучение по бъл- на напусналите обгарски език за
разователната сисдеца, за които
тема деца, чийто
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4

5

6

урочната работа за повишаване на образователните резултати

7

8

9

министъра на
образованието и
науката и публикувана на
сайта на МОН.

Осигурена двигателна
активност; създадени
условия за занимания с
физически упражнения,
игри и спорт;

В рамките на
утвърдения бюджет на отговорните институции и собствени средства
на участващите
организации

3 300 бр. деца

4800 бр. деца

Няма

ММС
МОН

Изпълнена

Осигурена двигателна
активност; създадени
условия за занимания с
физически упражнения,
игри и спорт;

В рамките на
утвърдения бюджет на отговорните институции и собствени средства
на участващите
организации

Брой деца
4800

8800 бр. деца

Няма

ММС

Изпълнена

Мярката е изпълнена

12 000 лв. МОН,
1 бр.
разработена рамЦКОКУО
ка

-

Национални
програми за
средно образование

Брой
реинтегрирани
ученици

Няма

1258 деца в детски градини и
ученици в НУ,
за които Бъл-

МОН има
такъв
ЦКОКУО
проект

Няма

МОН
РИО на
МОН,
общини

Неизпълнена

Изпълнена

10

1

2

българският език
не е майчин, вкл.
за децата на мигранти

2.5.

3

4

5

6

майчин език не е
български език

2.5.1. Провеждане на
общинска политика
за модернизиране на
Разработване на
съществуващи и
общински програми за модерни- изгражда на нови
детски градини, вкл.
зира на съществ изпълнение на
вуващите и изгСтратегията за разражда на нови
витие на средното
детски градини
образование на Столична община за
2015 г.

7

8

9

гарския език не
е майчин.
1147 от етнически малцинства, задържани
и реинтегрирани в образователната система

-

Бюджет на СО
10,185 млн.лв.

Построени 14
14 детски гради- детски градини
ни с
с
осигурен прием осигурен прием
на 930 деца в 33 на над 930 деца
нови групив повече от 33
нови групи

Няма

Столична
община

Изпълнена

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3: Прилагане на комплексен подход за повишава на образователните постижения и намалява дела на преждевременно напусналите училище

3.1.

Развитие на подкрепящата среда
в системата на
предучилищното
възпитание и
подготовка и на
училищното образование за
осъществява на
включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация
на педагогическите специалисти
за повишава на
квалификацията,
стимулиране на

3.1.1. Прилагане на
методика за оценка
на образователните
потребности на децата и учениците
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Приложена методика за
оценка на образователните потребности на
децата и учениците от 84
пилотни общообразователни училища. Методиката е включена през
месец август 2015 г. като
приложение в Наредба
№ 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания
и може да се прилага за
всички деца и ученици
от екипите за комплекс-

Проект
„Включващо
обучение“ по
ОП РЧР

1 бр.
методика
84 пилотни
общообразователни училища

Приложена 1
брой методика
за оценка на
образователните
потребности на
децата и учениците в 84 пилотни общообразователни
училища и ЕКПО към РИО

-

МОН

Изпълнена

10

1

2

екипната работа;
осигурява на гъвкави форми на
обучение; осигурява на специализирани пособия и
помагала; индивидуална подкрепа за личностно
развитие

3

4

5

6

7

8

9

но педагогическо оценява към регионалните
инспекторати по образованието
3.1.2. Осигуряване
на ресурсно подпомагане на учениците
със специални образователни потребности в общообразователните и професионалните училища
3.1.3. Осигуряване
на достъп до образователната система
съгласно Наредба №
3 от 2000 г. за реда
за приема на бежанци в държавните и
общинските училища на Р България

Осигурена подкрепа на
14 950 ученици със специални образователни
потребности в общообразователните и професионалните училища

Осигурен достъп до образователната система на
107 деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

Бюджет на
МОН

Бюджет на
МОН

Повишаване
броят на учениците с осигурена
ресурсна подкрепа с 5%

100 деца и ученици, търсещи
или получили
международна
закрила

14 950 ученици
със специални
образователни
потребности

-

По-скоро
изпълнена

МОН

Изпълнена

ЦРЧР

Изпълнена

107 деца и ученици, търсещи
или получили
международна
закрила

60 учители и
40 учители и друдруги специаги специалисти,
листи, обучени
обучени за работа
за работа в мулв мултикултурна
тикултурна сресреда
да

-

Източник на
Повишена квалификация
Отказ от
финансира – ЕК
на педагогическите спеучастие в
циалисти чрез участие в
Усвоена сума:
320 бр. учители проекта.
300 бр. учители
Ключова дейност 1: ОбКД1- Образоваучастници в
Липса на
участници в моразователна мобилност
телна мобилмобилност
приемстбилност
за гражданите.
3.1.4. Управление на
ност за граждавеност,
Програма „Еразъм
ните –усвоена
12 бр.
при смяна
Въвеждане на иноватив11 бр.
+“
сума
финансирани на член от
ни педагогически подхофинансирани
1 542 654,74
проекти за раз- екипа,
ди в класната стая в репроекти за разралева
работва на ино- отговорен
зултат на изпълнение на
ботва на иновавативни практи- за изпълпроекти в Ключова дейтивни подходи
КД2 - Сътрудки
нението
ност 2: Сътрудничество
ничество за
на проекза иновации и обмен на
иновации и обта.
добри практики.
мен на добри

Страница 13 от 66

МОН

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

практики, усвоена сума –
3 774 266,83
лева
3.1.5. Утвърждаване
на стандартизиран
инструментариум за
провежда на диагностика за наличието на образователен
дефицит при връща
на децата и учениците в образователната система

3.2.

3.3.

Въвеждане
на
модел за ранно
оценява на образователните потребности и за
превенция и ранна интервенция
на обучителните
затруднения

Подкрепа на ученици и възрастни
със
специални
образователни
потребности и с
девиантно поведение за продължаване на образованието
или
обучението

3.2.1.Определяне на
езиковото развитие
на децата на 4-, 5- и
6-годишна възраст и
работа по програмите за деца в риск от
обучителни затруднения в 25 бр. пилотни ЦДГ и ОДЗ
3.3.1. Подпомагане
на социалната интеграция, адаптация
и пълноценна реализация в обществения
живот на деца и
младежи с увреждания и деца в риск,
чрез създаване на
условия и възможности за тяхното
включва в безплатни спортни занимания, с цел подобрява
качеството на живот,
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Разработения механизъм
за диференцирано финансира на училищните
програми въз основа на
водещи и допълнителни
показатели по обособени
групи ще позволи училищата да получат финансира съобразно техните нужди, за преодолява на образователни
дефицити и извънкласни
дейности.
Приложени 3 бр. програми и 4 бр. тестове за
определя на езиковото
развитие на 700 деца в 25
ЦДГ и ОДЗ

Бюджет на
МОН

Утвърден 1 бр.
1 бр. стандартистандартизиран
зиран инструменинструментаритариум
ум

Няма

МОН
РИО на
МОН

Изпълнена

Проект
„Включващо
обучение“ по
ОП РЧР

Повишаване на
броя на децата, на
Осигурена подкоито е осигурена
крепа на 700
подкрепа чрез
деца с обучипрограмите за
телни затруднеработа с деца с
ния
обучителни затруднения, с 2 %

-

МОН

По-скоро
изпълнена

ММС

Изпълнена

Разширен достъп на деца
с увреждания и деца в
риск до качествени услуВ рамките на
ги в областта на спорта и
бюджета на
ефективно ползване на
отговорната
спортните обекти и съоинституция и
ръжения;
Създадени
собствени средвъзможности за социалства на участна интеграция, личностващите органина реализация на децата
зации
в риск и децата с увреждания, чрез участие в
организирани
спортни

1 680
деца

1810 бр. деца

10

1

3.4.

2

3

4

физическата им и занимания
психическа годност.
Разширяване на
На 30.11.2015 г. приклювъзможностите за 3.4.1. Организиране
чи приема на проектни
допълнително
на допълнително
предложения по процеобучение по бъл- обучение в детските
дура BG05M20P001гарски език за
градини за деца от
3.001 „Подкрепа за предецата и учениподготвителните
дучилищното възпитаците, за които
групи
ние и подготовка на деца
българският език
в равностойно положене е майчин
ние“

5

Европейски
социален фонд

6

3632
деца

7

В процес на
изпълнение

8

МОН

9

Неизпълнена

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключови компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността

4.1.

Модернизиране
на учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии, дистанционно обучение

4.2.

Насърчаване на
трансграничната
мобилност на
учителите и на
останалите педагогически специалисти с цел повишаване на квалификацията и
обмен на добър
педагогически

Повишена квалификация
на педагогическите специалисти по посока раЛипса на
бота с информационните
3900
5480
модерна
и комуникационни техИзточник на
учители
учители
компю4.1.1. Управление на нологии; модернизира на финансира – ЕК
търна
Програма "Еразъм
методите на работа на
1900
2300
и национално
техника в
+" Изпълнение на
българския учител, пос- съфинансиране
училища
училища
училищапроект eTwinning.
редством платформата
та в малки
900
2200
436 561,94 лева
eTwinning.
населени
проекта
проекта
Обучени 1097 учители в
места
обучения на място и 483
учители в онлайн обучения
4.2.1. Управление на
Програма "Еразъм+"
Източник на
чрез изпълнение на
финансира – ЕК
дейности в Ключова
КД1- ОбразоваПовишена квалификация
320
дейност 1: Образотелна мобил350
на педагогическите спеучители, участвателна мобилност
ност за гражда- учители, участНяма
циалисти чрез участие в
ници в мобилза гражданите и
ните –усвоена ници в мобилност
КД 1 и КД 2
ност
Ключова дейност 2:
сума
Сътрудничество за
1 542 654,74
иновации и обмен на
лева
добри практики.
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ЦРЧР

Изпълнена

ЦРЧР

Изпълнена

10

1

2

3

4

опит
4.2.2. Управление на
Програма "Еразъм+"
за подкрепа на мобилността с учебна
цел.

4.3.

4.4.

Разработване и
прилагане на
стратегия за насърчава и развитие на грамотността

Подкрепа за

Повишен брой лица,
възползвали се от инструментите на Програма
„Еразъм+", подкрепящи
мобилността с учебна
цел

Като израз на консолидираните действия за
изпълнението на Националния план се очаква да
бъдат повишени целевите индикатори в областта
на образованието и обу4.3.1. Разработване
чението, към които Евна План за действие
ропа се стреми да досза изпълнение на
тигне до 2020 г. – до 90
Националната стра% дял на обхванатите в
тегия за насърчаване
детска градина деца от 4и развитие на грагодишна възраст до посмотността и създатъпва в първи клас; до 30
ване на координаци% намален дял на 15онен механизъм за
годишните ученици с
отчитането й.
постижения под критичния праг PISA; увеличен
брой на завършилите
курсове за ограмотява на
възрастни, които продължават обучението
или образованието си.
4.3.2. ПопуляризиИнформиране на учитеране на рамките за
ли от начален етап и
оценяване на межвъзможност за използвадународните образоне на тестови задачи от
вателни изследвания
международните изследза 11 годишните
вания в ежедневната им
ученици PIRLS и
работа
TIMSS.
Броят на училищата,
4.4.1. Организиране
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5

Източник на
финансира – ЕК
КД1- Образователна мобилност за гражданите –усвоена
сума
1 542 654,74
лева

6

7

8

9

Няма

ЦРЧР

Изпълнена

1 брой приет
План

С Решение №
606 на Министерския съвет от
10.08.2015 г. е
приет Национален план за
действие през
2015-2016 г. в
изпълнение на
Националната
стратегия за
насърчава и
повишава на
грамотността
(2014-2020).

Няма

МОН

Изпълнена

Собствен бюджет - 2000 лв.
ЦКОКУО

3 бр.
информационни
пакети

3 бр. информационни пакети

Няма

ЦКОКУО

Изпълнена

Национална

9463

През учебната

Няма

МОН

Изпълне-

2 700
участници
в мобилност

2 600
участници
в мобилност

Бюджет на
МОН

10

1

2

участие на учениците в национални и международни конкурси и изяви

4.5.

4.6.

4.7.

Подкрепа за
участие на учителите в електронната европейска
платформа за
училищно партньорство
eTwinning

3

на обучение на талантливи ученици за
участие в ученическите олимпиади.

4

участвали в модула е
282, а общият брой на
учениците, включени в
обучението е 9351. От
тях 1465 са участвали в
националните кръгове на
олимпиадите, а 61 са
станали лауреати на съответните олимпиади.

5

програма „С
грижа за всеки
ученик“ - 2014
г.
(Отчетени усвоени средства
– 1 493 435 лв. в
т.ч. и осигурителни вноски за
сметка на работодателя.)

Повишаване на броя на
Източник на
4.5.1. Управление на регистрираните учители, финансира – ЕК
Програма "Еразъм+" училища и проекти, пос- и национално
Изпълнение на Проредством обучения за
съфинансиране
ект eTwinning.
работа с eTwinning портала.
436 561,94 лева

4.6.1. Осигуряване за
безвъзмездно ползва
на учебни помагала
за децата от подготвителна група, учебАктуализиране на
ници и учебни помаизискванията към
гала за учениците Iучебниците, съIV клас и учебници
образени с учебза учениците V-VII
ното съдържание
клас; учебници и
и възрастовите
учебни помагала по
особености на
специалните учебни
учещите
предмети за учениците със сензорни
увреждания – с увреден слух (I-IV кл.)

Осигурени за безвъзмездно ползва учебни помагала за 124 904 деца от
подготвителна група,
учебници и учебни помагала за 259 612 ученици I-IV клас и учебници
за 176 385 ученици V-VII
клас; учебници и учебни
помагала по специалните
учебни предмети за 166
ученици със сензорни
увреждания – с увреден
слух

Осигуряване на 4.7.1. Подобряване Изпълнението по рамкоусловия за актив- на общинска образо- вата програма е започно включва на вателна инфраструкнало
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6

ученици

3960
учители
1920
училища
930
проекти

7

8

2015-2016 г. в
допълнително
обучение на
талантливи ученици за участие
в ученически
олимпиади са
обхванати 9 836
ученици.

4900
учители
2300
училища
2200
проекти

9

10

на

Липса на
модерна
компютърна
техника в
училищата в малки
населени
места

ЦРЧР

Изпълнена

Няма

МОН

Изпълнена

124 000
деца от
ПГ

Бюджет на
МОН

124 904 децата
от подготвител264 000
на група
ученици
259 612 ученици
I-IV клас
I-IV клас
176
385 ученици
185 000
V-VII
клас
ученици
166
ученици
със
V-VII клас
сензорни ув200
реждания
–с
ученици със сенувреден
слух
зорни увреждания – с увреден
слух
брой общински
образователни
институции от

0

Мярката
МРРБ,
реално ще ГД ПРР и
може да
общини.

Неизпълнена

1

4.8.

2

учениците в училищния
живот
чрез насърчава на
достъпа до форми, касаещи повишава привлекателността на училищната
среда,
творческата активност и екипната работа на
учениците
Осигуряване на
условия и възможности за допълнително обучение на учениците, съобразно
индивидуалните
им интереси и
потребности,
с
цел развиване на
творческите им
способности
и
стимулиране на
тяхната инициативност и предприемчивост

3

4

5

тура от местно значение.
4.7.2. Подобряване
на държавна и общинска
образователна инфраструк- Изпълнението по рамкотура от национално вата програма е започнало
и регионално значение.

6

7

4.8.2. Програма на
мерките за закрила
на деца с изявени
дарби от държавните
и общински училища.
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Международен екологичен форум „Сребърна“;
Конкурс за научна разработка на ХІ национален ученически празник
„За хляба наш“;

Бюджет на
МОН
(Осигурени са
допълнителни
средства по
бюджетите на
общините в
размер на 4 151
500 лв.)

9

местно значение

бъде отчетена през
2018 г.

брой
държавни и общинска училища
с национално и
регионално значение

0

Мярката
реално ще
може да
бъде отчетена през
2018 г.

МРРБ
ГД ПРР;
МОН;
МК;
ММС;
МЗХ,
общини

Неизпълнена

Прието ПМС №
36/20.02.2015 г.
за финансово
подпомага на
дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
в системата на
народната просвета

Предизвикателствата са
свързани с
изпълнението на
годишните програми на
ИПУ в
съответствие с
регламентираните
изисквания, както
и с липсата на финансова
самостоятелност на
тези звена

МОН

Изпълнена

Няма

МОН
МК
МЗХ
ММС

Изпълнена

1 бр.
приет
нормативен акт
Разработени и приети с
ПМС условия и ред за
финансово подпомагане
на дейността на извъну4.8.1. Разработване
чилищните учредения в
на стандарт/ нормасистемата на народната
тив за финансиране
просвета.
на извънучилищните
С приетото ПМС №
педагогически уч36/20.02.2015 г. са опререждения (ИПУ).
делени условията и редът за финансиране на
дейността на ИПУ със
средства от държавния
бюджет.

8

13 230 лв.
1130 деца и ученици с едногодишни стипендии Присъдени сти5 265 лв. – 2014
пендии на 815
и еднократно
г.
ученици
с изяподпомагане
вени дарби от
Бюджет на
30 000 лв.
държавни и
Национален
бюджет

10

1

2

3

4

Национален конкурс
„Бог е любов“;

5

МОН

6

7

8

9

общински училища

Национален шампионат
по десетобой „Горски
многобой“
Осигурена закрила на
815 ученици с изявени
дарби от държавни и
общински училища

4.9.

4.9.1. Осигуряване
на условия за създава на мотивация за
развитие и самоусъвършенстване на
педагогическите
кадри чрез организиране на квалификационни курсове за
формиране на компетентности по приРазработване и
оритетни направлеприложение на
съвременни прог- ния.
рами за квалифи- 4.9.2. Създаване на
кация на учители условия за мотивиране, насърчаване и
подкрепа на професионалното усъвършенстване на директори и помощникдиректори на образователни институции и на специалисти с помощни и консултативни функции
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Общия брой, обучени
учители по Национална
програма „Развитие на
педагогическите кадри –
2015 г. е 2 122

Насърчаване на педагогическите кадри чрез
предоставяне на възможностите за учене и
продължаваща квалификация през целия живот,
като инвестиране в квалификационната дейност
на педагогическите кадри, нейното качество и
ефективност.

Бюджета на
Национална
програма „Развитие на педагогическите
специалисти“ –
2016 г. е
480 000 лв.

80 000 лв. (в
рамките на утвърдения бюджет на МОН)

25 бр.
проведени обуче- Проведени са
ния
общо 33 обуче2 647
ния,
обучени педаго- като от тях 25 са
гически
за учители и 8
кадри
са за директори

10 бр. проведени 8 бр. проведени
обучения
обучения
200 обучени лица
684 обучени
от управленски
лица от управперсонал и педа- ленски персонал
гогически кадри и педагогически
кадри

Няма

Няма

МОН

Изпълнена

МОН

Изпълнена

10

1

2

3

4.9.3. Обучения за
директори за ефективна работа с млади учители
Разработва и реализация на информационни материали
4.9.4. Обучения на
учители с насоченост към прилага на
различни методи за
оценява на учениците. Обучителните
програми са разработени на база резултати и рамките
за оценяване на националните външни
оценявания и международните изследвания в областта на
образованието, като
PISA.
НЕПЛАНИРАНА
МЯРКА
4.9. 5. Анкетно проучва на очакванията
за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до
35 г. Представя на
резултатите след
проведено проучва
за нагласите сред
практикуващите
млади педагози и
специалисти за работа в системата
на народната просвета.
НЕПЛАНИРАНА
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4

-

5

20 000 лв. (в
рамките на утвърдения бюджет на МОН)

Собствени фиВъзможност за повече
учители да прилагат съв- нансови средстременни методи за оцева на заинтеренява
сованите страни

6

7

8

9

200
обучени директори

192
обучени директори

Няма

МОН

Изпълнена

3000 обучени
учители

1890 обучени
учители

Няма

ЦКОКУО

По-скоро
изпълнена

Няма

МОН

Неприложимо

Няма

МОН

Непри-

НП

НС

НП

Проведено анкетно проучва с
1 500 млади
педагогически
специалисти.
Проведени 3
регионални семинара (Варна,
Пловдив, София) и 1 национален семинар
(София), проведени уебинари.
Изготвен „Пътеводител на
младия учител“.

НП

НС

НП

Проведена кон-

10

1

2

3

4

5

6

МЯРКА
4.9. 6. Национална
конференция „Водим бъдещето за
ръка”

Насърчаване
участието на училищата във всич4.10
ки форми и дей.
ности на Европейската програма „Еразъм +”

4.10.1. Управление
на Програма "Еразъм+"
(ЦРЧР)

7

8

ференция с 400
детски учители

Източник на
финансира – ЕК
Усвоена сума:
КД1- Образователна мобилПовишен брой участваност за граждащи училища в дейностините –усвоена
те на Програма "Ерасума
зъм+" в сравнение с броя
1 542 654,74
на участващите училища
лева
в Програма "Учене през
КД2 - Сътрудцелия живот" и Програничество за
ма "Младежка в дейстиновации и обвие
мен на добри
практики, усвоена сума –
3 774 266,83
лева

100 бр.
училища

118 бр.
училища

9

ложимо

Отказ от
участие в
проекта.
Липса на
приемственост,
при смяна
на член от
екипа,
отговорен
за изпълнението
на проекта

ЦРЧР

Изпълнена

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност

5.1.

Въвеждане на
система за осигу5.1.1. Методическо
ряване на качестосигуряване на дейвото на ПОО до
ността на ЦПО.
края на 2015 г.
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Бюджет на проект „Подобрява
качеството на
услугите по
ПО на възраст- 5300 броя разпПопуляризирани матери- ни предоставяространи сред
али в мрежата от ЦПО,
ни от ЦПО“, ОП ЦПО Наръчници
свързани с осигуряване
РЧР 2007 –
за управленския и
на качество на ПО
2013, бюджетна преподавателския
линия:
персонал
BG051PO0013.1
.10-001
Общ бюджет:
318 000 лв.

5300 броя разпНяма
ространи сред
срещнати
ЦПО Наръчнипроблеми
ци за управлени предизския и преподавикателсвателския пертва.
сонал

НАПОО

Изпълнена

10

1

2

3

5.1.2. Участие в подготовката и провеждането на национални състезания по
професии за възрастни.
5.1.3. Поддържане и
прилагане на създадени модели и практики за обективно
наблюдение и оценяване, вкл. за получаване на обективна
информация и данни
за функционирането
на професионалните
училища и на система за ПОО чрез регионални външни
оценявания.
5.1.4. Подпомагане
при прилагането и
осъществяването на
оценяването в професионалните училища според националните стандарти и
критериите на НКР и
ЕКР чрез обучителни семинари с експерти и учители от
професионалните
училища .
5.1.5. Разработване
на рамка и критерии
за инспектира в
ПОО.
5.1.6. Разработване
на система за самооценка и управление
на качеството на
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4

-

Създадени инструменти
за реализира на регионални политики от РИО

5

-

6

4 бр.
състезания

5000 лв. бюджет 18 бр. регионални
на ЦКОКУО и външни оценявания
РИО на МОН

7

8

-

-

13 бр. регионални външни
оценявания

Няма

9

ЦПО,
Неизпълинститунена
ции за ПО

ЦКОКУО

По-скоро
изпълнена

Мярката е отчетена

Мярката е отчетена

150
обучени лица

Мярката е отчетена

Мярката
ЦКОКУО
е отчетена

Неизпълнена

Мярката е отчетена

Мярката е отчетена

1 бр.
рамка

Мярката е отчетена

Мярката
ЦКОКУО
е отчетена

Неизпълнена

Собствени финансови средства и/или средства по ОП

1 система за самооценка и управление на качеството в ЦПО

Разработена и
функционираща
1бр. система за
самооценка и

-

Няма

АИКБ

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

6

предоставяните услуги.

5.2.

5.3.

Разработване и
въвеждане на
национална система за наблюдение на прехода на
завършилите
ПОО към пазара
на труда и към
по-нататъшно
образование и
обучение

5.2.1. Разработване
на система за въвеждане на обратна
връзка между преминалите през професионално обучение и ориентира и
по-нататъшната им
реализация на пазара
на труда.

8

9

управление на
качеството в
ЦПО

-

Европейски
програми

1 система за обратна връзка

Бюджет на НАПОО – 24000
лв.
Разходи за външни експерти
Повишаване качеството
(за разработва,
и съответствието на
за преработва и
професионалните квалиРазработване и
за рецензира) =
фикации спрямо нуждиприлагане на сис- 5.3.1.Разработване/а
9600 лв.
те на икономиката; Потема за трансфер ктуализиране на
Разходи за зап- 15 броя разрабовишаване на прозрачна кредити в
ДОИ ориентирани
лати на четири- тени/ актуализиността и съпоставимостпрофесионалното към единици резулма експерти на
рани ДОИ
та на професионалните
образование и
тати от учене (ЕРУ).
НАПОО за 2015
квалификации и улесняобучение
година, изчисване мобилността на
лени по средна
обучавани и на заети
месечна работна
лица
заплата и на
база половин
работен ден за
работа по ДОИ
=14400 лв.
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7

Разработена
1бр. система за
обратна връзка

Няма

Проекти
на ДОИ
по
18
професии
са преработени
успешно
чрез прилагане на
новата
методология
за
18 броя разраразработботени/ актуава
на
лизирани ДОИ
ДОИ,
във вид на ЕРУ
ориентирани към
ЕРУ
в
синхрон
със ЗИД
на ЗПОО.
Процесът
е съпътстван с предизвикателства,
свързани с

АИКБ

Изпълнена

НАПОО

Изпълнена

10

1

2

3

5.3.2. Разработване
на модулни учебни
планове и учебни
програми, базирани
на подхода „единици
резултати от ученето“.
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4

-

5

Бюджет на проект: „H-Care”,
“Европейски
алианс на секторните умения
в областта на
обучението и
стажуването за
продавачконсултанти в
здравеопазването, помощните
технологии и
здравословното

6

9 броя модулни
програми

7

8

усъвършенства
на методологията,
идентифицира на
подходи
за обособяване на
общи,
отраслови
и специфични
ЕРУ и др.,
които се
преодолени в условията на
партньорство
и
експертно
сътрудничество на
екипа на
НАПОО с
екипа на
МОН.
Модулите
са успешно разработени и
обогатяват про- НАПОО
9 броя модулни фесиоЗгура –
програми
налната
М, Пловекспертидив
за на НАПОО,
свързана с
прилагането
на

9

Изпълнена

10

1

2

3

4

5.3.3. Популяризиране на ползите от
прилагането на кредити в системата на
ПОО.
Повишено взаимодействие и сътрудничество
Изготвяне на План между различните заинза дейността на На- тересовани страни.
ционална координационна точка по
прилагането
на
ECVET.
5.3.4. Разработване
на система за трансфер на кредити и
проследяване
на
прехода на обучилите се в ПОО на паза-
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-

5

хранене“
Общ бюджет:
30934 евро (финансира по
Програма „Леонардо да Винчи“ с включено
съфинансиране
от НАПОО – 25
%)
Разходи на НАПОО по проекта
за 2015 г. –
3922,58 лв.
(2626,78 лв. за
хонорари на
шест експерта
за 48 дни и
1295,80 лв. за
участие в една
международна
среща)
Бюджет на НАПОО
Разход на НА3 броя заседания
ПОО за трима
на НКТ по
експерта, ангаECVET
жирани с дейността по орга1 бр. План за
низация на задейността на
седанията на
НКТ по прилагаНКТ по ECVET
нето на ECVET
- трима експерти*40 лв. *1/2
ден – 60 лв.
1 система за управление за трансфер на кредити
Непосочено
и проследява на
прехода
1 бр. проведено

6

7

8

9

методологията за
разработва на ДОИ
чрез подхода ЕРУ.

4 бр. заседания
на НКТ по
ECVET
1 бр. План за
дейността на
НКТ по прилагането на
ECVET

0

Няма
срещнати
проблеми
и предизвикателства.

НАПОО

Изпълнена

Забава в
одобрението на
проекта,
по който
ще се раз-

АИКБ

Неизпълнена

10

1

2

3

4

5

ра на труда и в образователната система.

5.4.

Разработване и
прилагане на политики и мерки за
развитие на професионалното
обучение в работна среда, вкл.
чрез организира
на стажове в
предприятия по
време и след завършване на обучение

5.4.1. Стажуване за
срок от 6 месеца на
безработни младежи
до 29г. със средно
или висше образование и обучение по
време на работа за
период до 6 месеца
на безработни младежи до 29г. със
средно образование.

5.4.2. Професионално ориентиране,
мотивиране, обучение за ключова компетентност „Работа в
екип“, професионално обучение и стажуване за период от
3 месеца.

5.4.3. Стажуване за
срок от 9 месеца на
безработни младежи
до 29 г., завършили
висше образование и
без трудов стаж по
завършената специ-
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6

7

проучва

4 865 безработни младежи до 29 г., включени в
стажува или в обучение
по-време на работа.
от тях 1 635 безработни
младежи до 29 г. включени в стажува и 3 230 в
обучение по време на
работа

-

-

8000 безработни
Общо разходи в
младежи до 29 г.,
размер на:
включени в ста3 505 551 лв.
жува или в обучение по време на
ЕСФ, ИМЗ и ДБ
работа

8

работва
системата,
като същият е в
процес на
подготовка.

4 865 безработни младежи до
29 г., включени
в стажува или в
обучение повреме на работа.

Няма

професионално
ориентирани 947
безработни младежи; обучени
2233 безработни
лица, от които 1850 безработни
Проект „Шанс
947 безработни
възрастни. 200
за работа-2015” младежи до 24 г.
обучени по
Държавен бю- и 1286 безработ- професия "Инджет
ни лица над 50 г.; дустриални отстажували 893
ношения
безработни лица,
от които 379 безработни младежи
и 514 безработни
лица над 50 г.

Няма

Държавен Бюджет
4 541 684 лв.

стажували 1124
безработни младежи

9

Дейността
стажували 1 087
е приклюбезработни
чила през
младежи
2015г.

Агенция
По-скоро
по
изпълнена
заетостта

КНСБ

По-скоро
неизпълнена

Агенция
по заетостта

Изпълнена

10

1

2

3

4

алност, в публичната
администрация
(АЗ)
5.4.4. Разработване
на предложение за
нормативни промени
Собствени
в Кодекса на труда
средства
В процес на изпълнение
във връзка с дуално(Бюджет на
то обучение
МТСП)
(МТСП-Изтеглено
от системата)
Одобрени на Трето заседание - 22-23.10.2015 г.
на Комитета за наблюдение на ОП НОИР критерии за избор на операция
„Ученически практики –
фаза 1“
Постигнати са целите по
проект
BG051PO0013.3.07-0001 „Ученически
практики”, финансиран
5.4.5.Подобряване
Европейски
по ОП РЧР и съфинансикачеството на просоциален
фонд
фесионалното обра- ране от Европейския
зование и обучение, социален фонд , чийто
изпълнение
приключи
чрез усъвършенстOПРЧР
през
2015
г.
относно
ване на практичеспредоставя на качествена
кото обучение на
изплатени
подгоучениците от систе- професионална
8035377.53 лв.
товка в реални работни
мата на ПОО
за 2015 г.
условия за ученици;
улеснява на прехода от
училище към работното
място и повишава на
успешната реализация на
трудовия пазар; изгражда на стабилни партньорства между образователните и обучителни
институции и бизнеса.
В проекта се включиха

Страница 27 от 66

5

6

1 бр. Разработен
проект на промени в Кодекса на
труда

7

0

9000 успешно
приключили ученически практики 16 262 ученици
и получили сертификат

8

9

Няма

МТСП
БСК

Неизпълнена

Няма

МОН

Изпълнена

10

1

5.5.

2

3

4

5

6

над 5 000 работодатели,
който са публикували
над 10 000 обяви за индивидуална или групова
практика.
В
уеббазираната
система
(praktiki.mon.bg) на проекта са се регистрирали
407 гимназии, от които
368 са изпратили ученици на практика. За целият период на проект
“Ученически практики”
са се включили общо 48
278 ученици, а успешно
приключили практика са
46 525 ученици.В резултат на успешното сътрудничество с бизнеса
над
1 680 ученици
получиха предложение
за постоянна работа, 3
345 – за почасова и сезонна работа и над 3 750
препоръки за работа,
благодарствени писма и
грамоти от работодателите.
Съчетаване на
5.5.1. Разширяване
ЦУТФ обслужва всички
МОН,
за учебната
Функциониращи
ПОО с овладява- на обучението по
училища и университети, Обслужва на
2015-2016: - 68
370 УТФ;
не на ключови
предприемачество
които се регистрират в
дейностите и
училища и 2
компетентности като ключова компе- базата данни на Центъра, предоставя на
университета,
Проведен Панаир
за постигане на
тентност чрез учеб- които са били общо: - за услуги – 41540
общо 70.
на УТФ „Млад
по-голяма прино-тренировъчните учебната 2014-2015г. - 67
лв.
330 УТФ за
предприемач“ с
годност на обуча- фирми;
училища и 2 университеучебна и 660 за
международно
ваните за трудова Провеждане на па- та и
Панаир на УТФ
календарна гоучастие
заетост
наира на УТФ
- за 2015 г. - 670 УТФ
Млад предпридина.
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8

- достатъчен перМОН
сонален
състав на Център за
ЦУТФ за учебнотобслужва ренирона обучевъчни
нието (2
фирми
щатни

9

Изпълнена

10

1

2

3

4

„Млад предприемач“ (338 до 30.06.2015 и 332
от 15.09 до 31.12.2015 г.
)
За една учебна година в
УТФ се обучават 40004500 ученици.
Проведен ТФ ФЕСТ
Международен панаир
Млад предприемач 2015
в гр. Пловдив с 800 ученици-участници; 300 от
тях, финансирани от
МОН
Държави-участнички България, Румъния, Черна гора

5

емач – 53 110
лв.

Проект “stARTs” обхваща 4 училища по изкуствата: Национална професионална гимназия по
полиграфия и фотогра5.5.2. Разширяване
фия (София), Национална обучението по
на гимназия за приложни
предприемачество
изкуства "Свети Лука"
чрез създаване на
(София),
Национална
тренировъчни пред- художествена гимназия
50 000 лв. от
приятия в училища "Цанко
Лавренов"
бюджета на
по изкуствата и
(Пловдив), Национална
Министерство
спортни училища,
гимназия за сценични и
на икономиката
вкл. обучение и мен- екранни изкуства (Пловторство по предпри- див) и 1 спортно училиемачество и защита ще - Средно спортно
на интелектуалната училище "Васил Левссобственост.
ки", (Пловдив). Създадени бяха 10 броя тренировъчни предприятия, в
които взеха участие 100
ученици на възраст между 15 и 18 години.

Страница 29 от 66

6

7

Проведен панаир на УТФ
Млад предприемач ТФ ФЕСТ
2016 в гр. Пловдив на 14 и 15
април 2016 със
300 състезатели
и над 300 посетители.
Брой УТФ участници – 100
български; 14
състезания
Държавиучастнички България, Сърбия, Черна гора

4 бр. сключени
договори с. училища по изкуствата
1 бр. договор със
спортно училище;
Създадени 10 бр.
тренировъчни
предприятия

8

9

бройки)
- Липса на
програмист и
финансов
ресурс,
който да
осигурява
адекватно
нуждите
за обслужва на
УТФ

4 бр. договора

1 бр. договор

10 бр. ТП

Няма

МИ

Изпълнена

10

1

2

3

5.5.3. Насърчаване
на ученици и студенти за осъзнава на
значението на интелектуалната собственост, вкл. търговската марка чрез създава на тренировъчни предприятия
(ТП).
5.5.4. Обучение на
заети лица и предприемачи за развитие
на бизнес със страни
в и извън ЕС
Обучение на предприемачи:
„Общо
представя на стандартите GS1 и нови
приложения в полза
на потребителите“.

5.6.

Осигуряване на
възможности за
ПОО на заети и
безработни лица с
приоритет
на
групата в младежка възраст, в
т.ч. и обучения на
работното място,
в съответствие с
потребностите на
бизнеса и изисквания за преход
към
ресурсно
ефективна нисковъглеродна
и
зелена икономика

5.6.1. Предоставяне
на ваучери за обучение за придобива
или повишава на
професионалната
квалификация и/или
за обучение за придобива на ключови
компетентности.
5.6.2. Обучение за
придобива на ключова компетентност
"Умения за учене”;
Обучение на работното място под ръководството на наставник.
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4

Учениците по проекта
придобиха умения, свързани с регистрация на
търговска марка на Общността и защита на
интелектуалната собственост.

-

-

-

5

6

Проектът
се
осъществява
паралелно
с
най-малко 40 бр.,
проект
създадени ТП
“stARTs” и не
изисква допъл3 бр.
нителен
бюнаградени ТП
джет.

Собствени
средства на
БТПП GS1 България

Общо разходи в
размер на
18 235 925,79
лв.
от които: ЕСФ
15 500 536,92
лв.
ДБ
2 735 388,87лв
Общо разходи в
размер на
60 581 649,79
лв.
от които:
ЕСФ
51 494 402,32
лв.
ДБ

180
обучени лица
100
обучени лица

50 376 лица,
обучени за ПК

7

8

9

40 бр. ТП
3 бр. наградени
тренировъчни
предприятия

475
обучени лица
170
обучени лица

46 534 лица,
обучени за ПК

64 569 лица,
обучени за КК

63 501 лица,
обучени за КК

Обучени 31 900
безработни
лица

Обучени 52
499
безработни
лица

Няма

МИ

Изпълнена

Няма

БТПП

Изпълнена

Дейността Агенция
е приклюпо
чила през заетостта
2015г.

Изпълнена

Дейността Агенция
е приклюпо
чила през заетостта
2015г.

Изпълнена

10

1

2

3

5.6.3. Обучение на
безработни младежи
до 29 г. за професионална квалификация и за придобива
на ключови компетентности.
5.6.4. Предоставяне
на ваучери за обучение на безработни
младежи до 29г. за
професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности.
През 2015г. се реализира заетост на
обучените младежи
през 2014 г.
5.6.5. Обучение на
безработни лица за
професионална квалификация.
5.6.6. Обучение за
придобиване
на
професионална квалификация; мотивационно
обучение;
обучение по ключови компетентности;
осигуряване на субсидирана заетост.
5.6.7. Професионално
ориентиране,

Страница 31 от 66

4

-

-

5

9 087 247,47 лв.
Общо разходи в
размер на:
9 886 586,29 лв.
от които:
ЕСФ
8 403 598,28 лв.
ДБ
1 482 988,01 лв.

6

Обучени
2 000
безработни
лица, вкл. 119 –
за 2015 г.

Общо разходи
Обучение на
в размер на
2 420
2 474 641,62 лв.
безработни
от които:
лица и заетост на
ЕСФ
2100 от обучени2 103 445,37 лв.
те лица
ДБ
371 196,25 лв.

ДБ
-

309 154 лв.

-

Национално
програма
"КЛИО" Държавен бюджет

-

Проект "Уча и
успявам в Бъл-

7

8

Обучени
2 482
Дейността Агенция
безработни
е приклюпо
лица, вкл. 453 – чила през заетостта
за 2015 г.
2015г.

Обучени 3 366
безработни
Дейността Агенция
лица и включее приклюпо
ни в заетост
чила през заетостта
3 136 от обуче2015г.
ните лица

1020 безработни
395 безработни
лица, обучени за
лица, обучени
Агенция
Дейността
придобиване на
за придобиване
по
е приклюпрофесионална
на професиозаетостта
чила през
квалификация по
нална квалифи2015г.
заявка на работокация по заявка
дател
на работодател
обучени 47 безработни лица;
включени в заетост 230 безработни лица

Няма

Разработен инст- Разработен инсрументариум за
трументариум

Няма

обучени 96 безработни лица;
работили 213
безработни лица

9

Изпълнена

Изпълнена

Изпълнена

МТСП,
Агенция
По-скоро
по
изпълнена
заетостта

АИКБ

Изпълнена

10

1

2

3

4

обучение за придобиване на професионална квалификация;
мотивационно обучение; обучение по
ключова компетентност „Управление на
конфликти“;
стажуване

5.6.8. Обучение за
придобиване
на
професионална квалификация; субсидирана заетост.

гария" Държавен бюджет

-

5.6.9. Професионално
ориентиране,
обучение за придобива на професиоОбучение на 2197 безранална квалификация;
ботни лица и заетост на
мотивационно обу1263 лица
чение; обучение по
ключови компетентности; субсидирана
заетост.
5.6.10.
Професионално ориентиране,
обучение за придобиване на професионална квалификация;
мотивационно обучение; обучение по
ключови компетент-
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7

8

9

професионално
ориентиране

за професионално ориентиране. Обучени
Обучени 1920
1920 безработни
безработни лица; лица. Включени
стажували 384
в стажове 378
безработни лица
безработни

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

Отказ на
работодателите от
Обученията са предваристартирали,
телно
след приключ- заявените
ването им на бройки за
лицата ще бъде назначапредложено
ване, отназначаване на каз на
работа
обучените
лица да
започнат
работа

БСК

По-скоро
неизпълнена

НПДЗ- 2015,
чрез МТСП

обучени 2400
безработни лица,
2197 обучени демотивавключени в суб- безработни лица ция при КТ „Подсидирана заетост и 1263 наети на безработкрепа“
240 безработни
работа лица
ните
лица

Изпълнено

Неподадено

Над 1800 обуобучени 1844
чени безработни
безработни лица
лица и 160 обуи 160 обучаващи,
чаващи, вкл.
вкл. наставници
наставници

Изпълнени

Няма

ДП
БГЦПО

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ности; обучение на
обучаващи, вкл. наставници

5.7.

5.8.

Въвеждане и развитие на система
за непрекъснато
актуализиране на
компетентностите на учителите
по професионална
подготовка
чрез ефективно
сътрудничество с
бизнеса и с висшите училища за
провеждане
на
обучения в производствени условия, предоставени от бизнеса,
във връзка с въвеждането
на
нови техники и
технологии
в
съвременните
производства

Разширяване на
дейностите, които
способстват
за
привлекателността на ПОО, вкл.
ежегодно
провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение

5.7.1. Създаване на
система за непрекъснато обновяване
на знанията и компетентностите
на
преподавателския
състав в ЦПО в съответствие с новите
техники и технологии в производството.

Непрекъснато обновяване на знанията и компетентностите на преподавателския състав в ЦПО
в съответствие с новите
техники и технологии в
производството

5.8.1. Провеждане на
национални състезания по професии,
вкл. Панорама на
професионалното
образование и обучение.

По Национална програма
„Училището – територия
на учениците” Модул
„Ученически национални състезания и национални и международни 148 470 лева.за
олимпиади и съгласно провеждането
утвърден график със на националниЗаповед РД № РД 09- те състезания
1505/ 30.09.2014 г на
министъра на образованието и науката са проведени национални състезания по професии и
по различни общообра-
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Собствени
средства

10 обучени лица

Обучени са 10
лица

Организирана и
проведена седма Панорама на
професионал42 национални
ното образовасъстезания по
ние по 12 пропрофесии
фесионални
1 олимпиада по направления и
техническо черта на 8 национални състезания
по професионални направления, органи-

Няма

АИКБ

Изпълнено

В общо 20
професионални
направления се
обхващат
повече от
42 професии, заложени като
целеви
индикатор

МОН

По-скоро
изпълнена

10

1

5.9.

2

Модернизация и
развитие на образователната инфраструктура
и
изработване
на
национална образователна карта

3

4

5

6

зователни предмети
Популяризиране
възможностите на системата
за професионално образование и обучение за
избор и усвоява на професии според желанията
и интересите на младите
хора, тяхната привлекателност и значимост
По Националната програма „Модернизира на
системата на професионалното
образование“, одобрена с Решение № 299/05.05.2015
г. на Министерския съ- обща стойност 3
вет в МОН постъпиха 038 929.33 лв. и
5.9.1. Подобряване 106 проекта от професи- със съфинанси73 професионална
материално- оналните гимназии. Отране от страна
ни гимназии
техническата база на
говарящи на изискванияна
бизнеса
с
професионалните
та - 61 проекта, класира- 451 155,46 лв.
гимназии
ни съгласно утвърдените, със Заповед № РД
09-874/03.07.2015 г. на
министъра на образованието и науката, правила
и методика за разглежда
и оценява по процедура
за подбор.
5.9.2. Подобряване
Изпълнението по рамкона инфраструктурата
вата програма е започна професионалните
нало
училища“
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Неподадено

Брой
професионални
училища

7

8

9

зирани
извън
панорамата
с
общо 554 ученици.
1 олимпиада по
техническо черта

106 професиопредвиден
нални гимназии
бюджет
с проекти, от
по прогкоито финансирамата
рани - 38 про3 000 000
фесионални
лв.
гимназии

0

Мярката
реално ще
може да
бъде отчетена през
2018 г.

МОН

МРРБ
ГД ПРР;
МОН;
МЗХ;
общини

По-скоро
изпълнена

Неизпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 6: Модернизиране на висшето образование

6.1.

6.2.

6.3.

Осигуряване на
реални възможности за повишаване на квалификацията и кариерното израстване на преподавателите във висшите училища.
Поощряване на
институциите да
инвестират в
професионалното
развитие на научнопреподавателския
състав

6.1.1. Подкрепа за
организацията и
провеждането на
дейности, водещи
към повишаване на
квалификацията на
преподавателите във
висшите училища,
осигуряване на образователната мобилност.

Насърчаване
прилагането
на
европейските
инструменти,
предназначени за
подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия
живот

Повишен брой участваИзточник на
щи университети в дей- финансира – ЕК 50 университети,
6.2.1. Управление на
ностите за образователна Усвоена сума – участници в дейПрограма "Еразъм+"
мобилност на Програма
18 237 056, 49
ността
"Еразъм+"
лева
6.2.2. Насърчаване
сътрудничеството
между
изследователски групи и инсМОН,
Брой
титуции от ШвейцаШвейцария
участия
рия и страните от
Централна и Източна Европа- програма
SCOPES.

Осигуряване на
подкрепа и подходяща архитектурна среда за
студенти, специализанти и докторанти с уврежда-

6.3.1. Подобряване
Изпълнението по рамкона инфраструктурата
вата програма е започна висшите училинало
ща.
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Участие на преподавателите от висшите училища в различни форми на
повишаване на квалификацията и образователната мобилност.

Източник на
финансира – ЕК
Усвоена сума –
18 237 056, 49
лева

Неподадено

47 бр. събития,
насочени към
пови-шава на
квалификацията
на преподавателите

брой
висши
училища

45 бр. събития,
насочени към
повишава на
квалификацията
на преподавателите

Няма

ЦРЧР

Изпълнена

48 университети, участници в
дейността

Няма

ЦРЧР

Изпълнена

0

-

МОН

Неизпълнена

0

Мярката
реално ще
може да
бъде отчетена през
2018 г.

МРРБ

Неизпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ния

6.4.

Усъвършенстване
на системата за
управление
на
висшите училища
и въвеждане на
системи за наблюдение и контрол

6.4.1. Координиране
участието на България в Рамковата
програма на ЕС за
научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020", в частност тези, насочени
по конкурсните схеми на Европейския
съвет по научни
изследвания и схемите, свързани с
Дейностите „Мария
Склодовска-Кюри“.

6.5.

Подкрепа на възможностите
за
прилага на информационните и
комуникационните технологии за
целите на обучението през целия
живот и разширява на достъпа до
информация
и
образователни
услуги

6.5.1.Стимулиране
развитието на електронни форми за дистанционно обучение
(съществуващи
и
нови).

6.6.

Прилагане модели на финансиране на системата
за висше образование, ориентирани към резултатите от обуче-

6.6.1. Предоставяне
на средства за издръжка на обучението
в държавните висши
училища, въз основа
на
комплексната
оценка за качеството
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Създадени условия за
пълноценно и ефективно
участие на България в
конкурсите на Рамковите
програми на Европейския съюз и засилва на
присъствието на академичната общност в гоЕС
лемите научни програми
и програма Хоризонт
2020 на Европейския
съюз и Европейската
програма за сътрудничество в областта на науката и техниката –
COST
Операция „Развитие на
електронни форми на
дистанционно обучение
в системата на висшето
образование“ е приключена на 31.10.2014 г.
През 2015 г. не е имало
никакви дейности по
Неподадено
тази операция.
Поради тази причина ГД
СФМОП няма как да
предостави информация
за текущо и целево състояние на индикатора за
2015 г.
Средствата са предоставени по реда на ПМС
Средства от
121/2012 г., изм. и доп. с
държавния бюПМС 15/2015 г. и се изджет в размер
ползват от висшите учина
лища за финансиране на
42 851 248 лв.
разходи по професио-

брой проекти по
двете схеми на
програма „Хоризонт 2020”

94 бр.подадени
проекти
2 информационни дни

Риск по
отношение на
участието
в Рамковата програма на
ЕС за наука и иновации
„Хоризонт
2020“

брой проекти на
ВУ
привлечени нови
категории студенти

0

Няма

33 държавни
висши училища

33 държавни
висши училища

Няма

МОН,
ФНИ

Висши
училища
МОН

МОН

Изпълнено

Неизпълнено

Изпълнена

10

1

6.7.

6.8.

2

3

4

5

нието и реализацията на студентите и докторантите

на обучението и
съответствието му с
потребностите
на
пазара на труда.

Осигуряване на
допълнителни
гъвкави възможности за финансово подпомагане
на обучаваните
студенти, специализанти и докторанти чрез развитие на модела за
кредитиране,
както и осигуряване на стипендии за стимулиране на обучение
в приоритетни за
икономиката области и специални постижения в
науката, иновациите, изкуството, културата и
спорта

6.7.1. Гарантиране
на достъп до висше
образование на лица,
Общият размер
независимо от соци- Договорените кредити за на усвоената
алния им статус чрез 2015 г. са в размер на част за 2015 г.
Закона за кредитира 23 957 838,88 лв.
възлиза на 6
на студенти и докто678 687 лв.
ранти (ЗКСД)
и
Типовия договор.

Засилване участието на бизнеса
в разработването
и осъществяването на учебни планове и програми

6.7.2. Изработване
на проектно предложение за предоставяне на стипендии
за студенти с цел
стимулиране
на
обучението им в
приоритетни за икономиката области.

7

8

9

нални
направления,
свързани с повишаване
качеството на обучение и
съответствието му с потребностите на пазара на
труда.

3400-сключени
кредитииндикативен
брой за 2015 г.

1 884 са сключените кредити
само за 2015 г.

Няма

МОН

По-скоро
изпълнена

1бр. проектно
предложение

1бр. проектно
предложение

Няма

МОН

Изпълнена

0

През 2015
г. по ОП
НОИР
няма
програмирана
операция,
която да
включва
дейности
по актуализира на

Висши
училища
БСК

Неизпълнена

1бр. разработено проектно предложение
Одобрени на Второ засеОП НОИР
дание - 26-27.05.2015 г.
на Комитета за наблюдеЕвропейски
ние на ОП НОИР крите- социален фонд
рии за избор на операция
„Студентски стипендии
– фаза 1”

6.8.1.Актуализиране
на учебните планове
и програми с учас- тието на представителите на бизнеса
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6

Неподадено

20 бр. учебни
планове и програми, приложени
във висши училища

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

учебни
планове и
програми
в професионалното или
висшето
образование с
участието
на бизнеса.
Такава
операция
е заложена и в
Индикативната
годишна
работна
програма
за 2016 г.
Насърчаване на
висшите училища
в използването на
данни за трудовата реализация на
завършилите
и
за
6.9. прогнозите
растежа при планирането на приема, образователни и обучителни
курсове и програми
Създаване
на
активни политики
6.10 за трудовия пазар, насърчаващи
.
наемането
на
завършващи

6.9.1. Използване на
прогнозите за търсенето и предлагането
на работна сила в
България при определянето на потребностите от специалисти с висше образование и планирането на приема във
висшите училища

Оптимизиран прием на
студенти във висшите
училища
РМС 343 от 18.05.2015 г.
РМС 520 от 10.07.2015 г.
РМС 694 от 11.09.2015 г.

МОН
чрез държавния
бюджет

Оптимизиран
прием във висшите училища

Привличане на универИзточник на
3 бр.
6.10.1. Управление ситети за участие в дей- финансира – ЕК
университети
на Програма "Ера- ностите за КД2, Страте- Усвоена сума –
участници в прозъм+"
гически партньорства на
1 247 564,38
екти
Програма "Еразъм+"
лева
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Реализиран оптимизиран прием на студенти
във висшите
училища

Няма

1 бр.
университети
участници в
проекти

Липса на
достатъчно финансира в
КД2, дейност

МОН

ЦРЧР

Изпълнена

По-скоро
неизпълнена
(Университетите
участват в

10

1

2

3

4

5

6

висше образование, вкл. и чрез
финансира
по
европейски програми

7

8

„Стратегически
партньорства“

6.10.2. Изготвяне на
Правилник за оценка Правилникът е обнародна научните органи- ван в ДВ, бр.72,
зации и висшите 18.09.2015 г
училища.

1 бр.
Финансиран от
ДБ

6.10.3.
Българо- Осигуряване на подкрепа Съфинансиране
швейцарска програ- в областта на научните от МОН е 11,75
ма за научен обмен изследвания
%
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изготвен правилник

Брой проекти
Брой стипендианти

ефективен
контрол по
наблюдението и
оценката на
резултатите
от научноизследователската
дейност,
осъществявана от
Фонд „НаПрилагане на
учни изсутвърдения
ледвания”,
Правилник
БАН и
държавните
висши
училища за
подобрява
качеството
на научните изследвания на
базата на
въвежда на
европейски
стандарти.
2 подкрепени
Рискът е
млади учени за
извън
научен престой компетен-

9

дейностите по
КД2, съобразно
отпуснатите суми
от ЕК на
Националната
агенция.)

МОН

Изпълнена

МОН

Изпълнена

10

1

2

Подпомагане
интегрирането на
националните
висши училища и
научни институти
в
европейското
6.11 изследователско
пространство вкл.
.
и чрез осигуряване на открит достъп до чуждестранни университетски и научни
библиотеки

3

4

5

6

7

на докторанти и
в Швейцария
циите на
постдокторанти.
МОН
6.10.4. Насърчаване
на
практическото
обучение на студенти в реална работна Успешно
приключил
75 003 успешно
71 000 бр. приксредна чрез успешно проект по ОП „Развитие
ОП РЧР
приключили
Няма
лючили практики
приключване
на на човешките ресурси“
практики
проект „Студентски
практики“ по ОП
РЧР
Изготвено и внесено за
оценява проектно пред6.10.5. Стартиране ложение по ОП НОИР
на проект „Студент- Одобрени на Второ засеОП НОИР
ски практики“ по дание - 26-27.05.2015 г.
Европейски
1 бр. проектно
1 бр. проектно
Няма
ОП НОИР в рамките на Комитета за наблюде- социален фонд
предложение
предложение
на втората половина ние на ОП НОИР критена 2015 г.
рии за избор на операция
„Студентски практики –
фаза 1
6.11.1. Създаване на
условия за пълноценно и ефективно
участие на България
в конкурсите на
Координиране участието
брой
рамковите програми
Проведени 4 бр.
на България в Рамковата
проекти
на Европейския съЕС,ФНИ
информационни
Няма
програма на ЕС
брой информациюз за засилване на
дни
онни дни
присъствието
на
академичната общност в
големите
научни програми и
проекти.
6.11.2. Финансиране Финансирани 2 бр. подСлаб инна
подготвителни готвителни визити. Мяртерес от
Бюджет на
визити по програма ката е изпълнена. Целе16 бр.
страна на
програма BG09
BG09 „Фонд за сти- вата стойност на индикаподготвителни
2
българсУсвоена сума
пендии на Евро- тора няма да бъде посвизити
ките вис14 864,08 лв.
пейското икономи- тигната. изразходените
ши учическо пространство“ средства ще бъдат излища и
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8

9

МОН

Изпълнено

МОН

Изпълнено

МОН ,
ФНИ

По-скоро
неизпълнена

МОН

По-скоро
неизпълнена

10

1

2

3

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
6.11.3. Предоставяне
на стипендии за индивидуална мобилност по програма
BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
– покани за набира
на кандидати № 2 № 5.
6.11.4. Финансиране
на проекти за междуинституционално
сътрудничество по
програма
BG09
„Фонд за стипендии
на
Европейското
икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство.

4

5

6

7

ползвани за финансира
на други дейности по
фонда за двустранно
сътрудничество на програма BG09.

8

9

научните
организации към
мярката.

Към дата 31.12.2015 г. по
програма BG09 са предоставени общо 122 бр.
стипендии за индивидуална мобилност.

Общият размер
на верифицираните и сертифицирани средства
е 372 840 лв.,
които представляват
28,16%
финансово изпълнение към
31
декември
2015 г.

355 бр.
стипендии

126 бр.
стипендии

Финансирани са и се
изпълняват общо 6 проекта за междуинституционално сътрудничество,
с което бюджетът на
мярката е изчерпан. Проектите се изпълняват в
срок до 30.09.2016 г.

Сертифицираните авансови
плащания
по
мярката „Проекти за междуинституционално сътрудничество“ са в размер
на 1 263 493, 74
лв., които представляват
79,99% финансово изпълнение към 31 декември 2015 г.

3 бр.
финансирани
проекта

6 бр.
финансирани
проекта

Няма

МОН

Няма

МОН
(МЕС)

По-скоро
неизпълнена

Изпълнена

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7: Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за по-добро качество на живот след приключване на трудовата кариера
7.1.

Насърчаване на 7.1.1. Да се изградят Изградена мрежа от
изграждането на Младежки
инфор- МИКЦ на територията
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648 185 лв.
Държавен бю-

33 МИКЦ

31 бр. МИКЦ;

Не е достигнат

ММС

Изпълнена

10

1

2

мрежи за учене
през целия живот
на местно ниво,
включващи държавни и местни
власти и структури,
фирми
и
предприятия,
доставчици
на
образование
и
обучение,
културни
институции, предоставящи
формално
обучение, правителствени и доброволчески организации и други с
цел споделяне на
ресурси ( само
финансови)
и
гарантиране
на
прозрачност,
ефективност
и
ефикасност
на
проекти за учене
на
възрастни,
осъществявани с
публично съфинансиране
при
спазване
на
принципа на партньорство

3

мационно – консултантски
центрове
(МИКЦ) на територията на областните
градове в цялата
страна;
Да се формират висококвалифицирани
екипи за предоставяне на младежки
услуги;
Да се организират и
проведат обучения
за млади хора за
придобиване
на
личностни и социални компетенции;
Да се изградят информационни банки
в МИКЦ (електронни бази данни, печатни и други ресурси с младежка информация).
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4

на цялата страна.
Изградени
квалифицирани екипи за
предоставя на услуги за
младите хора. Проведени
обучение на територията
на цялата страна.
Изградени
информационни банки

5

6

джет
33 бр. екипи

100 бр. обучения

33 бр.
инф. банки

7

очаквания
резултат,
31 бр. екипи;
тъй като
субсидиите отпуснати по
402 бр. обучеНациония;
нална
Програма
за Младежта за
31 бр. инф. бан- периода
ки.
2014-2015
г. бяха
достатъчни за изграждането
на 33 центъра и
покриването работата на
33 екипа.
Въпреки
това бяха
сключени
договори
с 32 организации,
за реализира на
проекти
по тази
мярка. В
процеса
на реализация се
наложи
прекратява на един
от дого-

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ворите.
7.2.1. Подкрепа на
работодатели за осигурява на безопасни
и здравословни условия на труд.

7.2.2. Подкрепа на
работодатели за осигурява на безопасни и здравословни условия на труд.

7.2.

Подкрепа на работодатели
за
обучение на персонала на работното място, с
особен
акцент
върху малките и
средни предприятия,
както
и
предприятията в
малки населени
места и селските
райони

7.2.3. Подкрепа на
работодатели
за
обучение на работното място.

1.
7.2.4. Обучение на
персонала чрез квалификационен коучинг
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Включени в
мерки за подкрепа - 10 предпНяма
риятия Участвали в семинари
лица - 1000
Планирани и
приети от фонд
25 бр.
Няма рис„Условия на
Непосочено
проведени обучекове и
труд“ 29 броя
ния
бариери
обучения по
ЗБУТ
Липса на
интерес от
страна на
Предварителни
5
работодаНепосочено
разговори с
работодатели
тели и
работодатели
обучаващи институции
С изграждането на
1
бр.
уебуеб-базирана
платбазирана систеформа за електронно
ма,
електрон
обучение са изпълни
курс по квалипет основни цели на
фикационен
проекта:
коучинг и емо1 бр. Модел на
Подобряват се квали- Финансира по
ционална интеучебна програма
фикационните умения
Оперативна
лигентност,
6 бр. семинари
на заетите лица и програма Развидопълнителни
240 лица, участтрайно нараства на тие на човешкиматериали
Няма
ници в семинарипроизводителността;
те ресурси –
http://elearn.ceib
те
Прилагат се съвремен- Проект BG 051
g.bg;
120 бр. индивини информационни и PO001-2.1.09
Наръчник
по
дуални планове
комуникационни техквалификационологии и създаване
нен коучинг –
на
информационни
тираж 460 бр.
системи за отделните
Информационен
функции по развитие
обна персонала
зор„Стратегичес

Подобрени условия на
труд и намален процент
Фонд „Условия
на трудови злополуки в
на труд“
предприятията на подкрепените работодатели

2.

10
предприятия
най-малко 1000
участника в семинари

АИКБ

Изпълнена

БСК

Изпълнена

БСК

Неизпълнена

КРИБ

По-скоро
изпълнена

10

1

2

3

4

3. Създават се оптимални условия и механизми за по-добро и ефективно усвояване на
знания и умения през
целия живот и за използване на потенциала на заетите;
4. Популяризират
се
добри примери и дейности с цел въвеждането им в предприятията, както и насърчаване на образователни
стратегии за изобретателност и иновации;
5. Стимулират се иновационни методи за организира на работата и
обучението.
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5

6

7

ко управление
на
персонала
чрез квалификационен коучинг” – 1 бр.
тираж 300 бр.
Тематична
учебна програма „Повишава
на емоционалната
интелигентност
на
сътрудниците
чрез коучинг” –
бр. тираж 500
бр.
Студия със заглавие „Кариерно развитие –
концепции, изследвания, нови
тенденции,
прогнози”,
тираж 1000 бр.
Наръчник
„Практически
насоки за кариерно развитие
– професионално ориентира и
консултира”
Казуси - 20 бр.
Презентации –
14 бр.
индивидуални
планове за кариерно развитие
– 130 бр.
Аналитични
доклади за удовлетвореността

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

от обученията –
2 бр.
7.2.5. Обучение на
персонала в МСП:
-от секторите: строителство, машиностроене,
химическа
промишленост;
- от бранш „Текстил
и облекло”, работещи в трансграничния регион Бъргария
– Сърбия;
-от банковия и застрахователен сектор,
и сектор „Информационна сигурност и
защита на лични
данни“
- от научно изследователските
среди
„Права на интелектуална собственост“
и „Авторски и сродни права.”
-от сектора на енергетиката „Енергийна
ефективност и устойчиво развитие“
-от смесени палати
„Програма Хоризонт
2020 и Инструмент
за МСП“.
7.2.6. Обучение за
ползите от медиация, вкл. умения за
насочва към съдии.
7.3.

-

-

Energy Island
”Програма
“Horizon 2020”
Програма за
трансгранично
сътрудничество
България –
Сърбия “VALERT” Програма LLP
„ЕЕN”Програма
„COSME”
„ЕЕN”Програма
„COSME” Собствени средства

150
обучени лица

Mediation meets
Judges Програма Civil Justice

100
обучени лица
бр. млади хора,
участвали в обучения и инициа-

Осъществяването 7.3.1. Да се инфор- Повишена информира- Бюджет по прона кампании за мират младите хора ност на младите хора; ект на програма
информиране и за възможностите и Повишен брой млади
ОПАК
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60
обучени лица
150
обучени лица
50
обучени лица
30
обучени лица
50
обучени лица

170
обучени лица
50
обучени лица
15
обучени лица

Няма

БТПП

По-скоро
изпълнена

100
обучени лица

Няма

БТПП

Изпълнена

76 795 млади
хора, участвали
в кампании,

Няма

25
обучени лица
115
обучени лица
вкл.и от фирми

ММС

Изпълнена

10

1

2

повишаване
на
мотивацията на
потенциалните
възрастни учещи,
включително на
работното място
и в социалната им
среда, осъществявани в сътрудничество с работодатели, правителствени и доброволчески организации

7.4.

3

ползите от формално
обучение чрез интернет страница на
Национална програма
за
младежта
(2011-2015)
–
www.mikc.bg;
Да се информират
младите хора чрез
Националноинформационна система за младежта
/НИСМ/ за:
- конкурси, стажове, обучения в
България и чужбина;
- възможности за
включва в младежки национални и международни форуми, конференции, кампании и инициативи;
- получава на информация за младежки организации
и
други
ЮЛНЦ, осъществяващи дейности
в полза на младите хора.

Популяризиране
и насърчаване на
участието на въз7.4.1. Управление на
растни в инициаПрограма "Еразъм+"
тиви в рамките на
новата програма
на ЕС „Еразъм +”
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4

хора, участвали в формално обучение. Повишена информираност на
младите хора; Повишен
брой млади хора. Публикации Повишен брой
участия в инициативи

5

6

7

тиви

инициативи,
обучения и др.;

брой
генерирани посещения

44 958 посещения на интернет
страницата; 9
895 потребители
на сайта; 205
публикации на
сайта;
76 795 млади
хора, участвали
в кампании,
инициативи,
обучения и др.

250 бр.
бр.
млади хора

Привличане на организации,
предоставящи
Източник на
3 бр.
3 бр.
образование на възраст- финансира – ЕК
организации за
организации за
ни, за участие в дейнос- Усвоена сума –
възрастни, участ- възрастни, участите по КД2, дейност
1 659 136,38
ници в проекти тници в проекти
„Стратегически
партлева
ньорства“ на Програма

8

Няма

ЦРЧР

9

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"Еразъм+"

7.5.

Насърчаване на
доброволчеството
сред населението
с особен акцент
върху младежите
и хората в пенсионна възраст, с
оглед взаимното
им обогатяване и
предаването
на
опит и знания
между поколенията

Сайтовете
са закрити, докато
са администрирани, е водена статистика с
информация за
публикациите в
отделните
секции.

7.5.1. Да се популяризира доброволчеството и ползите от
неформалното учене
чрез интернет страницата на Национална информационна система за младежта /НИСМ/;
Да се популяризира
доброволчеството и
ползите от неформалното учене чрез
интернет страницата
на
Национална
програма за младежта (2011-2015) –
www.mikc.bg.
(ММС)
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50 бр.
публикации
-

Непосочено

Няма
50 бр.
публикации

През 2015
г. е реализиран
проект по
ОПАК,
чрез който
е изградена нова
интернет
платформа "Национална
информационна
система за
младежта". Платформата
функционира от
2016 г. и
обединява
интернет
страниците на

ММС
Неизпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НИКМ и
НПМ
(20112015).

7.6.

7.7.

Оценяване
на
доброволческия
труд чрез система
за валидиране на
знанията, уменията и компетентностите

Подобряване на
условията в читалищата, музеите
и библиотеките за
повишаване
на
културната осведоменост на населението,
за
предоставяне на
възможности за
самостоятелно
учене и неформално обучение
на различни възрастови и целеви
групи

7.6.1. Реализация на
проекти по Национална програма за
младежта
(20112015), подпрограма
3 „Младежко доброволчество и участие
в младежки инициативи“;
Сертифициране на
компетенциите,
придобити
чрез
формално образование.

7.7.1. Оказване на
методическа помощ
и участия в национални работни срещи, свързани с разработването на образователни програми
в музеи и ХГ, свързани с културното
наследство и създава
на условия за устойчиво развитие.
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Одобрени и реализирани
проекти на бенефициенти по Национална програма за младежта (20112015); Повишен брой
млади хора положили
доброволчески
труд;
Издадени сертификати за
придобити

5 бр. одобрени и
реализирани
проекти;
95 бр. издадени
42 343 лв. от ДБ
сертификати;
чрез Национал5 бр.
91 бр. доброна програма за
одобрени и реа- волци, привлемладежта (2011- лизирани проекти чени при реали2015)
зирането на
проектните дейности на петте
проекта по подпрограма 3.

Разширяване на възможностите за учене през
целия живот; обогатява- Средствата са
не на тематичното съ- от бюджетите
държание на образова- на институциителните програми в му- те, участвали
зеите и ХГ за увеличава във форумите.
на възрастовата граница
на потребителите.

Няма

1. Проведени 3
обучения по
проект ЕМПЕ“Музеи
представят Европа“ за музейни специалисти
от цялата страна.
4 бр. срещи

2. Национална
среща „Добри
практики. „Съхранение и опазва на движимите културни
ценности. Модернизира на
музейните фон-

Няма

ММС

Изпълнена

МК,
национални,
регионални и
общински
музеи и
художествени
галерии.
1.МК
– ИзпълнеДКНМИ,
на
ККТ
и
НИМ
2. МК –
ДКНМИИ
, - Ямбол
и Община
Ямбол
3.
РИМ
Бургас,
Министер

10

1

2

3

4

5

6

7

дохранилища“ –
130 участника
3.Четвърта национална среща
„Музеите и устойчивото развитие” Бургас
2015 г.,
присъстваха над
120 души. Бяха
представени 36
презентации.
4.Трета национална среща
„Съхранява на
националната
идентичност и
музеите в България като част
от устойчивото
развитие” Плевен 2015 г.,
присъстваха над
100 души. Бяха
представени 38
презентации.
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8

ство
на
културата,
дирекция
„Културн
о
наследств
о, музеи и
изобразит
елни
изкуства”,
Български
ят
национале
н комитет
на ИКОМ
и община
Бургас.
4.Организ
ацията на
срещата
беше
осъществе
на
от
ХГ„Илия
Бешков”Плевен,
РИМ
–
Плевен и
община
Плевен, в
партньорс
тво
с
Министер
ство
на
културата
дирекция
„Културн
о
наследств

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

о, музеи и
изобразит
елни
изкуства”
Засилване на проактивната роля на
читалищата, музеите и на библиотеките
като
инициатори
и
двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност на
местно ниво посредством дейности за учене през
целия живот

7.8.

7.8.1. Оказване на
методическа помощ;
участия в регионални работни срещи,
семинари,
конференции и други
форми за популяризиране на стратегията и възможностите
на читалищата за
неформално и самостоятелно учене,
както и за ново качество на живот след
трудовата кариера.

Насърчаване на разнообразяването на предлаганите в читалищата форми, разширяване на възрастовите граници на
потребителите, обмяна Средствата са
на опит и знания между от бюджетите
поколенията, на самос- на институциитоятелното учене; обмя- те, участници
на на добри практики и във форумите.
реализирани
проекти;
насърчаване на сътрудничеството между различни институции, свързани с УЦЖ.

7.8.2. Оказва на методическа
помощ;
популяризиране на
добри практики чрез
информационен сайт

Популяризиране
на
ефективни
дейности,
насърчаване на активната роля на културните
институции като местен

Страница 50 от 66

6 бр.
регионални срещи

Регулярно публиИнформационкува на информания сайт „Читации, популяризилища” се подращи дейности на
държа от МК;
читалища, свър-

Проведени 6
регионални
срещи в областите София,
Перник, Варна,
Бургас, Смолян,
Пазарджик и
Стара Загора
(представителите на последните две области
участваха в общ
форум) с участието на представители на
читалища, музеи, библиотеки,
експерти от
общински и
областни администрации, РИО
на МОН и др.
структури,
свързани с
УЦЖ. Основни
теми за дискусия през 2015 г.
бяха насърчава
на културното
многообразие и
гражданско
образование.
Програмите на
работните срещи, участниците в тях и резултатите са попу-

Няма

МК,
РЕКИЦ
„Читалища”;
ББИА

Изпълнена

МК,
Няма

РЕКИЦ
„Читали-

Изпълнена

10

1

2

3

„Читалища”.

4

потенциал

5

Интернет страниците на РЕКИЦ „Читалища” се поддържат в рамките
на
годишната
субсидия
за
тяхната
дейност.

6

зани с УЦЖ
www.chitalishta.co
mРазширява на
възможностите за
популяризира на
дейности на обществените библиотеки чрез създадения от МК
нов сайт
www.bibliobg.com
Добри практики
на музеи, библиотеки и читалища
се публикуват и
на сайта на МК

7

8

ляризирани чрез
интернет страниците на съответните РЕКИЦ
„Читалища”,
организатори на
6-те форума.

9

ща”

ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 8: Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот

8.1.

Нормативно определяне на правата и отговорностите на заинтересованите
страни за планирането, изпълнението и мониторинга на политиката за учене през
целия живот

8.1.1. Разработване и
приемане на Работен
план на Националната координационна група за учене
през целия живот
(НКГУЦЖ) за периода юли 2015 г.-юли
2016 г.
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Определяни са приоритетните дейности на национално равнище за
управление и изпълнение В рамките на
на политиката за УЦЖ, утвърдения бювкл. за подпомагане на джет на МОН
националния координатор за учене на възрастни

1 бр.
приет план

1 бр. приет Комуникационен
рамков план за
взаимодействие
на заинтересованите страни
при изпълнение
на националната
стратегия за
учене през целия живот за
периода 20142020 г.
1 бр. План за
дейността за
периода декември 2015 г. –
декември 2017
г.

Няма

МОН

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Документите са
публикувани на
адрес:
http://lll.mon.bg/
?page_id=824

8.1.2. Осигуряване
на
многостепенна
координация
чрез
номиниране и определяне на областни
координатори
за
учене през целия
живот.

8.1.3. Подготовка на
предложения
за
промени в приложимата нормативна
уредба

8.2.

Създаване и прилагане на механизъм за мониторинг на политиката за УЦЖ

8.2.1. Разработване
на Анализ на състоянието на формалната
образователна
система за учене на
възрастни.
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Постигнато е обединяване и координиране на
действията на областните администрации и на
териториалните структури на МОН за ефективно
и ефикасно изпълнение
на политиката за учене
на възрастни на областно
равнище на управление.
Изградена Национална
мрежа за учене на възрастни (НМУВ);

-

Създадена е пълна картина за участието на
възрастни в различни
форми и степени на училищната система, вкл.
идентифицира на бариерите, които следва да се

28 бр. обучени
областни коор28 бр. обучени
динатори;
областни коорди- http://lll.mon.bg/
натори;
?page_id=924
Общ бюджет:
1 бр. списък на
10 365 лв.
1 бр. списък на
институциите в
Програма „Ера- институциите в
мрежата;
Няма
зъм +“ на ЕС мрежата;
http://lll.mon.bg/
(75%); МОН
?page_id=926
(25%)
1 бр. електронна 1 бр. електронна
платформа за
платформа за
участниците в
участниците в
мрежата.
мрежата.
http://lll.mon.bg/
?page_id=820
10 предложения
за ЗИД на
ЗПОО, предлоНяма рис10
жения за създаНепосочено
кове и
предложения
ва на секторни
проблеми
фондове за
професионално
обучение
1 бр. анализ;
1 бр. "Анализ на
Общ бюджет:
състоянието на
40 798 лв.
500 бр. брошури формалната
Програма „Ерас анализа;
училищна сисНяма
зъм +“ на ЕС
тема за образо(75%); МОН
130 бр. участници вание и обуче(25%)
в събития за обние на възраст-

МОН

Изпълнена

БСК

Изпълнена

МОН

Изпълнена

10

1

2

3

4

преодолеят за осигурява
на достъп до качествено
образование и обучение
на възрастни

8.3.

Изграждане
на
интегрирана информационна
система за измерване на въздействието, в която да
постъпват данни
от
отговорните

8.2.2. Изграждане на
електронна
платформа за наблюдение и отчита на изпълнението на Националната стратегия за учене през
целия живот за периода
2014-2020
година.
8.2.3. Разработване и
приемане на Годишен мониторингов
доклад на Плана за
действие за 2014 г.,
приет в изпълнение
на
Националната
стратегия за учене
през целия живот за
периода 2014-2020
година.
8.3.1. Подобряване
на функционалността на Националната
информационна система в сектора за
учене на възрастни
(НИССУВ) и съдържащите се в нея база

Страница 53 от 66

5

6

7

8

9

съжда на резулта- ни".
Анатите от анализа.
лизът е достъпен на адрес:
http://lll.mon.bg/
uploaded_files/A
nalysis_AL_2015
-last.pdf

Свързване на всички
участници в изпълнение- Общ бюджет:
то на стратегията и пос11 340 лв.
тига на съгласувани Програма „Ера- 1 бр. създадена
действия на институции- зъм +“ на ЕС платформа
те и организациите за (75%); МОН
изпълнение на годишни(25%)
те планове

1 бр. създадена
платформа

Няма

МОН

Изпълнена

Мониторира се ефективността и ефикасността на
В рамките на
предприетите през 2014
1 бр. доклад, приутвърдения бюг. действия за изпълнеет от МС на РБ
джет на МОН
ние на политиката за
УЦЖ

1 бр. Годишен
мониторингов
доклад на Плана
за действие за
2014 г., приет от
МС на РБ

Няма

МОН

Изпълнена

Извършените промени
подобряват качество на Общ бюджет:
информацията за мони15 000 лв.
торинг и оценка на нап- Програма „Ераредъка в областта на зъм +“ на ЕС
образованието и обуче- (75%); МОН
нието на възрастни
(25%)

1 бр.
Национална информационна система
за учене на възрастни
(НИСУВ) с актуализации на данни
за 2013 и 2014

Няма

МОН

Изпълнена

1 бр. надградена
информационна
система с база
данни

10

1

2

3

4

институции, оси- с данни.
гуряващи съпоставимост с индикаторите от международните
и
европейските
изследвания

8.3.2. Набиране, обработка и анализ на
информация за дейността на ЦПО и
ЦИПО.

8.3.4. Текущ мониторинг чрез Информационната система
на НАПОО, вкл.
извършване на проверки на място.
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Осигурява на надеждна
информация за дейността

Осигуряване на надеждна информация за дейността на ЦПО и ЦИПО

5

6

г.,
добавени
показатели
в
рамките на съществуващите
групи и области, надградени
функционални
възможности в
Модул II и добавен страници
с метаданни за
източниците на
информация.
Бюджет на НА- 2 броя
2 броя подадени
ПОО
подадени статис- статистически
½ от абонамен- тически справки справки от ИС
тното обслужва от ИС на НАПОО на НАПОО към
на ИС – 5500лв. към НСИ
НСИ

Бюджет на НАПОО – 24 000
лв.
100*2 експерти*1/2 ден –
2*1/2*40=5080 100 бр. проверени 127 бр. провелв.
ЦПО/
рени
Командировки 2 ЦИПО
ЦПО/ЦИПО
експерта*50
проверки (половината извън
София) *150
лв.=19000

7

Няма
срещнати
проблеми
и предизвикателства.
Няма
срещнати
проблеми
и предизвикателства.
В
тази
сфера на
дейност,
НАПОО
реализира
допълнително:
-изготвяне
на указания
за
провежда
на валидиране в

8

9

НАПОО

Изпълнена

НАПОО

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

ЦПО,
указания
за
провежда на
обучение
чрез работа (дуално
обучение)
в
ЦПО,
указания
за разработване
на
вътрешна
система за
осигурява
на качеството
на
професионалното
обучение
в ЦПО.
НАПОО
въведе
нова инициатива за
подобрява
работата
на ЦПО провеждане
на
информационни
дни в цялата страна. На тях
ЦПО се
запознават с настъпилите
промени в
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8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗПОО и
други
подзаконови нормативни
актове,
както и с
актуални
новости в
информационната
система
на
НАПОО.

8.3.5. Повишаване на
информираността на
гражданите
за
включва в курсове за
придобива на професионална квалификация
Обмен на информация за центровете за
професионално обучение и предоставяните от тях обучения.
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Предоставяне на нови
интерактивни е-услуги и
въвеждане
на
емеханизми за предоставяне на обратна информация от граждани, бизнес, структури на държавната администрация,
групи в неравностойно
положение и др.

Бюджет на проект: Надграждане на информационната
система (ИС) на
НАПОО и осигуряване
на
оперативна
съвместимост с
цел ускоряване
и оптимизиране
на процесите по
обслужване на
гражданите
и
бизнеса
BG051PO002/13
/3.2-04–Общ
бюджет:
358238,24
лв.
(300 000
лв.
информационна
система и нова
интернет страница)

1
брой интегрирани информационни системи
4 бр.
нови електронни
услуги

- 1 брой интегрирани информационни системи
- 4 бр. нови
електронни услуги

Няма
срещнати
проблеми
и предизвикателства.

НАПОО

Изпълнена

10

1

8.4.

8.5.

2

Разработване на
изследователски
механизми в областта на политиката за учене през
целия
живот,
особено в контекста на нуждите на
икономиката
и
пазара на труда

Стимулиране на
научните изследвания в областта
на ученето през
целия живот

3

8.4.1. Разработване
на анализи и проучвания, свързани със
състоянието и тенденциите на пазара
на труда и работната
сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила
по браншове и региони; оценяването на
компетенциите
на
работната сила.

4

-

5

Непосочено

Проведена конференция
8.5.1. Организиране „Education and (un)equal
и провеждане на
transitions“ (24конференция с меж- 25.09.2015) с участието
дународно участие
както на учени от Бълга„Education and
рия и чужбина, така и на
(un)equal transitions“ депутати, журналисти,
въз основа на резул- представители на дъртати от проведени
жавното управление и
научни изследвания. международни организации

От
проект„Social
disparities and
regional differences in schoolto-work transitions in Bulgaria”, финансиран
по Българошвейцарската
програма за
сътрудничество

8.5.2. Анализиране
на участието във
форми на учене през
целия живот на основата на резултати
от проведено национално изследване.

Проектът „Social
disparities
and
regional
differences
in
school-to-work
transitions
in
Bulgaria” е фи-
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Изготвен анализ на основата на резултати от
проведено национално
представително изследване и работа по проект
„Social disparities and
regional differences in

6

4 бр.
анализи и проучвания

7

Подготовка на
два проекта в
описаната област

Проведена конференция с
участие както
учени и изследователи от
1 бр. аналитичен България и
документ с пре- чужбина, така и
поръки
на депутати,
70 бр. участници журналисти и
в конференцията представители
на държавното
управление и на
различни международни организации.
Изготвен анализ
на основата на
резултати от
1 бр. анализ
проведено национално представително изследване и рабо-

8

Съществува риск,
ако се
приемат
проектите

БСК

9

По-скоро
неизпълнена

Няма

ИИОЗ
Изпълнепри БАН на

Няма

ИИОЗ
Изпълнепри БАН на

10

1

2

3

8.5.3. Разработване
на препоръки за
стимулиране професионалното развитие
на обучителите в
предприятията
на
базата на резултати
от сравнително международно изследва
с участието на България.

8.6.

Прилагане
на
гъвкав механизъм
за докладване на
резултатите
от
изпълнението на
политиката
за
УЦЖ на нацио-

4

school-to-work transitions
in Bulgaria”, финансиран
по
Българошвейцарската програма
за сътрудничество

нансиран
по
Българошвейцарската
програма
за
сътрудничество

Изготвен документ с
препоръки за стимулиране на професионалното развитие на обучителите в предприятията на
базата на резултати от
работата по проект “Incompany trainers’ professional development”, финансиран от CEDEFOP

Проектът “Incompany trainers’ professional
development” е
финансиран от
CEDEFOP

Анализиране на постигнатия напредък по отно8.6.1. Подготовка на
шение на задачите и инДоклад за напредъка
дикаторите за резултат в
в сектора за учене на
Националната стратегия
възрастни за 2014 г.
за учене през целия живот за периода 2014 г-
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5

Общ бюджет: 6
500 лв. Програма „Еразъм +“
на ЕС (75%);
МОН (25%)

6

тата по проект
„Social
disparities and
regional
differences in
school-to-work
transitions in
Bulgaria”, финансиран о
Bulgarian-Swiss
Research
Programme.
Изготвен документ с препоръки за стимулира
на професионалното развитие на обучителите в предприятията на базата
1 бр. документ с
на резултати от
препоръки
работата по
проект „Incompany
trainers’
professional
development”,
финансиран от
CEDEFOP
1 бр. доклад (на
BG и ЕN), изпратен до Евро1 бр. доклад, изппейската комиратен до ЕК
сия (ЕК) и публикуван на
страницата на

7

8

Няма

Няма

9

ИИОЗ
Изпълнепри БАН на

МОН

Изпълнена

10

1

2

3

нално и регионално ниво и
подготовка
на
ежегоден национален доклад за
напредъка

4

2020 година, вкл. техния
общ принос за изпълнението на европейските
цели и показатели за
образованието и обучението на възрастни подпомагане оценката, формирането и провеждането е ефективни политики
в сектора

8.7.

Разработване на
иновативни форми на изгражда
на контакти, сътрудничество
и
партньорство
между доставчиците на образование и обучение и
широк кръг от
заинтересовани
страни

8.7.1. Осигуряване
на
многостепенно
ниво на координация
на сектора за учене
на възрастни.

Изградената Националната мрежа за учене на
възрастни (НМУВ) обединява усилията на областните администрации,
РИО и училища за увеличава на участието в
УЦЖ.

8.8.

Подкрепа за мрежи от доставчици
на образование и
обучение с цел
популяризиране
на нови методи за
организация на
ученето (образователни ресурси
със свободен достъп, вкл. за обра-

8.8.1. Изпълнение на
Националната комуникационна стратегия (НКС) за подкрепа на Електронната платформа за
учене на възрастни в
Европа (EPALE).

Приближаване на EPALE
до общността за образование и обучение на възрастни в страната и мотивиране на тази общност за активно ангажиране с платформата.
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5

6

проекта:
Българска версия: http://lll.mo
n.bg/uploaded_fil
es/Progressreport-2014.pdf
Английска версия:
http://lll.mon.bg/
uploaded_files/Pr
ogress-report20142.pdf
Изградена 1 бр.
национална
мрежа за учене
на възрастни
Общ бюджет:
(НМУВ), която
10 365.74 лв.
ще обединява
Програма „Ера1 бр. мрежа
усилията на
зъм +“ на ЕС
областните ад(75%); МОН
министрации,
(25%)
РИО и училища
за увеличава на
участието в
УЦЖ.
Създадена е
Безвъзмездна
Националната
финансова покомуникационмощ на ЕвроСъгласно одоб- на стратегия
пейската прогрената от ЕК сис- (НКС), с което
рама „Еразъм
тема от индика- се осигурява
+“-239 781 лв. и тори, определени приближава на
национално
в НКС
EPALE до общсъфинансиране
ността за обра– 59 945 лв.
зование и обучение на въз-

7

8

Няма

Няма

МОН

9

Изпълнена

МОН
Национална
Изпълнеслужба за
на
подкрепа
на
EPALE

10

1

2

3

4

5

6

зование и обучение на работното
място), изграждане на капацитет и
организационно
развитие

7

8

9

растни в страната и мотивира
на тази общност
за активно ангажира с платформата.

8.8.2. Поддържане
на електронна платформа за дистанционно обучение чрез
самостоятелно учене

8.8.3. Обучения на
Комитетите и Групите по условия на
труд.

-

Непосочено

12
броя
проведени обучения

Обучени 750 лица за
ЗБУТ

ф.УТ и предприятията

750
обучени лица

750
обучени лица

Проект VALERT Програма LLP

1 бр.
създадена платформа

1 бр.
създадена платформа по про-

8.8.4. Разработване Проекта V-ALERT има
на платформа за за цел да допринесе за
онлайн обучение и създаването на култура
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0

През
2015г.
платформата
за
дистанционно обучение бе в
процес на
обновление и това
КТ
доведе до
„Подкреневъзпа”
можността за провежда на
дистанционно обучение
чрез самостоятелно
учене
Разрешението на
работодателите да
КТ
освобож„Подкредават рапа”
ботници
за обучение
Няма

БТПП

Неизпълнена

Изпълнена

Изпълнена

10

1

2

3

4

тества на информа- на информационна сиционната сигурност гурност сред различни
на организацията.
целеви групи (ученици и
учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели и служители на
предприятия) чрез осигурява на осведоменост и
обучение чрез иновативен инструмент за електронно обучение. Основният педагогически подход на V-ALERT е “учене
чрез
правене”
(“learning by doing”),
което има за цел да повиши вътрешната мотивация на обучаващите се
и да доведе до позадълбочени възприятия
и умения.
Чрез превантивни действия за ограничаване на
неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост
8.8.5. Насърчаване
към всички нейни прояна използването на
електронните ресур- ви и форми на проявлеси на платформата ние - подобрява на адап„Социална
акаде- тивността на заетите
мия” за целите на лица към предизвикателсамообучението
и ствата на съвременния
самоинформирапазар на труда в Бългаността
рия, като съществен фактор за ограничаване на
неформалната икономика, за балансиране на
търсенето и предлагане-
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5

6

7

8

9

ект V-Alert http://v-alert.eu/

ОП РЧР

1 бр.
платформа

1 бр. създадена
платформа
http://www.vsa.b
cci.bg

Няма

БТПП

Изпълнена

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

то на работна сила и за
прилагане на мерки за
гъвкава сигурност посредством
съвместни
действия на социалните
партньори.

8.9.

Организиране на
обучения за повишава на квалификацията
на
представители на
заинтересованите
страни на национално, регионално и местно ниво
за
планиране,
мониторинг
и
оценка на политиката за учене
през целия живот

8.9.1. Организиране
на обучения на областните координатори за учене през
целия живот за придобиване на умения
за планиране, мониторинг и оценка на
политиката за учене
на възрастни.
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Повишен административен капацитет на областно равнище на управление за планиране, мониторинг и оценка на политиката за учене на възрастни

28 бр. обучени
областни координатори
при
проведен обучителен семинар на тема
Общ бюджет:
“Мониторинг на
11 700 лв.
Националната
Програма „Ера28 бр. обучени стратегия
за
зъм +“ на ЕС
областни коорди- учене през це(75%); МОН
натори
лия живот за
(25%)
периода 20142020 г.” в Университетски
център на ЮЗУ
„Бачиново”, гр.
Благоевград, на
25 и 26 юни
2015 г.

Няма

МОН

Изпълнена

10

