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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на
Министерския съвет за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година
(НСУЦЖ).

НСУЦЖ е одобрена с РМС № 12 от 10.01.2014 г. В документа е предвидено
изпълнението й на оперативно ниво да се осъществява чрез годишни планове за
действие, приети от Министерския съвет.
Проектът на План за действие за 2018 година има следните цели:
• да посочи основните дейности и задачи, предвидени за изпълнение през 2018г.,
вкл. и източниците за тяхното финансиране;
• да очертае очакваните резултати в края на годината;
• да използва ефективно системата от индикатори за измеримост на резултатите;
• да определи отговорните институции и организации за изпълнение на
набелязаните дейности и задачи;
• да подобри взаимодействието между институциите и организациите, отговорни
за изпълнението на предвидените дейности и задачи.
В Плана са включени дейности и задачи, които са насочени към всички области
на образованието, обучението и ученето и обхващат различни етапи от развитието на
личността:

предучилищното

образование,

общото

училищно

образование,

професионалното образование и обучение, висшето образование и ученето на
възрастни.
За осигуряване на условия за преход към функционираща национална система за
ученe през целия живот (УЦЖ) през 2018 г. ще бъдат изпълнени комплекс от задачи,
насочени към нейните основни инструменти. По-конкретно това са Европас,
Европейският паспорт на уменията, валидирането и кариерното ориентиране. Ще бъде
повишена и информираността за ползите от въвеждането на Европейската система за
натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
(ECVET). Ограмотяването на възрастни ще обхване още 10 000 лица над 16 години
(вкл. роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно
съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното
образование.
За популяризиране на УЦЖ сред всички български граждани за четвърта поредна
година ще бъдат организирани национални дни на УЦЖ, в които се предвижда да
вземат участие повече от 300 участници.
В областта на предучилищното образование действията ще бъдат насочени към
повишаване на допълнителната квалификация на 290 педагогически специалисти,
включени за първи път в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна
среда. Ще бъдат обучени 971 деца и ученици, за които българския език не е майчин.
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Спрямо 689 деца от етническите малцинства на възраст между 3 и 6/7 години ще бъдат
осъществени дейности и мерки за по-пълно обхващане и задържане в образователната
система.
В проекта са включени и приоритетни дейности, свързани с намаляване на
относителния дял на преждевременно напусналите образователната система. Те
ще имат интегриран принос и добавена стойност към УЦЖ. По-специално те са
насочени към придаването на устойчивост при функционирането на Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В
проекта е възприет и подход за повишаване на кохерентността между плановете за
действие в изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013-2020) и НСУЦЖ.
В областта на училищното образование и обучение планът предвижда 2000
ученици да повишат своята информираност за Международното образователно
изследване PISA 2018, а 5 000 ученици в VІ клас да участват в оценяване за измерване
на степента на тяхната четивна грамотност. 1300 учители ще участват в обучение,
насочено към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на
PISA 2021. УЦЖ ще бъде част и от процесите за осигуряване на условия за повишаване
на качеството на квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. чрез
одобряване на съвременни програми.
Основният фокус през 2018 г. в областта на професионалното образование и
обучение ще продължава да бъде професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез
организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.
Повече от 1 010 безработни младежи ще бъдат включени в стажуване или чиракуване.
Повишаването на атрактивността на дуалното обучение и засилване на ролята на
бизнеса се очаква да продължи чрез реализирането на 70 паралелки за обучение на
ученици в тази форма на обучение. Обучението чрез работа ще обхване и още 80
безработни лица. Задачите в проекта, свързани с придобиването на професионални
умения, ще се осъществяват чрез съгласуваност с дейностите и мерките в Националния
план за действие по заетостта през 2018 г., което допълнително ще увеличава
въздействието на политиката за УЦЖ.
През 2018 г. финансирането на висшето образование ще бъде концентрирано в
професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за
качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. Относителният дял на
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средствата, определени въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението
и съответствието му с потребностите на пазара на труда и допълнителното
финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени
специалности спрямо общия размер на определените средства за издръжка на
обучението за държавните висши училища, ще нарастне на 51,6%. Достъпът до висше
образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 1800 нови кредита за студенти и
докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Стимулирането на
обучението във висшето образование ще продължи да се развива. Ще бъдат
предоставени съответно 4 417 стипендии за успех (за студенти, обучаващи се в
специалности от приоритетни професионални направления) и 3 681 стипендии за
специални постижения (за студентите от всички специалности).
Развитието на възможностите за неформално и самостоятелно учене ще бъде
насърчавано чрез участие на 350 младежи в дейности за развитие на доброволчеството.
Традицинно силна за УЦЖ продължава да бъде ролята на читалища, музеи и на
библиотеки. И през 2018 г. те ще бъдат инициатори и двигатели на дейности за УЦЖ,
за развитие на общностите и за стимулиране на гражданска активност.
В рамките на дейностите за координиране на взаимодействието на
заинтересованите страни, свързани с реализиране на политиката за учене през
целия живот ще бъде извършена Оценка на напредъка при постигането на целите в
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
Предвижда се да бъдат формулирани и мерки за повишаване на уменията на
възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни. Оценяването на
напредъка ще бъде осъществено в рамките на мащабен консултативен процес,
извършен на областно и национално равнище.
Ключово значение в изпълнението на политиката за УЦЖ продължават да имат
национално представените работодателски и синдикални организации. През 2018 г.
принос към нейното изпълнение ще имат Българската стопанска камара - Съюз на
българския бизнес, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската
търговско-промишлена палата и КТ „Подкрепа“.
Планът за действие за 2018 година в изпълнение на НСУЦЖ е документ, който
обединява усилията на заинтересованите страни, представени в състава на
Националната координационна група за учене през целия живот. Чрез него се създават
съвременни условия и подходяща среда за учене през целия живот в образователните и
обучителните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.
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Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради
което не се налага изготвянето и не е приложена справка за съответствие с него.
Финансиране на изпълнението на планираните дейности и задачи, включени в
Плана за действие за 2018 г., се осъществява със средства на утвърдените бюджети на
отговорните институции и организации, както и със средства от европейските фондове
и Програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз. Предложеният проект няма да окаже
пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което на основание
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, е изготвена и приложена финансова обосновка.
Проектите на Решение и на План за действие за 2018 г. в изпълнение на
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. са обявени
за публично обсъждане на интернет страницата на Министерство на образованието и
науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерски съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет
да разгледа и приеме предложеното Решение за приемане на План за действие за 2018 г.
в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 20142020 година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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