УТВЪРЖДАВАМ:
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Цели на администрацията за 2011 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2011
г.

Стратегически цели

Стратегич
ески
документ

Дейности

Срок
/месец
през 2011
г./

Очакван
резултат

Индикатор за
изпълнение

2010 2011

Определяне на
цели,
съответстващи
на НПР:
България 2020

1. Анализ и
оценка на
системата за
осигуряване на
качеството

Постигане на
европейско
качество на
образованието

Програма
на правителството
на европейското
развитие;
Национална програма за реформите
2010/
2013 г.

1.1. Оценка и
актуализация на
Националната
програма за
училищно
образование и
предучилищно
възпитание и
подготовка

Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Национална програма за
училищно
образование и предучилищно
възпитание
и подготовка

1 бр. доклад
до
министъра
на
образовани
ето,
младежта и
науката

1

1

2

3
Национална програма за
развитие
на училищното
образование и
предучилищното
възпитание (20062015)
Програма
за
развитие
на
образованието,
науката и
младежките политики в Р
България
(2009-2013
г.

4

5

6

1.2. Разработване
на проект на Закон
за училищното
образование

Края на м. Проект на закон
февруари
2011

1.3. Анализ на
резултатите от
проведените ДЗИ,
националното
външно оценяване в
4., 7. (вкл. и на
допълнителния
модул за прием) и в
8. клас

септември Оценка на
2011
резултатите от
обучението

1.4. Анализ на
резултатите от
осъществяването на
контрол върху
дейността на
регионалните
инспекторати по
образованието и на
контролната дейност
в държавните детски
градини, държавните
и общински училища
и обслужващи звена

януари- Осъществен
декември контрол за
2011
установяване на
съответствието
на дейностите в
образователните структури с
държавните
образователни
изисквания,
управленскоконтролната
дейност на
директорите им

Разработване
на стратегии и
политики за
повишаване на
качеството

7
0

Внесен
проект в НС

1 бр. анализ 3 бр.
на ДОИ за
анализи
начален
етап на
ОСО
2
бр. анализ
и
10 бр.
тематични
проверки

10 бр.
тематични
проверки

10 бр.
протоколи
за резултати
от проверки

10 бр.
протоколи
за резултати
от проверки

10 бр.
доклади

10 бр.
доклади

1 бр.
доклад-

1 бр.
доклад2

1

2

3

4

5

6
и оценка и
анализ на
дейността на
РИО

7
оценка и
анализ

оценка и
анализ

1.5. Анализиране на
резултата от
прилагането на
системата за
кариерно развитие
на учителите

2011

Оценка на
напредъка и
препоръки за
подобряване

0

1
бр. доклад

1.6. Изработване на
анализ на качеството
на професионалното
образование и
обучение в България

март
2011

Осигуряване на
предпоставки за
приемане на
управленски
решения

0

1 бр. анализ

0

1 бр. анализ

1.7. Анализ на
резултатите от
външното оценяване
на учениците от
етническите
малцинства

декември Разработен
2011 г.
пакет от мерки
и програми за
повишаване на
учебните
резултати на
учениците от

3

1

2

3

4

5

6

7

етническите
малцинства
1.8. Подготовка на
вторичен анализ на
резултатите от
участието на
България в PISA
2009
1.9. Оценяване и
одобряване на
учебници за V и VI
клас след извършени
обективно
необходими промени

1.10. Оценяване и
одобряване на
учебни помагала за
подготвителни групи
и за І клас
2.
Изработване
на система от
индикатори за

ОПРЧР
Проект
„Подобряване на

Октомври
2011

Разработени
мерки за
повишаване
неграмотността
на учениците

0

1 бр. анализ

януари –
март
2011

Одобрени
учебници за V и
VI клас след
извършени
обективно
необходими
промени

0

Брой
одобрени
учебници за
V и VI клас
след
извършени
обективно
необходими
промени

0

Брой
одобрени
учебни
помагала

април - Одобрени
септември учебни
2011
помагала

2.1. Създаване на декември, Идентифициран
единна система от
2011
е и отстраняиндикатори
за
ване на евенсъответствие между
туални несъот-

Разработен Разработе1 бр. проект на система
на система
от
4

1

2

3

4

5

6

7

качество на
образованието

качеството на
общото
образование”

стандартите
за
учебно съдържание
и
средствата
за
тяхното
постигане
(учебни
програми,
учебни
помагала,
учебници,
квалификация
на
учители)

показатели
ветствия и
диспропорции в за съответствие
действащи в
практиката ДОИ
за учебно
съдържание и
учебните
програми от
една страна, и
заложените в
тях резултати
от обучението,
реализирани в
учениците, от
друга страна

3. Създаване
на
интегрирано
учебно
съдържание

ОПРЧР
Проект
„Подобряване на
качеството на
общото
образование”

3.1. Създаване на
декември,
учебно съдържание 2011
и учебни
програми ориентира
ни към постигането
на ключовите
компетентности.

Усъвършенствани учебни
програми за ЗП
– І –І V клас;

Брой
проекти на
учебни
програми:
32 бр. за
начален
етап

32 бр. за
начален
етап

Оптимизирани
на учебни
32 бр. за
32 бр. за
програми за ЗП прогимназиа прогимна– V - VІІ клас;
лен етап
зиален етап

5

1

2

3

4

5

3.2. ОП РЧР,
проект „Подобряване на качеството и
внедряване на
европейски
инструменти в
системата на
професионалното
образование и
обучение”

6

7

Нови учебни
33 бр. за
програми за ЗП гимназиа– VІІІ - ХІІ клас. лен етап

33 бр. за
гимназиален етап

Хоризонтална и
вертикална
проходимост на
системата

1 бр. Методология за
разработване на
модулни
учебни
пакети

0

Натрупване и
признаване на
постигнати
резултати от
учене
Трансфер и
натрупване на
кредити за
усвоени и
оценени
резултати от
учене

4. Осигуряване
на качество на
професионалното
образование и
обучение

4.1. Разработване на
нови рамкови
програми за
придобиване на
професионална
квалификация

декември
2011

Осигуряване на Утвърдени 6
предпоставки
бр. рамкови
за въвеждане
програми
на новата
структура на
училищното

Бр.
обучавани
лица за
разработване на
модулни
учебни
пакети

Актуализирани 6 бр.
рамкови
програми

6

1

2

3

4

5

6

7

образование
Фокус на
обучението към
„резултатите от
ученето”
Осигуряване на
гъвкав достъп
до придобиване на професионална
квалификация
за разнородни
групи учащи се
и обучавани
лица
4.2. Подобряване на
МТБ в
професионалните
училища

2011 г.

Създаване на
условия за
съвременно
професионално
обучение чрез
подобрена
материална
база в професионалните
гимназии

0

20 бр.
професионалните
гимназии с
подобрена
материал-на
база

7

1

2

3

4

5.
Усъвършенстване на
системата за
инспектиране
и подобряване
на
контролната
дейност

5.1. Разработване
на проект за
държавно
образователно
изискване за
инспектиране.
Апробиране на ДОС
за инспектиране.

6. Изграждане
на ефективна
система за
квалификация
и кариерно
развитие на
педагогическит
е кадри

6.1.
Усъвършенстване на
процедура (условия
и ред) за заемане на
длъжностите от
система за кариерно
развитие и
актуализиране на
специфичните
задължения на
длъжностите
6.2.
Идентифициране на
потребностите от
квалификация,
установяване на
дефицитите,
определяне на

5

6
Изработен
проект и
апробиран
проект на ДОС
за инспектиране

7
0

1 бр. проект
на ДОС за
инспектиране - с
приложения

2011

Създаване на
1 бр.
условия за
нормативен
засилване
акт
интереса към
учителската
професия и
промяна в броя
на лицата заели
учителски и
възпитателски
длъжности

1бр. –
актуализиран
нормативен
акт

2011

Създаване на
условия за
подобряване
квалификацията на учителите
чрез

1 бр.
докладанализ и
утвърдена
Система за
квалифика-

0

8

1

2

3

4

5

целевите групи,
нивата, формите,
тематичните
направления и
тяхната
продължителност
6.3. Внедряване на
е-среда за съчетано
учене за нуждите на
училищните
директори

6.4. Създаване на
условия за
повишаване на
управленските
умения

6

7

разработване
на Система за
квалификация
2011–2014

2011

Изготвяне,
внедряване и
апробиране на
дистанционни
курсове (с онлайн достъп)
Създаване на
програми за
развиване и
надграждане на
управленски
компетентности
за директори наставници

ция 2011–
2014

6 бр.
2 бр.
електронни интернеткурса
базирани
инструменти

0
2 бр.
програми за
директоринаставници

9

1

2

3

4
6.5.Създаване на
условия за
повишаване
капацитета на
учителите

ОПРЧР

7.
Подобряване
ефективността
на публичните
разходи за
образование

5

2011

6

7

Проведени
обучения на
учители по
приоритетни
направления

0
300 обучени
учители

6.6. Стартиране на
операция
„Квалификация на
педагогическите
специалисти”

2011

Повишаване
равнището на
професионалната компетентност и мотивация на
учителите

0

Разработен
пакет за
стартиране
на
процедура

7.1. Утвърждаване
системата на
делегирани бюджети
в училищата

2011

Въведени
механизми за
повишаване
прозрачността,
публичността и
контрола при
изразходване
на бюджетните
средства

1609
училища с
регистриран
и училищни
настоятелства

1832
училища с
регистриран
и училищни
настоятелства

7.2. Продължаване
процеса на
включване на детски
градини в системата

2011

Разширяване
обхвата на
делегираните
бюджети в

Брой ДГ,
включени в
системата
на

% на
училищата,
прилагащи
през 2011 г.
10

1

2

3

4
на делегирани
бюджети

8. Модернизиране и
оптимизация
на висшите
училища чрез
усъвършенстване на
системата за
финансиране

5

6

7

системата на
делегирани
предучилищно- бюджети
то възпитание и
подготовка

8.1. Диференциране
мартРазработен
субсидията за
септември механизъм за
финансиране на
издръжка на
2011
обучението в
държавните
зависимост от
висши училища,
обвързан с
качествена оценка
на висшите училища,
оценка за качество и съответизготвена на база
ствие с потребобективни критерии
ностите на пазаи въвеждане на
ра на труда, баелементи на
зирани на покафинансиране,
затели от рейобвързани с
тинговата сискачеството на
обучение
тема за висшите училища в
Република
България

0

практики за
информираност и
публичност
на родителите при
разходването на
бюджета
Размер на
предоставените
средства на
база
качествена
оценка на
висшите
училища

11

1
9. Обвързване
на критериите
за осигуряване
на качеството
на обучението
във висшите
училища с
резултатите на
изхода и
пазарната
ориентираност

2

3

4

5

9.1. Актуализиране
на подзаконова
нормативна база,
регламентираща
изграждането на
учебни планове и
програми, базирани
на постигнатите
резултати

постоянен

9.2. Стимулиране
обучението по
професионални
направления и
специалности на
висшето
образование,
необходими за
националния пазар
на труда
9.3. Насърчаване
интензивното
сътрудничество
между институциите
за висше
образование и
бизнеса

6

7

Подобрена
нормативна
уредба

Брой
изменени
нормативни
актове

юни
2011 г.

Обучени кадри,
необходими за
националния
пазар на труда

Решение на
МС за
утвърждава
не броя на
приеманите
за обучение
студенти и
докторанти
във висшите
училища на
РБългария

постоянен

Подготвени за
професионална
реализация
млади хора

Брой
фирмипартньори
на кариерните центрове при
висшите
12

1

2

3

4

5

6

7
училища;
Брой
реализиран
и студенти
чрез
кариерните
центрове
във висшите
училища –
осигурени
работни
места;
проведени
стажове и
практики;

10. Усъвършенстване
модела на
акредитация
на висшите
училища

10.1. Въвеждане на
нов модел за
акредитация на
висшите училища

10.2. Регламентиране акредитацията
на международни
съвместни програми
за обучение

2011

2011

Оптимизация
процеса по
акредитация

Изменен и
допълнен
Закон за
висшето
образование

Реализиране на
съвместни
програми с
чуждестранни
висши училища

Брой
акредитирани
съвместни
програми
13

1

2

3

11.
Насърчаване
мобилността
на студенти,
докторанти и
преподаватели

12.
Повишаване
на обхвата,
превенция на
отпадащите
ученици и
мерки срещу
неграмотността

Осигуряване на равен
достъп до
образование и
отваряне на
образовател
ната система

4

5

6

7

11.1.Създаване
условия за
прозрачност и
съизмеримост на
инстититуциите за
висше образование

2011

Възможност за
избор на
институция за
висше
образование

Поддържана и
институцион
ализирана
рейтингова
система на
висшите
училища в
България

ОПРЧР

11.2. Въвеждане на
система за
мониторинг и оценка
на операцията
„Развитие на
рейтинговата
система на висшите
училища ” – ІІ фаза

2011

Повишаване на
качеството чрез
поддържане на
актуалното
състояние на
рейтинговата
система”

Рейтингова
система на
висшите
училища в
България

Национална програма „Подпомагане
процеса на
формулира
не и изпълнение на
политики”
приета с

12.1. Оценка на
въздействието на
политиките,
насочени към
разширяване на
обхвата на
предучилищната
подготовка

Разработен
пакет
на
система

септември Изготвен анализ 1 бр. доклад 1 бр. доклад
2011
на политиката

14

1

2

3

4

5

6

7

РМС №
665/2010
Национална програма „Подпомагане
процеса на
формулиране и изпълнение
на
политики”
приета с
РМС
№665/
2010

12.2. Изследване на
ефикасността на
прилаганите
инструменти за
осигуряване на
равен достъп до
образование

м. април
2011 г.

Установени
1 бр.
ползи от
изследване
прилаганите
инструменти,
както и
ефективността
на направените
разходи

12.3.
Разработване и
апробиране на
инструментариум за
диагностика на
училищна готовност

юниноември
2011

Разработен ин- 1 бр. проект Стандартиз
струментариум на тест за
иран тест за
за диагностика диагностика диагностика
и методически
насоки за
прилагането му

12.4. Анализ на
възможностите за
осигуряване на
целодневно
обучение

Национал- 12.5. Допълнително
на програ- обучение на ученици
ма „С
в V, VІ и VІІ клас с

1 бр.
изследване

февруари Идентифицира- 1 бр. доклад 1 бр. доклад
2011
ни проблемни
области и
очертани
възможности за
целодневно
обучение
юни
2011

Повишаване на 1 бр. отчет 1 бр. отчет
резултатите от на
на
НВО
изпълнение изпълнение
15

1

13. Въвеждане
на включващо
обучение за
деца и
ученици със
СОП в образователната
система.
Оптимизиране
и
реформиране
на
специалните
училища

2

3

4

5

6

7

грижа за
всеки
ученик”,
приета с
РМС №
665/2010

ниски постижения на
националните
външни оценявания

Национална програма за
гарантиран
е на
правата на
децата с
увреждания 20102013 г.,
приета с
Решение
на МС на
14 юли
2010 г.

13.1. Разработване
на проект на
национална
стратегия за
включващо обучение

юли
2011

Разработена
национална
стратегия

13.2. Разработване
на учебни програми
за децата и
учениците с
множество и тежки
заболявания

2011

Разработени
програми за
обучение

2 бр.

13.3. Провеждане на
обучения за
повишаване
квалификацията на
учителите и др.
специалисти за

2011

Проведени
обучения

3 бр.

то на НП

0

то на НП

1 бр.
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1

2

3

4

5

6

7

постоянен

Създаване на
устойчиви
механизми за
инвестиране в
развитието на
младите хора

Брой
отпуснати
стипендии
и награди

постоянен

Подобряване
на средата за
развитие

февруари
- март

2.5.3. Функциониращ Регистър на банките, сключили
типов договор
с МОМН и
Регистър на

Брой
санирани
студентски
общежития
един
Регистър

осъществяване на
нов модел на
организация на
образователния
процес и на
корекционновъзпитателната
работа
14.
Увеличаване
броя/дела на
завършващите висше
образование

Програма
на правителството
на европейското
развитие

14.1.Повишаване
мотивацията за
придобиване на
висше образование
чрез
усъвършенстване
механизма за
отпускане на
студентски
стипендии и награди
14.2. Подобряване
условията на живот
в студентските
общежития
14.3.Създаване на
информационна
система „Студентско
кредитиране”;

два
Регистъра
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15.
Провеждане
на ефективна
образователн
а политика
сред
българските
общности в

Програма
на
правителството на
европейското
развитие;
Национал-

14.4. Усъвършенстване на нормативната уредба,
съгласувано с
Националния съвет
за кредитиране на
студенти и докторанти – типов
договор, споразумения с банките и
други документи;
14.5. Изменение и
допълнение на
Закона за
кредитиране на
студенти и
докторанти;
14.6.Популяризиран
е на системата за
кредитиране на
студенти и
докторанти

30 април
2011

15.1. Осигуряване
на преподаватели в
средни и висши
училища на
българските
общности зад
граница

мартавгуст
2011 г.

отпуснатите и
отказани
кредити
2.5.4.Сключени
типови
договори и
споразумения с
банките;

януари –
декември
2011

2.5.5.Предложе
ние за
изменение и
допълнение на
ЗКСД;

януари –
декември
2011

2.5.6. Проведена информационна кампания сред студенти и кандитат-студенти
Реализирано
обучение по
български език
и народна
музика/народни
танци ученици
и студенти от
българските

два
договора и
три
споразумения

три
договора и
три
споразумения

три срещи
и един
информаци
онен форум

пет срещи
и един
информаци
онен сайт

Брой
изпратени
преподаватели в
средните и
висши
училища на
българскит

Брой
изпратени
преподаватели в
средните и
висши
училища на
българскит
18

чужбина

на
програма
за
реформите
2010/2013

общности в
чужбина
15.2. Осигуряване
на учебно-помощна
литература и оборудване за нуждите
на българистиката и
училищата на българските общности
зад граница
15.3. Организиране
на
квалификационни и
езикови курсове и
педагогически и
езикови практики на
учители и ученици и
студенти от
българските
общности в чужбина

15.4. Осигуряване
на летен отдих на

декември
2011 г.

Популяризиране на
българския
език и култура
зад граница

ноември
2011 г.

Повишаване
квалификацията на
преподавателите;
повишаване
знанията на
студентите

Февруариюли 2011

Популяризиран
е на България

е общности
зад граница
– 30
Изпратени
томове
учебнопомощна
литература
– 0

е общности
зад граница
– 25
Изпратени
томове
учебнопомощна
литература
– 3000

Брой педагогически
кадри в
квалификационни и
езикови
курсове за
една
учебна
година –
600 души

Брой педагогически
кадри в
квалификационни и
езикови
курсове за
една
учебна
година –
600 души

Брой
ученици и
студенти за
педагогиче
ски
практики за
една
година –
480
Брой чуждестранни

Брой
ученици и
студенти за
педагогиче
ски
практики за
една
година –
545
Брой чуждестранни
19

чуждестранни
учащи се от
българска
народност

г.

сред
българските
общности зад
граница

15.5. Изпълнение на Декември
ангажиментите за
2011 г.
функционирането на
Тараклийския
държавен
университет

Подпомагане
на обучението

15.6. Координиране
работата на
лекторатите по
български език,
литература и
култура в
чуждестранните
университети

Ноември
2011 г.

Популяризиране на
българския
език,
литература и
култура зад
граница

15.7. Координиране
на чуждестранното
участие в ежегодните международни
българистични

Февруари;
Юли;
Август
2011 г.

Популяризиран
е на
българския
език,
литература и

ученици и
студенти,
посетили
България
за летен
отдих – 280
Изпратени
томове
литература
– 200

ученици и
студенти,
посетили
България
за летен
отдих – 215
Изпратени
томове
литература
– 500

Брой
участници в
педагогиче
ски езикови
практики –
50
Брой
проведени
конкурси –
1

Брой
участници в
педагогиче
ски и езикови практики – 112
Брой
проведени
конкурси –
1

Брой
действащи
лекторати –
44
Брой
изготвени
доклади -1
Брой
семинари –
3

Брой
действащи
лекторати –
35
Брой
изготвени
доклади – 1
Брой
семинари –
3

Брой чуж-

Брой чуж20

семинари на СУ “Св.
Кл. Охридски”, ВТУ
“Св. Св. Кирил и
Методий” и ЮЗУ “Н.
Рилски
16.
Създаване на
предпоставки
за учене през
целия живот

Развиване
на условия
и среда за
реализиране на
практика на
образователната
концепция
за „учене
през целия
живот”

Програма
на
правителството за
европейско развитие на
България
2009 –
2013 г.

16.1. Разработване
на план за периода
2012-2013 г. в
изпълнение на
Националната
стратегия за учене
през целия живот

декември
2011

Национална
стратегия
за учене
през
целия
живот за
периода
2008-2013
г.

16.2. Съгласуване
на проект на Закон
за изменение и
допълнение на
Закона за
професионалното
образование и
обучение

декември
2011 г.

култура

дестранни
дестранни
участници – участници –
210
185

Обединени
усилия на
институциите и
социалните
партньори за
предприемане
на мерки за
осигуряване на
условия за
учене през
целия живот
Нормативно
осигурени условия за валидиране на знания
и умения, придобити чрез
неформално
обучение и
самостоятелно
учене; кариерно
ориентиране
през целия
живот и въвеждане на кредити
в професионалното образование и обучение.

Решение
на МС

Решение на
МС

Изготвен
проект на
закон

Приет закон
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17.
Осигуряване
на достъп до
различни
форми на
непрекъснато
учене

ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
финансиран от
СФ

16.3. Координация и
организация на
мониторинговите
дейности по
Програма „Учене
през целия живот”

2011

Обвързване на
националните
политики с
Програма
„Учене през
целия живот”

Извършени 4
мониторингови
посещения

17.1. Ограмотяване
на възрастни

декември
2011

Одобрен
проект

17.2. Развитие на
По график
система за кариерно
ориентиране през
целия живот

Увеличаване на
лицата над 16
години, ограмотени и/ или
придобили
основно
образование.
Създаване на
центрове за
кариерно
ориентиране

17.3. Разработване
на Национална
квалификационна
рамка

Изготвен проект
на Национална
квалификацион
на рамка;

Брой
изготвени
проекти –
0

декември
2011 г.

Изготвен проект
на самосертифициращ
национален
доклад за
съотнасяне на
Националната
квалификацион
на рамка с
Европейската

Одобрен
проект

Брой
доклади 0

Разработена процедура и извършени 10 мониторингови
посещения
Ограмотени
5000 лица
над 16
години

28 регионални центрове за кариерно ориентиране
Брой
изготвени
проекти - 1

Брой
доклади - 1
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квалификацион
на рамка за
учене през
целия живот
18.
Разработване
на стратегически,
норма-тивни
и отчетни
документи за
развитие на
младежта

Подобряване на
качеството
на живот на
младите
хора и на
условията за
успех на
всеки млад
човек чрез
устойчиви
механизми
за инвестиране в
младежта
като значим
социален
капитал и за
мобилизиране
потенциала
на младите
хора в
развитието
на България
и ЕС

Програма
на
правителс
твото на
европейск
ото
развитие
на
България
2009-2013
Програма
на МОМН
за
развитиет
о на
образован
ието,
науката и
младежки
те
политики
(20092013)
Национал
на стратегия за
младежта

18.1.Разработване
на План за действие
за изпълнение на
Национална
стратегия за
младежта
( 2010-2020)

29 април
2011

18.2. Изготвяне на
доклад за младежта
2009/2010

30.05.201
1

Приет от МС
План за
действие по
Национална
стратегия за
младежта
(2010-2020)

Разработен и
приет Доклад
за младежта от
МС и НС

Приет 1 бр.
Проект на
План за
структура
действие
на Плана
за действие
Въпросник
към
институции
и общини
за
събиране
на
информаци
я спрямо
целите на
Националн
ата
стратегия
( 20102020)
Одобрена
нова структура на
доклада за
младежта
съобразно
приетата
Национална страте-

Приет 1 бр.
Доклад за
младежта
от МС и НС
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(20102020)
18.3. Изготвяне на
проектозакон за
младежта

18.4. Изготвяне на
нова програма за
младежки дейности
(2011-2015)

29 април
2011

Разработен
проект на
Закон за
младежта

29 април
2011

Разработена
Програма за
младежки
дейности
(2011-2015)

гия за младежта
(2010-2020)
Създадена
база данни
от нормативни документи в
други страни на ЕС
1. Анализ
на националните
младежки
програми
( Програма
за младежки дейности (20082010) и Национална
програма
„Младежки
информационноконсултантски центрове (20072010)
2. Проучване за възможностите
за допълващо фи-

1 бр. приет
Закон за
младежта

1 бp.
приета
Програма
за младежки дейности (20112015) от
МС
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19.
Насърчаване
на
сътрудничеството между
младежката
общност и
държавните
институции и
ЕС

19.1. Улесняване на
достъпа на младите
хора до специализирана информация
чрез:
- разширение на
информационния
портал
www.youth.mon.bg
- създаване на специализирана web
търсачка за младежка информация
19.2. Повишаване
на информираността на младите
хора чрез провеждане на инициативи
и кампании

Изготвен
разширен и
информационен портал

Засилен
диалог с
младите хора

нансиране
по програмите от ЕС
чрез ОП
Действащ
информационен
портал

Разширен
информационен
портал и
създадена
web
търсачка

Брой
проведени
инициативи

25

19.3. Участие в
изпълнението на
структурния диалог
съгласно Обновената рамка за
европейско сътрудничество в областта
на младежта 20102018 (трета фаза от
национални консултации в рамките на
ЕС проблемите на
младежката
заетост)
20.
Повишаване
на гражданската активност, мобилността и личностната реализация на
младите хора
и (чрез) прилагане на
формите на
неформалното образование за придобиване на
нови знания,
умения и
опит

Създаване
на устойчиви
механизми
за
инвестиране
в младежта
като значим
социален
капитал и
мобилизира
не на
младите
хора в
развитието
на България
и
Европейския
съюз

Програма
на правителството
2009 –
2013
Договор с
ЕК за
изпълнение на
програма
„Младежта в
действие”
и „Евродеск”

20.1.
Администриране
на програмите

2011

20.2. Финансиране
на проекти

2011

Изготвен
доклад до
Европейския
управителен
комитет за
изпълнението
на Структурния
диалог

Проведени
анкетни
проучвания
относно
трета фаза
от националните
консултации в рамките на ЕС
по проблемите на
младежката заетост

Доклад до
Европейски
я
управителе
н комитет
за
изпълнение
то на
структурни
я диалог

Повишен
интерес от
страна на
младежките
организации
към програмите, финансиращи младежки проекти
100 %
усвояемост на
средствата

Брой
подадени
проекти
Брой
финансира
ни проекти

Брой
подадени
проекти
Брой
финансира
ни проекти

Стойност
на финансирането
„%” на
усвояемост
на финансирането

Стойност
на финансирането
„%” на
усвояемост
на финансирането

Национална програ26

21.
Повишаване
на програмния и
проектния
капацитет на
младите хора
и младежките
организации

ма за
финансиране на
младежки
дейности

21.1. Годишна
среща по програма
„Младежта в
действие”

Национална стратегия за
21.2. Изработване
младежта на Стратегия за
осъществяване на
обучителния процес
21.3. Годишни
работни срещи с
представители на
младежки
организации
21.4. Годишни
работни срещи с
представители на
младежки
организации

22.
Привличане
на младите
хора към
национални и
европейски
ценности

март
2011

Отчет на
постигнатия
напредък,
споделяне на
добри
практики, план
за бъдещето

март
2011

Систематизиране и структуриране на
обучителния
процес на
НЦЕМПИ
Придобит нов
личностен и
организационен опит

2011

декември
2011

22.1. Провеждане на
младежки
инициативи и
кампании по повод:
Информационни
дни

2011
май

Отчет на
постигнатия
напредък,
споделяне на
добри
практики, план
за бъдещето
Промяна на
нагласите и
утвърждаване
на национални
и европейски
ценности

Брой
проведени
обучения,
работни
срещи и др.
дейности
Брой
участници

Брой
проведени
обучения,
работни
срещи и др.
дейности
Брой
участници

Брой
проведени
инициативи
и кампании
Брой
участници в
инициативите и

Брой
проведени
инициативи
и кампании
Брой
участници в
инициативите и
27

Европейска
седмица на
младежката
активност

кампаниите

кампаниите

Брой
информационни
материали
Тираж на
информационните
материали

Брой
информационни
материали
Тираж на
информационните
материали

август
Международен ден
на младежта

23.
Повишаване
информираността на
младите хора
и младежките
организации
24.
Подобряване
на законодателната
рамка за
провеждане
на НИРД,
релевантна
на целите на
Стратегия
„Европа 2020”
и Визия 2020
за

Превръщане
на България
в средносрочен план
в страна, в
която
знанието и
иновациите
са двигателя
на
икономиката

ЗИД на
ЗННИ

Ден на доброволеца

декември

Други инициативи и
кампании
23.1. Изработване и
разпространение на
информационни
материали

2011

24.1. Приемане на
подзаконови
нормативни актове,
допълващи
законодателен
пакет „Наука”:
• Правилник на
ФНИ

2011

Достигане до
целевата група
посредством
атрактивни и
ефективни информационни
материали

декември

Създаване на
регулаторна
рамка за
провеждане на
съвременни
научни
изследвания

2011

3 бр.
(правилници)

• Правилник за
наблюдение и
оценка на научноизследовател28

Европейското
изследователско
пространство

ската дейност,
осъществявана
от висшите училища и научните
организации;
• Правилник за
дейността на
Националния
съвет за наука и
иновации
ЗИД на
ЗННИ

24.2. Приемане на
Национална
стратегия за
развитие на
научните
изследвания

декември
2011 г.

Гарантиране
50%
развитието и
управлението
на науката като
икономически
фактор,
гарантиращ
ръст, заетост и
динамичност
на
националната
икономика

ЗИД на
ЗННИ

24.3. Въвеждане на
система за външна,
вкл. международна
оценка на
организациите,
финансиращи и
провеждащи
изследователски
дейности по
смисъла на ЗВО,

декември

Гарантиране
публичност и
прозрачност при
разходването на
публичните
средства и
възможност за
целенасочена
обществена
дискусия по

2011 г.

-

100%
(приета
Стратегия)

1бр.
(разработе
на система)

3 бр.

3 бр.

(броя
научни
29

организирана от
МОМН.

основните
въпроси на
националната
научна политика
• Разработена система

звена
преминали
международна
оценка)

• Брой научни
звена
преминали
международна
оценка

25.
Подобряване
на координацията и обвързаността
между националните,
регионалните
и
европейските
политики и
програми

НПР 2010- 24.4. Проучване и
2013
анализ за
въвеждане на
тематични
национални научни
програми в
приоритетните
области

м.декемвр
и 2011 г.

НПР 20102013 и
Програма
на
правителство

м.
декември
2011 г.

25.1. Осигуряване
на допълняемостта
между основните
инструменти на ЕО
за насърчаване на
научните
изследвания,
(Седмата рамкова
програма, програма
КОСТ, Програмата
за конкурентоспособност и
иновации,

Концентрация
и ефективно
използване на
инвестициите в
НИРД

-

1 бр.
(анализ)

Изготвен
анализ
Повишаване
участието на
България в
европейските
политики,
програми и
инициативи
Брой проекти с
българско
участие

16 бр.

16 бр.

(нформационни
дни)

35 бр.

35 бр.

(акции по
КОСТ)
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Изследователски
фонд за въглища и
стомана).
Програма
на правителството
и Тригодишна
бюджетна
прогноза

25.2. Разширяване
на програмите за
двустранно научнотехническо
сътрудничество

постоянен
.

Достъп до
научна
инфраструктур
а, обмен на
млади учени и
споделено
финансиране в
приоритетни
области

Програма
на правителството
и Тригодишна
бюджетна
прогноза

25.3. Осигуряване
на съфинансиране
за успешни проекти
с българско участие
по програмите на
ЕС за научни
изследвания

постоянен

Повишаване
участието на
България в
европейските
политики,
програми и
инициативи и
защита на
националните
интереси

-

1 бр.
(нов
договор за
НТС)

1 бр.
анализ

Изготвен
анализ и
представени в
ЕК на
предложения
за 8РП
Програма
на правителството
и Три-

25.4 Анализ от
участието на
България в 7
Рамкова програма

декември
2011 г.

Участие в
отворения
метод за
координация и

1 бр.
изготвен
анализ
31

26. Развитие
на научната
база и
инфраструктура за
провеждане
на съвременни и
конкурентоспособни
научни

осигуряване на
споделено
финансиране в
приоритетни
области

годишна
бюджетна
прогноза

на ЕС за научни
изследвания и
разработване на
предложения за 8
Рамкова програма

Национал
на пътна
карта за
научна
инфрастр
уктура

26.1. Създаване на
необходимите
управленски
структури,
координационни
механизми и
осигуряване на
финансови ресурси
националните и
структурните
фондове за
реализирането на
Национална пътна
карта за развитие
на научната
инфраструктура и
ефективно участие
в Европейската
пътна карта за
научна
инфраструктура;

декември
2011 г.

Гарантиране
на високо
качество на
научните
изследвания,
създаване на
условия за
извършване на
приложни
изследвания,
развитие на
публично
частното
партньорство и
предоставяне
на иновативни
услуги на предприятията, стимулиране на
международното научно сътрудничество

7 бр.

Програма
на правителството
и Тригодишна
бюджетна

26.2. Анализи и
статистика на
научноизследователската
дейност.

м.
декември
2011 г

Проследяване
на ефективността и резултативността на
публичните инвестиции в

1 бр.

(проектни
проучвания)

(изготвени
анализи)
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прогноза
27.
Осигуряване
и достъп до
съвременни
информацион
ни масиви,
бази данни и
комуникацион
на инфраструктура

НИРД

Лизензии
за достъп
до
електронни бази
данни

27.1. Оптимизиране
на достъпа до
международни бази
данни за
реферирани
издания и
публикации във
връзка с подновяването за следващия
3 годишен период
на лицензионните
договори за достъп

постоянен

ЗИД на
ЗННИ

27.2. Изграждане на
общ регистър на
научната дейност,
вкл.и на
резултатите от нея

постоянен

Програма 27.3.
Изпълнение на
за
дейности по Закона
развитие
за развитието на
на образо-

януаридекември

Осигуряване
на достъп до
нови електронни бази
данни с научна
информация и
същевременно
ефективизиране на достъпа
до тези, за
които има
лицензии

6 бр.

6 бр.

(лиценза)

(лиценза)

Осигуряване
на широк
достъп до
научни
резултати от
страна на
бизнеса.
Обновено
съдържание на
регистъра.
Провеждане на
обучения на
оторизирани
представители
за работа с
Регистъра
Разработка на
вътрешни
поднормативни
документи

-

50 бр.

(обучени)

(обучени)
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ванието,
науката и
младежките
политики
в
Република
България
(2009 –
2013 г.)
Приложение 3

- Поддържане
на база данни
на защитените
дисертационни
трудове/въвед
ени записи

академичния състав
и Правилника за
неговото
приложение

- Поддържане
на Списък на
хабилитираните
лица/въведени
записи

План за
действие
в изпълнение на
Програмата за
развитие
на образованието,
науката и
младежките политики в
Република
България
(2009 –
2013 г.)
27.4. Разширяване и
актуализация на
информацията за
научната дейност

януаридекември
2011

Въведени
записи в БД на
и информационните
34

чрез развитие на
информационните
блокове „Наука и
индустрия” и
„Българска наука”
27.5 Издаване на
годишник
“Advances in
Bulgarian Science” за
постиженията на
българската наука
27.6. Участие в
проект по създаване
на „Обединена
информационна
мрежа” на странитечленки на МЦНТИ –
Москва

27.7. Библиотечноинформационни
справки и доставка
на документи по
заявки на
потребители

блокове „Наука
и индустрия” и
„Българска
наука
декември
2011

декември
2011

декември
2011

Издаден и
годишник

Въведени на
записи в БД
„Аналитични
материали:
Наука, Техника, Бизнес и БД
„Национални
ресурси, продукти, услуги,
мероприятия”
Изготвени
тематични
библиографски
справки
- Изготвени
тематични
библиографски
справки с
реферати
- Изготвени
справки за
цитирания на
35

28.
Създаване на
благоприятни
условия за
привличане
на
инвестиции в

27.8. Създаване на
подходяща
информационна
среда чрез развитие
на информационни
масиви
27.9. Развитие и
усъвършенстване
на «Виртуална
библиотека» в сайта
на НАЦИД –
осигуряване на
достъп до безплатни пълнотекстови
източници на електронна информация
27.10. Организиране
на тематични
изложби на публикации по приоритетни
за българската
наука направления
НПР 2010- 28.1. Изграждане на
2013
национална
Програма интерактивна
платформа за
на
правителс връзка
образование-наукатвото на
бизнес

януаридекември
2011

януаридекември
2011

януаридекември
2011

декември
2011 и
2012

публикации
- Доставка на
документи по
електронен път
Въведени
записи в
електронен
каталог и бази
данни на
ЦНТББИКП
Актуализации и
допълване с
нови адреси

Тематични
изложби на
публикации

Укрепване на
връзката
образованиенаука-бизнес и
повишаване на
инвестициите в
НИРД от

3 бр.
(обучителни
семинари)
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НИРД от
страна на
бизнес
сектора

29.
Създаване на

страна на
бизнеса.

европейск
ото
развитие

Създадена
електронна
платформа за
достъп до
научни
резултати

ОП РЧР

НПР 2010- 28.2. Осигуряване
на ефективен
2013
трансферна знания
Програма
и резултати от
на правинаучни разработки,
телството
финансирани чрез
на
ФНИ и НИФ към
европейреалната
ското
икономика, както и
развитие
чрез проактивни
действия в посока
на защита на
интелектуалната
собственост

постоянен

Програма
на

постоянен

29.1. Стимулиране
на учените за учас-

Провеждане на
обучителни семинари и на
млади учени
във високотехнологични
научни
центрове
Създават се
необходимите
предпоставки
за бизнеса да
прилагат в
практиката
постигнати
научни
резултати.
Създаване на
механизъм за
трансфер на
знания между
ФНИ и НИФ
Създаване на
условия за

-

%
(изпълнение)

7 бр.
(одобрени
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привлекателни условия за
научна
кариера,
професионално
израстване и
квалификация на
учените

правителс
твото на
европейск
ото
развитие
Схема
наукабизнес по
ОП РЧР

Програма
на правителството
на европейското
развитие

тие в европей-ски и
международни програми и публикуване
в реферирани издания и издания с импакт фактор, осигуряване на съфинансиране на успешни
проекти с българско
участие в програмите на ЕС за
научни изследвания
29.2. Укрепване на
януари –
социалните
декември
измерения на
2011 г.
науката чрез:
• Връчване на
наградата за
наука „Питагор”;
• Промоционални
дейности, свързани с участие в
европейски събития, конкурси и
състезания
• Провеждане на
конкурси и изложби за млади учени на национално, регионално и
европейско ниво;
• Филмови серии за
постиженията на
науката в

видимост и
международно
признание на
учените

проекта)

Повишаване на
броя
международни
проекти с
българско
участие и броя
публикации
Повишаване
престижа на
научната
кариера и
информиранос
тта на
обществото
относно
постиженията
на науката и
иновациите,
както и за
възможностите
им за
подобряване
качеството на
живота

12 бр.
Награди
Питагор
3 бр.
(брой
награди от
регионални
и
европейски
форуми)
8 бр.

12 бр

3бр.

8 бр.

Излъчени
предавания
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30.
Осигуряване
на условия за
пълноправно
членство на
Р. България в
ЕС в
областта на
образованието, обучението и признаването на
професионални квалификации

31. Развитие
на международния
образователен обмен

Отстояване
на националните
интереси в
политиките
на ЕС в
областта на
образованието,
обучението
и взаимното
признаване
на професионални
квалификации

Разширяван
е на трансграничната
академична
мобилност

Правителствената
програма
и
Програма
та за
развитие
на образованието,
науката и
младежки
те политики (2009 –
2013)

България;
Провеждане на различни форуми за
специализирано
обучение на млади
учени.
30.1. Координиране
участието на Р
България в
работата на
институциите на ЕС

31.1. Изготвяне и
подписване на нови,
изпълнение и актуализиране на действащи междуправи-

януари –
декември
2011 г.

януари –
декември
2011

Брой
позиции на
Република
България
за участие
в заседанията на
Съвета – 0

Брой
позиции на
Република
България
за участие
в заседания-та на
Съвета – 4

Брой
рамкови
позиции – 0

Брой
рамкови
позиции -10

Брой
указания –
0

Брой
указания –
12

Брой изготвени
проекти – 0

Брой изготвени
проекти - 1

Брой
доклади - 0
Поддържане на Брой
подписани
нормативната
междубаза за
развитие на
народни
двустранните
договори –

Брой
доклади - 1
Брой
подписани
международни
договори –

Участие на
България в
заседанията на
Съвета по
образование,
младеж и
култура на ЕС
Координиране
изготвянето и
участие в
изготвянето на
проекти на
рамкови
позиции и
указания за
участие на Р
България в
заседания на
работните
органи към
Съвета на ЕС и
към ЕК
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телствени и междуведомствени документи в областта на
образованието и
науката
31.2. Практическо
осъществяване на
академичния обмен

32. Развитие
на сътрудничеството с
международни
организации

Ефективно
участие в
образователни проекти на ЕС и
на международни
организации

31.3. Насърчаване
на акад. обмен в
рамките на
международни
договорености –
програма CEEPUS II
32.1. Подготовка,
координиране и
изпълнение на
проекти и програми
32.2. Подготовка на
позиции по изготвените от организациите документи

януари –
декември
2011
януари –
декември
2011

януари –
декември
2011
януари –
декември
2011

отношения

63

70

Развитие на
двустранната
академичната
мобилност

Брой
приети и
изпратени
участници
– 300
Брой
приети и
изпратени
участници
– 70

Брой
приети и
изпратени
участници
– 750

Подобряване
качеството на
образованието

Брой
проекти – 3

Брой
проекти –6

Подобряване
качеството на
образованието

Брой
изготвени
позиции - 2

Брой изготвени позиции - 11

Развитие на
регионалната
академична
мобилност

Брой
приети и
изпратени
участници 400
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