Приложение
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА (НСУЦЖ)
№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
1
2
3
4
5
6
7
Област на въздействие 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

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

1.1.1. Изпълнение на
проект ECVET (Европейска система за кредити в професионалното
образование и обучение)

86669 лв.
ЕК

Декември
2018 г.

Повишена информираност на ползите от
въвеждането на Системата и на действията за
подкрепа, свързани с
развитието на експертизата по нейното прилагане на национално
ниво

6
семинара

брой
проведени
семинари

ЦРЧР

1.2.

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

1.2.1.
BG05M2OP0012.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование

5 201 235лв.
ОП НОИР

Декември
2018 г.

100 000 ученици, обхванати от дейности за
кариерно ориентиране
по оперативната програма;

0

100 000
ученици

МОН

20 % - дял на учениците, от включените в
дейности по кариерно
ориентиране по ОП,
които са получили
индивидуална консултация за кариерно ориентиране

20 % - Дял на
учениците, от
включените в
дейности по
кариерно ориентиране по оперативната програма, получили
индивидуална
консултация

1

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
1.2.2. Изпълнение на
проект Еврогайдънс по
Програма „Еразъм +“

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4
98 400 лв.
ЕК

5
Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
Подобрено качество на
услугите за кариерно
ориентиране и подобра информираност
за развитие на уменията за планиране на
кариерата на целевите
групи (ученици, студенти и възрастни)

Текуща
стойност
7
80
обучени кариерни консултанти

Целева
стойност
8
90
обучени
кариерни
консултанти

9
информационни кампании

10
информационни
кампании

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ЦРЧР

1.2.3. Организиране на
информационна среща за
подобряване работата на
центровете за информиране и професионално
ориентиране (ЦИПО)

В рамките на
бюджета на
НАПОО

Декември
2018 г.

Насърчен обмен на
добри практики за
кариерно ориентиране
между центровете за
информиране и професионално ориентиране
(ЦИПО)

1 бр.
проведено
информационно събитие

1 бр.
проведено информационно
събитие

НАПОО

1.2.4. Разработване на
мотивационни пакети за
насърчаване обучението
на възрастни по търсени
от работодателите професии в четири бранша
(общо за 16 професии)

Европейски
социален
фонд

Август
2018 г.

Разработени и разпространени 16 мотивационни пакета

0

16
мотивационни
пакета

АИКБ

Центрове за
информиране и
професионално ориентиране
НАПОО,
МТСП,
АЗ,
Социални партньори

2

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1
1.3.

2
Разширяване използването на Европейската
система за идентифициране, оценяване и сертифициране на знания,
умения и компетентности – документите Европас и Европейски паспорт на уменията

3
1.3.1. Изпълнение
проект Европас

1.4.

Внедряване на система за
прогнозиране на потребностите на пазара на
труда от работна сила с
определени характеристики

1.4.1. Разработване на
две средносрочни и дългосрочни прогнози за
развитието на пазара на
труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в
България, съответно за
периода 2018-2032 г. и за
периода 2020-2034 г.

на

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4
105 300 лв.
ЕК

5
Декември
2018 г.

6
Повишен брой на информираните заинтересовани страни относно
възможностите,
предоставяни от портфолиото - документи
Европас, вкл. и повишаване броя на издадените Европас документи

999 937 лв. общ бюджет
до 2019 г.

2018-2019 г.

Разработени две средносрочни и дългосрочни прогнози за търсенето и предлагането на
труд в България за
периода 2018-2032 г. и
за периода 2020-2034 г.

ОП РЧР
2014-2020 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ЦРЧР

Текуща
стойност
7
540 000 бр.
свалени
бланки на
документи от
централния
портал
Европас

Целева
стойност
8
550 000 бр.
свалени бланки
на документи от
централния
портал
Европас

0

Проведена открита процедура
за избор на изпълнител

МТСП

Разработени
компетентностни модели на ключови длъжности от 20 ико-

Разработени и
тествани секторни компетентностни модели за
20 ключови
длъжности в 5

МТСП

Изготвени два доклада
с прогнозите

Схема
„Повишаване
ефективността на провежданата политика по
заетостта“ по ОП РЧР
2014-2020 г.
1.4.2. Преодоляване на
неравновесията
между
търсене и предлагане на
работна сила по сектори
и региони чрез осигуряване на актуални данни и

2 523 993 лв.
- общ бюджет
до 2019 г.
ОП РЧР
2014-2020 г.

2018-2019 г.

Разработени и тествани
секторни компетентностни модели за 20
ключови длъжности в 5
нови
икономически
сектора;

БСК

3

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
анализи за потребностите от умения и компетентности на работната сила
Проект „Развитие на
националната система за
оценка на компетенциите
MyComptence“ по ОП
РЧР 2014-2020 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

6
Актуализиране на съществуващите компетентностни модели;
Разработени и апробирани нови електронни
инструменти за оценка
на компетенциите;
Разработени
електронни обучения по
преносими и специфични компетенции;
Създадени 5 нови секторни консултативни
съвета като част от
Националната
референтна мрежа;
Разработен и пилотно
внедрен
електронен
модул за анализ и
оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната
сила в предприятията

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
номически
сектора

Целева
стойност
8
нови икономически сектора;

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Актуализиране
на съществуващите компетентностни модели;
Разработени и
апробирани нови
електронни инструменти за
оценка на компетенциите;
Разработени
електронни обучения по преносими и специфични компетенции;
Създадени 5
нови секторни
консултативни
съвета като част
от
Националната
референтна мрежа;
Разработен и
пилотно внедрен

4

№
по
ред

Размер и
източници
на
финансиране

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Срок

1

2

3

4

5

6

1.5.

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. Осигуряване на
методическа подкрепа за
провеждане на валидиране на професионални
знания, умения и компетентности от центровете
за професионално обучение (ЦПО)

В рамките на
утвърдения
бюджет на
НАПОО

Декември
2018 г.

Проведени информационни дни с представители на ЦПО за обсъждане на измененията в нормативната
уредба за провеждане
на валидиране на професионални
знания,
умения и компетентности

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
електронен модул за анализ и
оценка на потребностите и
ефекта от обучение на работната
сила в предприятията.

9
проведени
информационни дни

3
проведени информационни
дни

3 бр.,
осъществени
проверки в
ЦПО на процедури по
валидиране

брой, осъществени проверки в
ЦПО на процедури по валидиране (според
броя на процедурите по валидиране в ЦПО)

4 519 лица
над 16 години (вкл. роми), включени в курсове
за ограмотя-

10 000 лица
над 16 години
(вкл. роми),
включени в курсове по ограмотяване или в

Повишаване капацитета на ЦПО за провеждане на валидиране
като средство за насърчаване на УЦЖ и достъпа до пазара на труда
1.6.

Развитие и разширяване
на системата за ограмотяване на възрастните с
цел осигуряване на достъп до пазара на труда

1.6.1.
Операция
BG05M2OP001 - 3.004 –
0001 „Ограмотяване на
възрастни – фаза 1“

19 070 732 лв.
ОП НОИР

Декември
2018 г.

Включване на лица над
16 години (вкл. роми) в
курсове по ограмотяване или в курсове за
усвояване на учебно
съдържание, предвиде-

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

НАПОО

Центрове за
професионално обучение

МОН

5

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
ване

Целева
стойност
8
курсове за усвояване на учебно
съдържание,
предвидено за
изучаване в класове от прогимназиалния етап
на основното
образование

Въвеждане на срокове,
регламентиращи партньорството
между
образователните институции, които провеждат обучение за
придобиване на професионална квалификация, бизнеса и местната власт

1 бр.
формулирано
предложение
от АИКБ до
МОН

Влязло в сила
изменение на
Наредба № 10 от
1.09.2016 г. за
организация на
дейностите в
училищното
образование

Популяризиране
на
ученето на възрастни и
повишаване на привлекателността на този
сектор

300 бр.
участници в
Дни за учене
през целия
живот

6
но за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното
образование
Успешно завършване
на курсовете на 80 %
от лицата, включени в
обучение

1.7.

Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища,
научните организации,
бизнеса и местната власт,
включително за създаване на учещи региони

1.7.1. Формулиране на
предложения за промени
в Наредба № 10 от
1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

собствени
средства
на АИКБ

Март
2018 г.

Подписване на Национално споразумение за
сътрудничество между
организациите на работодателите
представителни на национално
равнище
1.8.

Популяризиране на ученето през целия живот
сред всички слоеве на
населението като фактор
за личностно развитие,
устойчива заетост и социално включване

1.8.1. Организиране и
провеждане на Дни за
учене през целия живот
през 2018 г.

40 000 лв.
Проект „Националните
координатори
в изпълнение
на Европейската програма за учене

Октомври
2018 г.

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

АИКБ
МОН

АИКБ
и други
работодателски
организации

МОН

Заинтересованите
страни
на национално,
областно
и местно

1 бр.
сключено
национално споразумение;
300 бр.
участници в Дни
за учене през
целия живот

6

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

1.8.2. Провеждане на
форуми по приоритетни
теми в сектора за учене
на възрастни

1.8.3. Организиране на
събития за промотиране
на EPALE (Електронната
платформа за учене на
възрастни в Европа)

Размер и
източници
на
финансиране
4
на възрастни”,
Програма
„Еразъм+” на
ЕС,
МОН
18 800 лв.
Проект „Националните
координатори
в изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни”,
Програма
„Еразъм+” на
ЕС,
МОН
2 000 лв.
Проект „EPALE Национални звена
за подкрепа
на Електронната платформа за
учене на
възрастни”,
Програма
„Еразъм+” на

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

5

6

ФевруариЮни
2018 г.

Проведени 4 бр. кръгли
маси и национален
форум за активизиране
на диалога по приоритетни теми сред различни професионални
общности – учители в
затвори; работодатели;
ръководители на институции за образование
и обучение на възрастни; представители на
културни институции
др.

0

4
кръгли маси със
100 бр. участници

0

4
дискусионни
панела в социалните мрежи;

0

1
национален форум със 100 бр.
участници

Организиран информационен щанд на Платформата;

1
информационен щанд
през 2017 г.

1
информационен
щанд

0

1 бр. Регламент
на състезанието,
публикуван на
EPALE

0

1 изложба;

Октомври
2018 г.

Проведен конкурс за
най-добра фотография
на тема EPALE

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
равнище
на управление

МОН

Заинтересованите
страни
на национално,
областно
и местно
равнище
на управление

МОН в
качеството
си на Национално
звено за
подкрепа на
EPALE

Заинтересованите
страни
на национално,
областно
и местно
равнище
на управление

7

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

1.8.4. Провеждане на
конференции в рамките
на мрежата ReferNet за
повишаване информираността на гражданите и
ангажираността на институции и партньори за
постиженията на националната система за ПОО
с цел нейното усъвършенстване в контекста на
УЦЖ

Размер и
източници
на
финансиране
4
ЕС, МОН

18 098 лв.
по проект
ReferNet,
НАПОО

Срок

5

Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6

Повишена информираност на гражданите за
дейностите, инициативите и възможностите
на национално и регионално ниво за участие
в различни форми на
учене;
Увеличена ангажираност на институциите
на национално и местно ниво за изпълнение
на дейности по изпълнение на актуалните
национални политики в
системата на ПОО и в
перспективата на УЦЖ

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

0

200 бр. календари с най-добрите
фотографии

1 бр.
национална
конференция
в гр. София с
60 участника

1 бр.
национална конференция с 60
участника

2 бр.
регионални
конференции
(1 регионална конференция в гр.
Смолян с 58
участника и 1
регионална
конференция
в гр. Враца с
45 участника)

2 бр.
регионални конференции с по 45
участника

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

НАПОО

Държавни институции,
социални партньори и
университети

Област на въздействие 2: Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка
2.1.

Разработване на механизми за стимулиране на
включването на децата в
предучилищно възпитание
и подготовка и за подкрепа на грижата от най-

2.1.1. Осигуряване на
допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа
в мултикултурна образователна среда, вкл. за

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
12 595 лв.

Декември
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –

Декември
2019 г.

Повишена
допълнителна квалификация на
педагогическите специалисти, включени за
първи път в обучения
за формиране на уме-

0 бр.

290 бр.

0 бр.

281 бр.

ЦОИДУЕМ

Общини,
детски
градини
и училища

8

№
по
ред
1

2.2.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
ранна детска възраст, и
особено за децата в неравностойно положение, от
ромски произход или със
специални образователни
потребности, включително с увреждания

Осигуряване на обучение
по български език за деца,
за които българският език
не е майчин, вкл. за децата
на мигранти

Задачи за 2018 г.

3
преподаване на български език на деца, за които
той не е майчин

Размер и
източници
на
финансиране
4
12 708 лв.

Срок

5

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
ния за работа в мултикултурна среда.

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

689 бр.

689 бр.

0 бр.

879 бр.

0

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

-КП 33.15-2016
-КП 33.16-2017
2.1.2. Разширяване на
дейности, при които са
обхванати деца в детски
градини, вкл. и мерки за
по-пълно обхващане и
задържане на деца между
3 и 6/7-годишна възраст
от етническите малцинства в образователната
система

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
29 923 лв.

До края на
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
39 752 лв.

До края на
2019 г.

2.1.3. Разработване на
общински планове със
заложени дейности за
поетапна десегрегация в
детски градини и училища и за преодоляване
на вторично сегрегираните
2.2.1. Изпълнение на
дейности, свързани с
деца и ученици, за които
българският език не е
майчин, включени в
допълнително обучение
по български език

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
4 688 лв.

До края на
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
42 170 лв.

Декември
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
48 661 лв.

Декември
2019 г.

Брой на обхванатите
деца между 3 и 6/7годишна възраст от
етническите малцинства в образователната
система

ЦОИДУЕМ

Общини,
детски
градини
и училища

5
плана

ЦОИДУЕМ

Общини,
детски
градини
и училища

971 бр.

971 бр.

ЦОИДУЕМ

0 бр.

1076 бр.

Общини,
детски
градини
и училища

-КП 33.15-2016
-КП 33.16-2017
Брой изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на
детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните
Увеличен брой на децата и учениците, за
които българският език
не е майчин, включени
в допълнително обучение по български
език

9

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

-КП 33.15-2016
-КП 33.16-2017
Област на въздействие 3: Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище
3.1.

Развитие на подкрепящата
среда в системата на предучилищното възпитание
и подготовка и на училищното образование за
осъществяване на включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите специалисти
за повишаване на квалификацията, стимулиране
на екипната работа; осигуряване на гъвкави форми
на обучение; осигуряване
на специализирани пособия и помагала; индивидуална подкрепа за личностно развитие

3.1.1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на
Механизъм за съвместна
работа на институциите
по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст

Държавен
бюджет

3.1.2. Приемане на План
за 2018-2020 г. за изпълнение на Стратегията за
намаляване
дела
на
преждевременно напусналите образователната
система (2013-2020)

Бюджет на
МОН и други
институции,
общини, детски градини и
училища, вкл.
и средства по
оперативни
програми

3.1.3. Осигуряване на
условия и ресурси за

В рамките на
бюджета на

Април
2018 г.

Подобряване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване
дела на отпадналите от
училище

0

1 бр.,
прието
ПМС

МОН

Април
2018 г.

Намаляване дела на
отпадналите от училище

2 бр.
приети
плана

1 бр.,
приет план

МОН

Декември
2018 г.

Осигурена
допълнителна подкрепа на де-

Брой специалисти (ресур-

3 640
специалисти

МОН

МТСП,
МВР,
МЗ,
МРРБ,
ЦКБППМН,

кметовете на
общини,
областните
управители и
др.
МТСП,
МЗ,
ММС,
ДАЗД,
РУО,
общини
и др.

РЦПППО,

училища

10

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
допълнителна подкрепа
от специалистите в регионалните центрове за
подкрепа на процеса на
приобщаващото образование (РЦПППО), в училищата и детските градини

Размер и
източници
на
финансиране
4
съответната
бюджетна
организация

Срок

5

Очаквани резултати

6
цата
и
учениците,
включени в общообразователна среда

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
сни учители,
психолози,
логопеди,
рехабилитатори на слуха
и говора,
учители на
деца с нарушено зрение
и др.) от
РЦПППО и
др., подпомагащи децата и
учениците
със специални образователни потребности в
детските
градини и
общообразователните
училища

Целева
стойност
8

Брой деца и
ученици, за
които е осигурена подкрепяща среда
от специалисти

20 535
деца и ученици,
за които е осигурена подкрепяща
среда

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

11

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Очаквани резултати

3
3.1.4. Информиране на
родителите за възможностите за продължаване
на образованието или за
придобиване на професионална квалификация
на учениците със специални образователни потребности

4
В рамките на
бюджета на
съответната
бюджетна
организация

5
Декември
2018 г.

6
Осигурена подкрепа на
продължаването
на
обучението, вкл. на
професионалното обучение на учениците със
СОП, включени в общообразователна среда

3.1.5. Управление на
Програма „Еразъм +“

8 419 682 лв.
от ЕК за финансиране по
проекти в
сектор „Училищно образование“ по
КД 1 и КД 2
на Програма
„Еразъм+“

Декември
2018 г.

Повишена квалификация на педагогически и
непедагогически специалисти;
Мотивиране и стимулиране на екипната
работа, както и осигуряване
на
гъвкави
форми на обучение,
вкл. чрез участие в
структурирани обучителни курсове в чужбина, наблюдение в
партньорски организации и възможности за
преподавателска дейност по Ключова дей-

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
Брой на учениците, информирани за
възможностите за продължаване на
обучението
от регионалния екип за
подкрепа за
личностно
развитие на
децата и учениците със
СОП

Целева
стойност
8
1 651
ученици, информирани за
възможностите
за продължаване
образованието
си или за придобиване на професионална
квалификация

11 110
учители,
участвали в
мобилност

14 110
учители,
участвали
в мобилност

218 бр.
финансирани
проекти за
разработване
на иновативни подходи

281 бр.
финансирани
проекти по КД 1
и КД 2 на Програма „Еразъм+“

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
РЦПППО
МОН
училища

ЦРЧР
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

36 бр.

36 бр.

0 бр.

50 бр.

Създаване на методология и ръководство за
работа на учебно предприятие

0 бр.

1 бр.

Организиране и провеждане на кръгла маса

0 бр.

1 бр.

6
ност 1 на Програма
„Еразъм +“

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Въведени иновативни
педагогически подходи
в класната стая в резултат на участие и
изпълнение на проекти
в Ключова дейност 2
на Програма „Еразъм+“
3.2.

Създаване на подходящи
учебни пътеки за реинтегриране в образователната
система на преждевременно напусналите училище

3.2.1. Осъществяване на
дейности за връщане на
отпадналите ученици в
училище и подобряване
на образователните им
резултати

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
37 770 лв

Декември
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
43 788 лв.

Декември
2019 г.

Изпълнени дейности за
връщане на отпадналите ученици в училище
и подобряване на образователните им резултати

ЦОИДУЕМ

Общини,
детски
градини
и училища

ЦУТФ

СУ
„Асен
Златаров, гр.
Шабла,
училища
от област
Добрич

-КП 33.15-2016
-КП 33.16-2017
3.2.2. „Намаляване на
дела на преждевременно
напускащите
училище
чрез обучение в учебнотренировъчна фирма“ –
Проект RUSESL, Еразъм+

Бюджет на
ЦУТФ,
Програма
Еразъм+

Декември
2018
Януари
2020

13

№
по
ред
1
3.3.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
Разширяване на възможностите за допълнително
обучение по български
език за децата и учениците, за които българският
език не е майчин

Задачи за 2018 г.

3
3.3.1. Осъществяване на
дейности на детски градини и училища за провеждане на обучение по
български език за деца и
ученици, чийто майчин
език е различен от българския език

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4
Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
19 641 лв.

5
Декември
2018 г.

Бюджет на
ЦОИДУЕМ –
22 770 лв.

Декември
2019 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
Брой дейности на детски градини и училища,
в които е проведено
обучение по български
език за деца и ученици,
чийто майчин език е
различен от българския
език

Текуща
стойност
7
112 бр.

Целева
стойност
8
112 бр.

0 бр.

26 бр.

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
УчилиЦОИДУЕМ
ща и
детски
градини

-КП 33.15-2016
-КП 33.16-2017
Област на въздействие 4: Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията
на учещите и развитие на личността
4.1.

Периодично осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на
основни умения и ключови компетентности в съответствие с пазара на труда
и
новите
обществени
очаквания

4.1.1. Разработване на
учебни програми от отрасловата и специфичната
професионална подготовка за придобиване на
професионална квалификация по професия „Помощник-треньор“

В рамките на
одобрения
бюджет на
ММС

Август
2018 г.

Разработени утвърдени
учебни програми

0

23
учебни
програми

ММС

4.2.

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

4.2.1. Управление на
Програма „Еразъм+“ чрез
изпълнение на дейности
по Ключова дейност 1:
Образователна мобилност
за гражданите и Ключова
дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на

1 835 443 лв.
ЕК

Декември
2018 г.

Повишена квалификация на педагогическите
специалисти чрез участие в дейности по
Ключова дейност 1 и
Ключова дейност 2 на
Програма „Еразъм+“

1215
учители,
участвали
в мобилност

1310
учители,
участвали
в мобилност

ЦРЧР

ММС,
НСА

14

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

4.3.

4.4.

Разработване и прилагане
на стратегия за насърчаване и развитие на грамотността

Подкрепа за участие на
учениците в национални и
международни конкурси и
изяви

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

6

4.3.1. Популяризиране на
Международното образователно изследване PISA
2018 за 16-годишните
ученици

В рамките на
бюджета на
ЦОПУО

Март –
Април
2018 г.

4.3.2. Външно оценяване
на четивната грамотност
на учениците в VI клас с
извадка.

В рамките на
бюджета на
ЦОПУО

4.4.1. Осигуряване на
условия за провеждане на
проявите от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) и Националния спортен календар
(НСК)
4.4.2. Осигуряване на
закрила по Програма на
мерките за закрила на
деца с изявени дарби от
държавните и общински
училища

Задачи за 2018 г.

3
добри практики

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Повишаване информираността на учениците

0

2000
ученици

ЦОПУО

Училища

Октомври
2018 г.

Измерване на степента
на четивната грамотност на учениците

0

5000
ученици

ЦОПУО

РУО,
училища

В рамките на
одобрениябюджет на
МОН

Декември
2018 г.

Проведени
всички
прояви от Националния календар за изяви
по интереси на децата
и учениците и Националния спортен календар

0

Брой
проведени изяви
от НКИИ и НСК

МОН

НДД,
ММС,
ЦПЛР,
общини,
спортни
организации

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции и
организации

Декември
2018 г.

Присъдени стипендии
на ученици с изявени
дарби от държавни и
общински училища

0

1100
ученици с изявени дарби от държавни и общински училища, на
които са присъдени стипендии

МК

МОН
ММС
общини
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Очаквани резултати

3
4.4.3. Създаване на условия за личностна изява
чрез спорт

4
В рамките на
утвърдения
бюджет на
ММС

5
Юни
2018 г.

6
Провеждане на ученически игри за учебната
2017/2018 г., разпределени в четири етапа

4.4.4. Популяризиране на
придобиването на предприемачески умения и
повишаване на значението на предприемаческата
култура чрез провеждане
на Международен панаир
на
учебнотренировъчните
фирми
ТФ ФЕСТ Млад предприемач и международно
състезание за решаване на
бизнес казуси „Global
Enterprise Challenge”

58110 лв.
МОН

Април
2018 г.

Осъществено международно участие на
УТФ от България, Черна гора, Сърбия, Люксембург,
Румъния,
Албания,
Армения,
Македония.
Проведени 18 конкурса
и международно състезание за решаване на
бизнес казуси „Global
Enterprise Challenge” на
английски и на френски език.

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
85000
участници

Целева
стойност
8
85000
участници

300 участници, ученици
от България

1000 участници,
от които 376
финансирани от
МОН (300 ТФ
ФЕСТ и 76 GEC)

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ММС
Общини,спорт
ни организации,
ММС
ЦУТФ
Бизнес
партньори, Университети, НПО,
МТСП
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№
по
ред
1
4.5.

4.6.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Задачи за 2018 г.

2
Подкрепа за участие на
учителите в електронната
европейска платформа за
училищно партньорство
eTwinning, в ролята й на
неизчерпаем източник на
добри
педагогически
практики, фактор за повишаване мотивацията на
учителите за оставане в
професията и възможност
за усъвършенстване на
професионалната квалификация на педагогическия състав

3
4.5.1. Управление
Програма „Еразъм+“

Актуализиране на учебниците, съобразно с учебното съдържание и възрастовите особености на учещите

4.6.1. Провеждане на
процедури по оценяване и
одобряване на проекти на:
- познавателни книжки
за III и за IV подготвителни възрастови групи;
- познавателни книжки
за I и за II възрастови
групи;
- учебници и учебни
комплекти за ІІІ клас;
- учебници за VІІ клас;
- учебници за ІХ клас за
общообразователна
подготовка;
- учебни комплекти по

Изпълнение
eTwinning

на

на

Проект

4
402 500 лв.
ЕК чрез
Програма
„Еразъм+“

Бюджет на
МОН
(съобразно
внесените и
допуснати до
оценяване
проекти)

Срок

5
Декември
2018 г.

Март Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
Повишаване броя на
регистрираните в портала учители, които
чрез възможността да
участват и създават
проекти в eTwinning
ще усъвършенстват и
подобрят своята професионална педагогическа квалификация

Одобрени познавателни книжки, учебници/учебни комплекти

Текуща
стойност
7
6650
учители

Целева
стойност
8
6710
учители

2868
училища

2958
училища

1250
проекти

1340
проекти

0

Брой, одобрени
познавателни
книжки, учебници/учебни комплекти (според
броя на отговарящите на изискванията на ДОС
за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала)

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ЦРЧР

МОН

училища
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

-

-

-

-

4.7.

Осигуряване на допълнителни условия и възможности за подкрепа на деца
и ученици с изявени дарби
и на ученици, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, включително и чрез
реализиране на целоднев-

3
чужд език (нива А1 и
В1 от Общата европейска езикова рамка
(ОЕЕР);
- учебници за V клас по испански език и по
италиански език;
учебници по хореография за I клас, за II клас,
за III клас, за IV клас,
за V клас, за VI клас, за
VII клас, за VIII клас, за
IХ клас, за X клас, за XI
клас и за XII клас;
учебници по предприемачество – теория за
VIII клас, и по икономика – теория за X
клас;
учебни комплекти за II
клас по италиански
език и по руски език
(ниво В1.1 от ОЕЕР)

4.7.1. Предоставяне на
стипендии по Раздел ІІІ,
свързан с мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта по Програмата за мерките за закрила на децата
с изявени дарби от дър-

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

6

предвидени
541 стипендии в размер
на 591985 лв.

Декември
2018 г.

Осигурени
допълнителни средства, повишаващи мотивацията
на децата за по-високи
класирания в областта
на спорта

Централен
бюджет

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

0

541
стипендии

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

ММС

ММС,
общини
и частни
училища
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Очаквани резултати

1

2
на организация на образователния процес

3
жавните и общинските и
частните училища през
2018 г.

4

5

6

4.8.

Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на
учители

4.8.1. Поддържане на
Информационен регистър
на одобрените програми
за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Не се изисква
финансиране

Декември
2018 г.

Одобрени програми и
вписването им в Информационен регистър
за осигуряване на условия за прозрачност
при повишаване качеството на квалификацията на педагогическите
специалисти

4.8.2. Обучения на учители с насоченост към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на PISA
2021

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции и
организации

Август –
Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Повишаване на квалификацията на учителите по математика и
природни науки

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

1 брой поддържан Информационен
регистър на
одобрените
програми за
повишаване
квалификацията на
педагогическите специалисти

1 брой поддържан Информационен регистър на
одобрените
програми за повишаване квалификацията на
педагогическите
специалисти

2 613
одобрени
програми,
подадени от
128 обучителни организации

Брой
одобрени
програми

0

1300
обучени
учители

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МОН

НЦПКПС

ЦОПУО
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№
по
ред
1
4.9.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
Насърчаване участието на
училищата във всички
форми и дейности на Европейската
програма
„Еразъм +”

Размер и
източници
на
финансиране

Задачи за 2018 г.

3
4.9.1. Управление
Програма „Еразъм+“

на

4
8 418 847 лв.
ЕК чрез
Програма
„Еразъм+“

Срок

5
Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
Провеждане на информационни кампании и
поетапно осъществяване на комуникационна
стратегия на ЦРЧР за
повишаване броят на
участващите училища
в дейностите на Програма „Еразъм +“

Текуща
стойност
7
229 бр.
училища

Целева
стойност
8
280 бр.
училища

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ЦРЧР

Област на въздействие 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност
70000 лв.
Декември Внедрени модул и
1 бр.
1 бр.
НАПОО
Центро5.1. Въвеждане на система за 5.1.1. Разработване на нов
осигуряване на качеството модул към Информаци- В рамките на
2018 г.
процедура за проверка
разработен
тестван и внедве за
на ПОО до края на 2015 г.
онната система на НАбюджета на
на издаваните докумодул
рен модул
профеПОО за контрол на издаНАПОО
менти
сионалваните от центровете за
но обупрофесионално обучение
чение
свидетелства за придобиване на професионална
квалификация и свидетелства за валидиране на
професионална квалификация
5.2.

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

5.2.1. Участие в европейски мрежи за осигуряване на качеството в
професионалното образование и обучение във
връзка с потребностите
на пазара на труда чрез
проект № 586523-EPP-1-

132654 евро
за целия период на изпълнение на
проекта.
Проект по
Програма
„Еразъм+“

Януари –
Декември
2018 г.

Определени показатели
за качество на ПОО във
връзка с потребностите
на пазара на труда.

0

1
система
от показатели

Изготвени насоки за
работа с показателите.

0

1 бр.
насоки

МОН

20

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

5.3.

5.4.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

3
2017-BG-EPPKA3EQAVET-NPR
„EQAVET: Vision for
Revision (VIREO)“ за
повишаване качеството
на ПОО

4

5

6
Осъществени срещи на
регионално ниво за
обсъждане на показателите.

Актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии чрез базирането им на
резултати от учене и повишаване на съответствието им с професионалните
стандарти

5.3.1. Преработка на утвърдени държавни образователни
стандарти
(ДОС) чрез прилагане на
подхода, ориентиран към
единици резултати от
ученето (ЕРУ)

45 000 лв.
В рамките на
утвърдения
бюджет на
НАПОО

Декември
2018 г.

5.3.2. Допълване на Списъка на професиите за
професионално образование и обучение (СППОО)
с нови професии и специалности съобразно потребностите на бизнеса

В рамките на
утвърдения
бюджет на
НАПОО

Разширяване на процеса на
разработване на електронни учебни курсове за професионална подготовка

5.4.1. Реализиране на
Национална
програма
„Обучение за ИТ кариера“.

След приемане на национална програма за развитие на средното образование

Задачи за 2018 г.

Разширяване на базата от
ученици, които да придобият професионална квалификация по професия
„Приложен програмист“

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7
0

Целева
стойност
8
4 бр.
регионални
срещи

Повишаване
пригодността за заетост на
лицата,
придобили
професионална квалификация

23 бр.
актуализирани ДОС

15 бр.
актуализирани
ДОС

НАПОО

МОН

Декември
2018 г.

Повишаване
пригодността за заетост на
лицата,
придобили
професионална квалификация

1 бр.
актуализиран
и допълнен
СППОО

1 бр.
актуализиран и
допълнен
СППОО

НАПОО

МОН

Декември
2018 г.

Изграден капацитет за
съвременно софтуерно
образование в резултат
от изпълнението на
Програмата в професионалните гимназии.

0

минимум 150
ученици, успешно преминали
тест за Първия
етап на Програмата (септември
2018 г.)

МОН

ИТ
компании и
университети

0

4
пакета с учебни

Засилване на връзката
между университетите
и ИТ бизнеса.
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
материали по 4те модула за
обучение на
ученици и учители.

0

1
онлайн платформа за предоставяне на
учебно съдържание и тестови
задачи, вкл. и за
комуникация
между учители и
ученици

Разработване на учебни материали за обучение на ученици и учители.

5.5.

Развитие на услугите по
кариерно ориентиране с
цел вземане на решения
относно образование, обучение и кариерно развитие

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

5.4.2. Развитие на електронните услуги - служби
и регистри за обучение в
учебно - тренировъчна
фирма във връзка с промените в реалната бизнес
среда и дигитализация на
работните процеси

12000 лв. от
Бюджет на
ЦУТФ, МОН

Декември,
2018

Разработване на учебни материали за обучение на ученици, учители и студенти.
Обслужване на учебен
процес в 350 УТФ за
5000 ученици и студенти годишно.

1 онлайн
платформа
със 7 служби,
от които 4 с
онлайн обслужване и 9
регистъра

1 онлайн платформа със 7
служби, от които
4 с онлайн обслужване и 9
регистъра

ЦУТФ

5.5.1. Организиране на
информационна среща за
подобряване работата на
центровете за информиране и професионално
ориентиране (ЦИПО)

В рамките на
бюджета на
НАПОО

Декември
2018 г.

Насърчаване обмена на
добри практики за
кариерно ориентиране
между центровете за
информиране и професионално ориентиране

1 бр.
проведено
информационно събитие

1 бр.
проведено информационно
събитие

НАПОО

ЦИПО
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№
по
ред
1
5.6.

5.7.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
Стимулиране на образованието и обучението в приоритетните области на
икономиката и разработване на подходи за реализиране на обучение по
„защитени професии”

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

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
0

Целева
стойност
8
1 бр.
акт на МС

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
МОН
МТСП

3
5.6.1. Изготвяне на проект на акт на МС за приемане на критерии за
определяне на защитените от държавата професии, реда за включването
в него и актуализирането
му, вкл. и реда за допълнително финансиране на
обучението по защитени
специалности от професии. Приемане на Списъка със защитените специалности от професии и
Списъка със специалности от професии, за които
е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда.

4
Допълнително финансиране не е
необходимо

5
Май
2018 г.

6
Приет акт на МС за
„защитени професии“

5.6.2. Предложение на
професии за включване в
списъка на „защитените
професии“

Собствени
средства на
АИКБ

Юни
2018 г.

Одобрение на направеното предложение

4
предложени
професии

10
предложени
професии

АИКБ

5.7.1. Разширяване обхвата на дуалното обучение
чрез повишаване на атрактивността му и прилагане на ефективни политики и мерки

Допълнително финансиране не е
необходимо

Декември
2018 г.

Увеличен брой паралелки с дуална форма
на обучение.

Реализирани
58 паралелки
за обучение
на ученици в
дуална форма
за учебната
2017/2018 г.

Реализирани
най-малко 70
паралелки за
обучение на
ученици в дуална форма

МОН

АИКБ
Браншови организации
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№
по
ред
1

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
завършване на обучение

Задачи за 2018 г.

3
5.7.2. Развитие на мрежата
от
учебнотренировъчни фирми за
ученици и студенти като
подготовка за работа в
реална работна среда
5.7.3. Стажуване за срок
от 6 месеца на безработни
младежи до 29 г. със
средно или висше образование и обучение по
време на работа за период
до 6 месеца на безработни младежи до 29г. със
средно образование
Схема „Младежка заетост“ по ОП РЧР 20142020 г.

5.7.4. Стажуване за срок
от 9 месеца на безработни
младежи до 29 г., завършили висше образование
и без трудов стаж по
завършената
специалност, в публичната администрация

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7
5000 ученици
и студенти

Целева
стойност
8
10 500 ученици и
студенти

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ЦУТФ
Училища, университети

4
Бюджет на
ЦУТФ, МОН,
ОП НОИР,
училища

5
Декември
2018 г.

6
Увеличен брой обучавани, вкл. и от училища с неикономически
профил и извън ПОО и
университети

82 млн. лв.
общ бюджет
до 2020 г.

2020 г.

За целия период на
схемата до 2020 г.:
Включени в обучение
или стажуване 15 375
безработни младежи.

За целия
период на
схемата до
края на 2017г.
- 11 985 безработни младежи на възраст 15-29 г.
включени в
обучение или
стажуване

За целия период
на схемата до
2020 г.: включени в обучение
или стажуване
18 655 безработни младежи.

МТСП

Декември
2018 г.

857 стажували безработни младежи

0

857
стажували безработни младежи

Агенция по
заетостта

25 млн.лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
Инициатива
за младежка
заетост и
Европейски
социален
фонд по ОП
РЧР 20142020 г.
Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

24

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
Програма „Старт на кариерата“
5.7.5. Стажуване за срок
до 9 месеца на безработни младежи до 29 г., придобили през последните
24 месеца квалификация
по професия или по част
от професия, изисквана за
заеманата
длъжност,
които няма трудов стаж
по професията, чл. 41 от
ЗНЗ
5.7.6. Стажуване за срок
до 6 месеца на безработни лица, придобили през
последните 24 месеца
квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които
няма трудов стаж по
професията (чл. 46 от
ЗНЗ)
5.7.7. Чиракуване на пълно или непълно работно
време за срок до 12 месеца на безработни младежи до 29 г. с основно или
по-ниско образование и
без квалификация (чл.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Държавен
бюджет

Декември
2018 г.

36 стажували
ботни младежи

Декември
2018 г.

43 стажували
ботни лица

Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

безра-

0

36
стажували безработни младежи

Агенция по
заетостта

безра-

0

43
стажували безработни лица

Агенция по
заетостта

39 безработни младежи, включени в чиракуване

0

39
безработни младежи, включени
в чиракуване

Агенция по
заетостта

6

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

25

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане
на по-голяма пригодност
на обучаваните за трудова
заетост

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

3

4
2018 г.

5

6

5.7.8. Чиракуване на пълно или непълно работно
време за срок до 12 месеца на безработни лица с
основно или по-ниско
образование и без квалификация (чл. 55г от ЗНЗ)

Държавен
бюджет

Декември
2018 г.

78 безработни лица,
включени в чиракуване

0

78
безработни лица,
включени в чиракуване

Агенция по
заетостта

Декември
2018 г.

Включени ученици и
студенти в 360 учебнотренировъчни фирми
от ПГ, СУ с професионални паралелки, СУ,
три университета и
НТС-Варна

360 УТФ

360 за 2017-2018
учебна година

ЦУТФ

Повишаване на предприемаческата култура
сред младите хора.

0

41а от ЗНЗ)

5.8.

Размер и
източници
на
финансиране

5.8.1. Прилагане на модела „учебно предприятие“
в професионалните гимназии и в СУ с професионални паралелки.
Адаптиране на модела за
обучение на ученици
извън системата на ПОО
5.8.2. Разширяване на
обучението по предприемачество чрез създаване
на тренировъчни предприятия в училища по
изкуствата и спортни
училища, вкл. обучение и
менторство по предприемачество и защита на
интелектуалната собственост.

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
ЦУТФ,
МОН

34 690 лв.
В рамките на
бюджет на
МИ

Август
2018 г.

360 за 2018-2019
учебна година
(общо 720 за
2018 г.)
2 бр.
сключени договора с училища
по изкуствата

МИ

Джуниъ
р
Ачийвм
ънт България

3 бр.
договора със
спортни училища;
Създадени
5 бр. учебнотренировъчни
фирми(УТФ)
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№
по
ред

Размер и
източници
на
финансиране

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Срок

1

2

3

4

5

6

5.8.3. Насърчаване на
ученици и студенти за
осъзнаване на значението
на интелектуалната собственост, вкл. търговската
марка чрез създаване на
тренировъчни предприятия (ТП).

Допълнително финансиране не е
необходимо

Август
2018 г.

5.8.4. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности.
Проект „КРОС-БИ“

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
Собствени
източници:
средства на
работодателите за наемане на 35%

Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Постигната
висока
предприемаческа култура по отношение
елементите на интелектуалната собственост и
по-конкретно на търговската марка, нейната маркетингова и пазарна стойност.

0

Най – малко 5
бр. създадени
ТП

Обучени 1187 безработни лица по ключови
компетентности

0

Обучени 1292 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване
на заетост на 40% от
тях

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МИ

3 бр.
наградени ТП
най-малко 35
обучени лица
1187 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

БТПП

Работодатели,
БТПП

1292
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална
квалификация и
осигуряване на
заетост на 40%
от тях
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№
по
ред

Размер и
източници
на
финансиране

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

4
от включените в обучение
лица

5

6

5.8.5. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности
Проект „Хоризонт“

Държавен
бюджет

Декември
2018 г.

Обучени 1120 безработни лица по ключови
компетентности

Срок

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
Собствени

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

0

1120 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

Обучени 1305 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване
на заетост на 40% от
тях

Собствени
източници:
средства на
работодателите за наемане на 30%
от включените в обучение
лица
5.8.6. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности
Проект „Обучение за
заетост“

Индикатори
за изпълнение

Декември
2018 г.

Обучени 420 безработни лица по ключови
компетентности
Обучени 1038 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

КТ
„Подкрепа“

Работодатели,

ЦПО

1305
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална
квалификация и
осигуряване на
заетост на 40%
от тях

0

420 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

БСК

Работодатели,

ЦПО

1038
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална

28

№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

5.8.7. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности
Проект „Ние също можем“

Размер и
източници
на
финансиране
4
източници:
средства на
работодателите за наемане на 25%
от включените в обучение
лица
Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
Собствени
източници:
средства на
работодателите за наемане на 30%
от включените в обучение
лица

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

5

6
на заетост на 35% от
тях

Декември
2018 г.

Обучени 1160 безработни лица по ключови
компетентности
Обучени 1325 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване
на заетост на 40% от
тях

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
квалификация и
осигуряване на
заетост на 35%
от тях

0

1160 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

КНСБ

Работодатели,

ЦПО

1325
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална
квалификация и
осигуряване на
заетост на 40%
от тях
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
5.8.8. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности
Проект
„Надграждане
чрез нови възможности за
обучение и заетост“

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4
Държавен
бюджет

5
Декември
2018 г.

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

Проект „Рестарт“

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
Собствени
източници:
средства на
работодателите за нае-

Очаквани резултати

6
Обучени 1015 безработни лица по ключови
компетентности

Текуща
стойност
7
0

Обучени 1250 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване
на заетост на 40% от
тях

Собствени
източници:
средства на
работодателите за наемане на 35%
от включените в обучение
лица
5.8.9. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и ключови
компетентности

Индикатори
за изпълнение

Декември
2018 г.

Обучени 769 безработни лица по ключови
компетентности
Обучени 1577 безработни лица по част от
професия или за придобиване на степен на
професионална квалификация и осигуряване
на заетост на 40% от
тях

Целева
стойност
8
1015 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
ССИ
Работодатели,

ЦПО

1250
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална
квалификация и
осигуряване на
заетост на 40%
от тях

0

769 обучени
безработни лица
по ключови
компетентности

АИКБ

Работодатели,

ЦПО

1577
обучени безработни лица за
придобиване на
професионална
квалификация и
осигуряване на
заетост на 40%
от тях
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

4
мане на 35%
от включените в обучение
лица

5

6

5.9.1. Идентифициране на
икономически неактивни
младежи на възраст до 29
г. вкл., които не са в образование или обучение и
не са заети, активирането
им за включване на пазара на труд, вкл. чрез обучение за придобиване на
професионална квалификация във връзка с последващо наемане на работа след обучението;

26 млн. лв.
общ бюджет
до 2018 г.

Декември
2018 г.

2020 г.

5.9.

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

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

10 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР
2014-2020 г.

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

За целия период на
схемата до 2018 г.:
идентифицирани 8700
икономически
неактивни младежи на
възраст до 29 г. вкл.,
които не са в образование или обучение и
не са заети, от които
активирани 6500 младежи, вкл. чрез обучение за придобиване на
професионална квалификация

За целия
период на
схемата до
края на 2017г.
– 4 154 безработни младежи на възраст до 29г.
включени в
обучение
и/или заетост

За целия период
на схемата до
2018 г.: идентифицирани 8700
младежи на възраст до 29г.,
активирани
6500 младежи

МТСП

За целия период на
схемата до 2020 г.:
включени в обучение
и/или в заетост 18 578
безработни младежи на
възраст 15-29г.

За
целия
период
на
схемата
до
края на 2017г.
– 15 253 безработни мла-

За целия период
на схемата до
2020 г.: включени в дейности по
схемата 24 770
безработни мла-

МТСП

Схема „Активни“ по ОП
РЧР 2014-2020 г.

5.9.2. Предоставяне на
ваучери за обучение на
безработни младежи до
29 г. за придобиване на
професионалната квалификация и/или за обуче-

123 854 936
лв. общ
бюджет
до 2020 г.
30 млн. лв.

НПО,
организации,
предоставящи
посреднически
услуги
на пазара на
труда,
ЦИПО,
ЦПО,
социални партньори,
общини,
работодатели
АЗ
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
ние за придобиване на
ключови компетентности
във връзка с последваща
заетост
Схема „Обучения и заетост за младите хора“ по
ОП РЧР 2014-2020 г.
5.9.3. Предоставяне на
ваучери за обучение на
неактивни и безработни
лица на възраст над 29 г.
за придобиване на професионалната квалификация
и/или за обучение за придобиване на ключови
компетентности
във
връзка с последваща
заетост

Размер и
източници
на
финансиране
4
индикативен
бюджет за
2018 г.

Срок

Очаквани резултати

5

6

2020 г.

За целия период на
схемата до 2020 г.:
включени в обучение
4400 неактивни и безработни лица над 29 г.;

ОП РЧР 20142020 г.

81 млн. лв.
общ бюджет
до 2020г.
40 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.

Включени в заетост
5550 неактивни и безработни лица над 29 г.

ОП РЧР 20142020 г.

Индикатори
за изпълнение

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7
дежи на възраст 15-29 г.
включени в
обучение
и/или заетост

Целева
стойност
8
дежи на възраст
15-29г.

За
целия
период
на
схемата
до
края на 2017г.
– 5 539 безработни
и
неактивни
лица на възраст над 29 г.
включени в
дейности по
схемата

За целия период
на схемата до
2020 г.: Включени в дейности по
схемата 7 400
неактивни и
безработни лица
над 29 г.

МТСП

АЗ

0

За целия период
на схемата до
2019 г.: Включени в дейности по
схемата 25 000
заети лица.

МТСП

Обучаващи
институции

Схема „Обучения и заетост“ по ОП РЧР 20142020 г.
5.9.4. Обучения на заети
лица за придобиване на
професионална квалификация и по ключови компетентности
Схема „Обучения за заети
лица“ по ОП РЧР 2014-

50 млн. лв.
общ бюджет
до 2019 г.
35 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.

2019 г.

За целия период на
схемата до 2019 г.:
включени в обучение
22 250 заети лица
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

6

2019 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

За целия период на
схемата до 2019 г.:
включени в дейности
по схемата 3 000 неактивни младежи до 29 г.

0

За целия период
на схемата до
2019 г.: включени в дейности по
схемата 10 000
неактивни младежи до 29г.

МТСП

Обучаващи
институции

Декември
2018 г.

За целия период на
схемата до 2018 г.:
включени в обучение и
заетост 7813 безработни и неактивни лица

За целия период
на схемата до
2018 г.: Включени в дейности по
схемата 9375
безработни и
неактивни лица.

МТСП

Работодатели

2019 г.

За целия период на
схемата до 2019 г.:
включени в обучение
за придобиване на
професионална квали-

За целия
период на
схемата до
края на 2017г.
– 5 568 безработни и
неактивни
лица на възраст над 29 г.,
включени в
дейности по
схемата
0

За целия период
на схемата до
2019 г.: включени в дейности по
схемата 54 000

МТСП

Обучаващи
институции

2020 г.
ОП РЧР 20142020 г.
5.9.5. Обучения на икономически
неактивни
младежи на възраст до
29г. вкл., които не са в
образование или обучение
Схема „Готови за работа“
по ОП РЧР 2014-2020 г.

10 млн. лв.
общ бюджет
до 2019 г.
5 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР 20142020 г.

5.9.6. Обучение на безработни и неактивни лица
за придобиване на професионална квалификация и
по ключови компетентности и осигуряване на
последваща заетост
Схема „Ново работно
място 2015“ по ОП РЧР
2014-2020 г.
5.9.7. Обучение на заети
лица за придобиване на
професионална квалификация и по ключови компетентности

125 млн. лв.
общ бюджет
до 2020г.
40 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР 20142020 г.
50 млн. лв.
общ бюджет
до 2019 г.
12 млн. лв.
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3
Схема „Ваучери за заети
лица“ по ОП РЧР 20142020 г.

Размер и
източници
на
финансиране
4
индикативен
бюджет за
2018 г.

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
заети лица със
средно и пониско образование (под ISCED
4)

5

6
фикация 48 000 заети
лица със средно и пониско образование (под
ISCED 4)

Декември
2018 г.

За целия период на
схемата до 2018 г.:
включени в дейности
по схемата 1120 неактивни или безработни
лица и 1120 лица с
увреждания на възраст
над 18 г.

За целия
период на
схемата до
края на 2017г.
– 461 безработни и неактивни лица,
вкл. лица с
увреждания
над 18 г.,
включени в
дейности по
схемата

За целия период
на схемата до
2018 г.: включени в дейности по
схемата 2240
неактивни и
безработни лица,
и лица с увреждания на възраст
над 18 г.

МТСП

Обучаващи
институции,
работодатели

2019 г.

За целия период на
схемата до 2019 г.:
включени в дейности
по схемата 240 неактивни и безработни
лица

0

За целия период
на схемата до
2019 г.: включени в дейности по
схемата 480
неактивни или
безработни лица.

МТСП

Обучаващи
институции

ОП РЧР 20142020 г.
5.9.8. Обучение за придобиване на професионална
квалификация и по ключови компетентности на
икономически неактивни
лица, лица с увреждания,
лица, полагащи грижи на
зависими членове на
семейството, проведено
за целите на последваща
заетост

22 755 755 лв.
общ бюджет
до 2018 г.
15 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР 20142020 г.

Схема „Активно включване“ по ОП РЧР 20142020 г.
5.9.9. Обучение за придобиване на професионална
квалификация на лица с
увреждания и други лица
в неравностойно положение, заети в социални
предприятия
Схема „Развитие на социалното предприемачест-

15 млн. лв.
общ бюджет
до 2019 г.
7 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

ОП РЧР 2014-
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Размер и
източници
на
финансиране

Задачи за 2018 г.

Срок

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

3
во“ по ОП РЧР 2014-2020
г.

4
2020 г.

5

6

5.9.10. Обучение на неактивни, безработни и заети
лица за придобиване на
професионална квалификация и/или ключови
компетентности
във
връзка със заемане на
конкретни работни места

30 млн. лв.
общ бюджет
до 2018 г.

Декември
2018 г.

За целия период на
схемата до 2018 г.:
включени в обучение
1900 лица и включени
в заетост 2500 лица.

0

За целия период
на схемата до
2018 г.: включени в дейности по
схемата
5000 неактивни
и безработни
лица и
2100 заети лица.

МТСП

Обучаващи
институции,
работодатели

2020 г.

За целия период на
схемата до 2020 г.:
включени в заетост 590
лица.

0

За целия период
на схемата до
2020 г.: Включени в дейности по
схемата 1650
неактивни и
безработни лица
и
700 заети лица.

МТСП

Обучаващи
институции

2019 г.

За целия период на

0

За целия период

МТСП

7 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.

Схема „Гъвкави възможности за заетост и обучение в предприятия с променлив интензитет на
дейността“ по ОП РЧР
2014-2020 г.

ОП РЧР 20142020 г.

5.9.11. Обучение на неактивни, безработни и заети
лица за развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и
умения за започване на
самостоятелна стопанска
дейност

5 млн. лв.
общ бюджет
до 2020 г.

Схема
„Подкрепа
за
предприемачеството“ по
ОП РЧР 2014-2020 г.
5.9.12.

Включване

на

2 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР 20142020 г.
10 млн. лв.
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
неактивни, безработни и
заети лица в специфични
обучения за конкретни
работни места и в специализирани чуждоезикови
обучения за съответните
позиции

Размер и
източници
на
финансиране
4
общ бюджет
до 2019 г.

ОП РЧР 20142020 г.

5.9.13. Обучения на безработни лица с ниска
степен на образование
(ISCED 2 и по-ниско)

10 млн. лв.
общ бюджет
до 2018 г.

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
на схемата до
2020 г.: включени в дейности по
схемата 2000
безработни и
неактивни лица
и 1000 заети
лица.

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

5

6
схемата до 2020 г.:
включени в обучение
1000 безработни и
неактивни лица и 900
заети лица, започнали
работа 1000 безработни
и неактивни лица.

Декември
2018 г.

За целия период на
схемата до 2018 г.:
включени в обучение
4225 безработни лица с
ниска степен на образование.

0

За целия период
на схемата до
2018 г.: Включени в дейности по
схемата 6 600
безработни лица
с ниска степен
на образование.

МТСП

Обучаващи
институции

Декември
2018 г.

190 безработни лица,
обучени за професионална квалификация

0

190
безработни
лица, обучени за
професионална
квалификация

Агенция по
заетостта

обучаващи
институции

4 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.

Схема
„Специфични
обучения“ по ОП РЧР
2014-2020 г.

Схема „Обучения на
възрастни,
преминали
курсове за ограмотяване“
по ОП РЧР 2014-2020 г.

Срок

Индикатори
за изпълнение

9,8 млн. лв.
индикативен
бюджет за
2018 г.
ОП РЧР 20142020 г.

5.9.14. Обучение на безработни лица за професионална
квалификация
(чл.63 от ЗНЗ)

Държавен
бюджет
Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
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№
по
ред

Размер и
източници
на
финансиране

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Срок

1

2

3

4

5

6

5.9.15. Обучение чрез
работа на безработни
лица (дуална система на
обучение), чл. 46а от ЗНЗ

Държавен
бюджет

Декември
2018 г.

5.9.16. Обучение на безработни лица, от Българогермански център за професионално
обучение
(БГЦПО) и Център за
развитие на човешките
ресурси и регионални
инициативи (ЦРЧРРИ)

5.10.

Въвеждане и развитие на
система за актуализиране
и допълване на квалификацията на учителите по
професионална подготовка

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Обучени чрез работа 80
безработни лица

0

80
безработни лица,
обучени чрез
работа

Агенция по
заетостта

работодатели,
обучаващи
институции

Декември
2018 г.

Обучени 2 516 безработни лица

0

2 516
обучени
безработни
лица

Агенция по
заетостта

БГЦПО,
ЦРЧРРИ

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.
Държавен
бюджет

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Национален
план за действие по заетостта през
2018 г.

5.9.17. Провеждане на
обучения за мениджъри,
основен квалификационен курс за организация и
управление на работни
системи и процеси на
REFA - Германия.

Собствени
средства на
отговорните
институции и
организации

Юни
2018 г.

Проведени обучения за
мениджъри. Обучени
20 лица.

0

20
обучени
лица

БИК Капиталов пазар
ЕООД/ БСК

Работодатели

5.10.1. Координиране на
дейностите за повишаване квалификацията на
учителите по специализирана, отраслова и спе-

В рамките на
делегираните
бюджети на
спортните
училища

Декември
2018 г.

Повишаване на квалификацията на учителите, насочени към непрекъснато професионално и личностно

500
учители
по специализирана, отраслова и

500
учители
от отрасловата,
по специализирана, отраслова

ММС
Спортни
училища

НСА,
ММС
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№
по
ред
1

5.11.

5.12.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
по специалността им от
висшето образование и в
подкрепа на кариерното
им развитие
Разширяване на дейностите, които способстват за
привлекателността
на
ПОО, вкл. ежегодно провеждане на Панорама на
професионалното образование и обучение

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

Задачи за 2018 г.

3
цифична подготовка
спортните училища

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

В рамките на
утвърдения
бюджет на
МОН

Април
2018 г.

в

5.11.1. Провеждане на
национални и регионални
състезания по професии,
вкл. и Национална панорама на професионалното
образование през 2018 г.

5.12.1. Подобряване на
общинска образователна
инфраструктура от местно значение в рамките на
на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39
града

ОПРР 20142020,
Приоритетна
ос 1:
„Устойчиво и
интегрирано
градско развитие 84 694
385,00 евро

2018-2020

Очаквани резултати

6
усъвършенстване, ориентирано към кариерно
развитие и успешна
реализация
Популяризиране
на
индивидуалните ползи
от придобиване на
професионални умения

Модернизирана
на
образователна инфраструктура от местно
значение като чрез
интервенциите ще се
допринесе за намаляване броя на преждевременно отпадналите
от системата на преду-

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
специфична
подготовка

Целева
стойност
8
и специфична
подготовка

Организирани и проведени 21 национални
състезания, в
т. ч. 12, проведени в
рамките на
Панорамата
на професионалното образование
през 2017 г.

Организиране и
провеждане на
22 национални
състезания, в т.
ч. 12 от тях в
рамките на Панорамата на
професионалното образование
през 2018 г.

Организирана
и проведена 1
олимпиада по
техническо
чертане

1
олимпиада по
техническо чертане.

Индикатор:
Капацитет на
подпомогнатата инфраструктура,
предназначена за грижи
за децата или
образование -

за 2018 г.:
14 395 лица
(отчитане
през 2019 г.)

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МОН

Заинтересовани
страни в
сектора
на ПОО

МРРБ

общини
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№
по
ред

Размер и
източници
на
финансиране

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

Срок

1

2

3

4

5

6
чилищното и училищно образование

5.12.2. Подобряване на
държавна и общинска
образователна инфраструктура от национално и
регионално значение

По ОПРР –
2014-2020,
Приоритетна
ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“
е заложен
ресурс в размер на
114 896 484
евро

2018-2020

Подкрепа на държавни и
общински образователни
институции

Област на въздействие 6: Модернизиране на висшето образование
Програма
6.1. Осигуряване на реални 6.1.1. Подкрепа за оргавъзможности за повиша- низацията и провеждане- „Еразъм+“ и
ване на квалификацията и то на дейности, водещи друго проеккариерното израстване на към повишаване на ква- тно финансипреподавателите във вис- лификацията на преподаране
шите училища. Поощря- вателите във висшите
ване на институциите да училища, вкл. осигуряинвестират в професио- ване на образователната
налното развитие на науч- мобилност
но-преподавателския състав
6.2.

Насърчаване прилагането
на европейските инстру-

6.2.1.
Координиране
участието на България в

ЕК

Очаквани резултати

Индикатори
за изпълнение

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Текуща
стойност
7
0

Целева
стойност
8

Модернизирането
на
държавни и общински
образователни институции чрез комбинираното изпълнение на
мерки за подобряване
на амортизирана инфраструктура и доставка
на съответното оборудване ще улесни
учебния процес и въвеждането на нови
методи на обучение

Индикатор:
Капацитет на
подпомогнатата инфраструктура,
предназначена за грижи
за деца
или за образование - 0

6 304 лица
(отчитане през
2019 г.)

МРРБ

Декември
2018 г.

Участие на преподаватели от Висшите училища в различни форми на повишаване на
квалификацията и образователната мобилност.

50 бр.
събития,
насочени към
повишаване
на квалификацията на
преподавателите

51 бр.
събития, насочени към повишаване на квалификацията на
преподавателите

ЦРЧР

Декември
2018 г.

Повишаване броя на
участниците от Бълга-

8 бр.
успешни

9 бр.
успешни

МОН

общини

Научни
органи-
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№
по
ред
1

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
менти, предназначени за
подкрепа на мобилността с
учебна цел и на ученето
през целия живот

Задачи за 2018 г.

3
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
СклодовскаКюри“
6.2.2. Управление
Програма "Еразъм+"

6.3.

Осигуряване на подкрепа
и подходяща архитектурна
среда за студенти, специализанти и докторанти, вкл.
и с увреждания

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

6
рия в схемите по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, подпомагащи формирането
на водещи изследователи.

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
проекти

Целева
стойност
8
проекти

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
зации и
Висши
училища

Увеличаване броя на
успешните проекти с
българско участие

на

23 901 853 лв.
ЕК

Декември
2018 г.

Повишаване на броя
участващи университети в дейностите за
образователна мобилност
на
Програма
„Еразъм+“

48
университети, участници в дейността

48
университети,
участници в
дейността

ЦРЧР

6.3.1. Подобряване на
качеството на образователната среда в сферата
на висшето образование
и повишаване на нейната
привлекателност
сред
учащите. Строителство,
реконструкция и ремонт
на висши училища

Приоритетна
ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
Наименование на процедурата:
BG16RFOP00
1-3.003 „Подкрепа за висшите учили-

2018-2020

Обновена и модернизирана инфраструктура
и оборудване на българските университети.
Модернизираната инфраструктура ще допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето
образование и впоследствие за постигане на
по-висок дял на хората
с висше образование

Индикатор:
Договорени
средства
Текуща
стойност: 0

43 374 801,78 лв.

МРРБ

Висши
училища
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране
4
ща в Република България“. Заложен финансов ресурс:
22 177 184,00
евро.

Срок

5

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Оптимизиране
броя на приеманите за обучение
студенти чрез
увеличаване
броя им по приоритетни професионални направления и намаляване броя на
приеманите за
обучение студенти по неприоритетни професионални направления с РМС
за учебната
2018-2019 г.
Актуализирана
Рейтингова система на висшите
училища

6.4.

Усъвършенстване на модела за прием във висшите
училища

6.4.1. Изменение и допълнение на Постановление № 64 на МС от
25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите
за обучение студенти и
докторанти в държавните
висши училища и за
приемане на Списък на
приоритетните професионални направления и на
Списъка на защитените
специалности.

Държавен
бюджет

Март
2018 г.

Усъвършенстван модел
за прием в държавните
висши училища

0

6.5.

Прилагане модели на финансиране на системата за
висше образование, ориентирани към резултатите
от обучението и реализацията на студентите и

6.5.1. Поддържане, усъвършенстване и актуализиране на разработената
рейтингова система на
висшите училища

ОП НОИР

Декември
2018 г.

Извършена 1 актуализация на Системата

Извършени 7
актуализации
на Системата

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МОН

МОН
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2
докторантите

6.6.

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

Задачи за 2018 г.

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

Очаквани резултати

3
6.5.2. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на
Министерския съвет, с
което се правят изменения и допълнения в Постановление № 328 на
Министерския съвет от
30 ноември 2015 г. за
определяне на средствата
от държавния бюджет за
издръжка на обучението
в държавните висши
училища в зависимост от
комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара
на труда

4
Държавен
бюджет

5
Декември
2018 г.

6
Достигане до края на
2018 г. на относителният дял на 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 до 51,6%

6.6.1. Предоставяне на
стипендии по проект
„Студентски стипендии фаза 1“

ОП НОИР

Декември
2018 г.

Изменение и допълнение
на ПМС № 90/2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии
на студентите, докторантите и специализантите

Държавен
бюджет

Предоставяне на стипендии на студенти,
обучаващи се в специалности от приоритетни
професионални
направления;
Увеличаване размера
на стипендиите на
обучаващите се в ОНС
„доктор“, субсидирано

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
Към 31.12.
2017 г. са
постигнати
41.06% от
определените
средства за
издръжка на
обучението в
ДВУ.

Целева
стойност
8
до 51,6 % от
определените
средства за издръжка на обучението в ДВУ

17 492
студенти,
получили
стипендии

4 417
стипендии за
успех (за студенти, обучаващи се
в специалности
от приоритетни
професионални
направления);

7 717
студенти,

3 681
стипендии за

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
МОН

МОН

Висши
училища
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№
по
ред
1

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
и специални постижения в
науката, иновациите, изкуството, културата и
спорта

Задачи за 2018 г.

3
от държавните висши
училища и научни организации

6.6.2. Гарантиране на
достъп до висше образование на лица, независимо от социалния им статус чрез Закона за кредитиране на студенти и
докторанти (ЗКСД) и
типовия договор за кредитиране на студентите и
докторантите.
Изготвяне на РМС за издаване на държавна гаранция за 2018 г. по
ЗКСД и РМС за одобряване на държавните гаранции по ЗКСД за следващата бюджетна година
– 2019 г.;

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

6
обучение

1.Държавни
гаранции до
50 млн. лв. за
2018 г. Държавен
бюджет;
2. Активирани гаранции
и опростен
дълг –
2 000 000 лв.
– бюджета на
МОН;

Декември
2018 г.

Очаква се през 2018 г.
да бъдат предоставени
1 800 нови кредита на
студенти и докторанти
по ЗКСД

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
получили
специални
стипендии

Целева
стойност
8
специални постижения (за
студентите от
всички специалности)

Размерът на
договорените
кредити по
ЗКСД към
31.12.2017 г.
е 129 758 400
лв.

Кредити по
ЗКСД в общ
размер до
142 152 124 лв.

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МОН

МОН,
НАП,
банки,
сключили типов
договор
и висшите училища и
научните
организации в
РБ

3. Банкови
премии –
1 850 000 лв.
– бюджета на
МОН

Сключване на споразуменията за издаване на
държавните гаранции за
кредитиране на студентите и докторантите по
ЗКСД за 2018 г. с банките, подписали типови
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

Задачи за 2018 г.

3
договори за кредитиране
на студентите и докторантите;

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

6

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

Публикуване на Покана
към търговските банки за
сключване на типови
договори за кредитиране
на студенти и докторанти
в ДВ през 2018 г.
Подписване на типов
договор с нова банка по
ЗКСД.
6.7.

6.8.

Създаване на активни
политики за трудовия
пазар, насърчаващи наемането на завършващи
висше образование, вкл. и
чрез финансиране по европейски програми

Увеличаване броя на младите изследователи. Насърчаване на постдокторантското обучение

6.7.1. Практическо обучение на студенти в реална работна среда по
проект
„Студентски
практики – фаза 1“

ОП НОИР

Септември
2018 г.

Подобряване на взаимодействието
между
висшите училища и
пазара на труда

27 007
студенти,
успешно
приключили
практическо
обучение

40 020
студенти,
успешно
приключили
практическо
обучение

МОН

6.7.2. Управление
Програма „Еразъм+“

14 000 лв.
ЕК

Декември
2018 г.

Привличане на университети за участие в
дейностите за стратегически партньорства
на Програма „Еразъм+“

1
информационен ден

1
информационен
ден

ЦРЧР

Целева
субсидия от
МОН,
съгласно

Декември
2018 г.

Подпомагане на младите учени в България,
реализирано на конкурсен принцип

362 бр.
подадени
проекта;

брой
подпомогнати
млади
учени

БАН

на

6.8.1. Разработване и
реализиране на програма
за подпомагане на младите учени в България

Висши
училища

МОН
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

6.8.2. Провеждане на
Конкурс „Млади таланти“

Размер и
източници
на
финансиране
4
ПМС №
347/08.12.201
6 г.

60 000 лв. в
рамките на
бюджета на
МОН

Срок

5

Септември
2018 г.

Очаквани резултати

6

Нарастване броя на
младите изследователи

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
362 бр.
рецензирани
проекта
187 бр. финансирани
проекти
36 броя
подадени
проекти;

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

40 броя
подадени и допуснати до участие проекти

МОН

Училища,
висши
училища

33 броя
допуснати
до участие

6.9.

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

6.8.3. Награди „Питагор“

120 000 лв. от
бюджета на
МОН

Април
2018 г.

Укрепване съществения принос в развитието на българската наука

8 бр. категории (10 бр.
награди)

8 бр. категории
(11 бр. награди)

МОН

Висши
училища

6.9.1. Поддържане на
базите данни и лиценз за
реферирани научни издания

12 млн. лв.
В рамките на
бюджета на
МОН

Декември
2018 г.

3 500 (брой публикации в Web of Science)

3 660
брой публикации в Web
of Science
SCOPUS не е
достъпен

3 500
(брой
публикации в
Web of Science),
4 000 (брой публикации в
SCOPUS)

МОН

Научни
организации и
Висши
училища

2 059
брой цитати
в Web of
Science

6 000
(брой
цитати)

4 000 (брой публикации в SCOPUS)
6 000 (брой цитати)
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

6.9.2. Създаване на условия за пълноценно и
ефективно участието на
България в конкурсите
на рамковите програми
на Европейския съюз за
засилване на присъствието на академичната общност в големите научни
програми и проекти

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

ФНИ,
чрез
Държавния
бюджет

Декември
2018 г.

Очаквани резултати

6

Разширяване участието на България в конкурсите на рамковите
програми на Европейския съюз за засилване
на присъствието на
академичната общност
в големите научни
програми и проекти

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
SCOPUS не е
достъпен

Целева
стойност
8

COST – 91
бр. номинации в
50 бр. акции

COST – 85 бр.
номинации в
55 бр. акции

Одобрени за
финансиране
23 бр. проекта

30
финансирани
проекта

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

МОН,
ФНИ

Научни
организации и
висши
училища

Област на въздействие 7: Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество
на живот след приключване на трудовата кариера
Декември
Подкрепени минимум
0
минимум 15
ММС
НПО
7.1. Насърчаване на добровол- 7.1.1. Организиране на В рамките на
чеството сред населението обучения, семинари и
бюджета на
2018 г.
15 проекта по Нациофинансирани
с особен акцент върху кръгли маси за запозна- Националнанална програма за млапроекта
младежите и хората в пен- ване на младежката обта програма
дежта
(2016-2020),
сионна възраст, с оглед щност с доброволчествоза младежта
Подпрограма 2 „ Наци0
минимум 350
взаимното им обогатяване то. Провеждане на раз(2016-2020)
онални младежки инимладежи, участи предаването на опит и лични инициативи с цел
циативи и инициативали в проектнизнания между поколенията популяризиране на млави“, ТО 1 „Младежко
те дейности
дежкото доброволчество
доброволчество и учас-
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Очаквани резултати

6
тие в доброволчески
инициативи“.
Взели
участие в проектните
дейности за развитие
на доброволчеството
минимум 350 младежи.

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

7.2.

Целенасочени мерки за
насърчаване на работата в
мрежа на обществените
библиотеки на местно и
регионално ниво и утвърждаването им като центрове за придобиване на
дигитални компетентности

7.2.1. Провеждане на
квалификационна, координационна и експертно
- консултантска дейност
на мрежата от обществени библиотеки

В рамките на
бюджета на
МК

Декември
2018 г.

Подобряване нивото на
обслужване в обществените
библиотеки,
внедряване на допълнителни
дейности,
свързани с информационното обслужване на
гражданите и дигитализиране на библиотечни ресурси с цел
популяризиране
на
културното наследство.

27
регионални
библиотеки

27
регионални
библиотеки

МК

МК,
регионални
библиотеки

7.3.

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

7.3.1. Провеждане на
обучения на музейни
специалисти, работещи
по идентификация на
движими културни ценности

В рамките на
бюджета на
МК;

Декември
2018 г.

Повишаване на компетенциите на музейните
специалисти по процедурата по идентификация.

2 бр.
обучения за
музеи;

2 бр.
обучения;

МК

45 бр.
общо проведени събития
до края на
2017 г.

50
(в т. ч. 5 бр.
обучения през
2018 г.)

Регионални и
общински музеи
и художествени галерии;

Подготовка и участие в
национални и регионални срещи, свързани с
дейността на мрежата от
читалища и библиотеки в
страната, с цел повиша-

В рамките на
бюджета на
МК, бюджетите на регионалните
библиотеки,
РЕКИЦ „Читалища” и
читалища.

Повишаване компетентността на служителите
в библиотеките и читалищата.

Регионални
библиотеки,
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

7.4.

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

Задачи за 2018 г.

3
ване на образователните
потребности на обществото
7.4.1. Финансова подкрепа на творчески проекти на музеи, библиотеки
и читалища и книгоиздаване

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

В рамките на
бюджета на
МК

Декември
2018 г.

Очаквани резултати

6

Подкрепени проекти в
областта на музеи и
галерии;
Обновяване и попълване на фондовете на
обществените библиотеки с книги и нови
информационни източници;
Развитие на знания,
умения и творческия
потенциал на местните
общности

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

218
проекта

218
проекта

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
РЕКИЦ
„Читалища”
МК

МК,
музеи,
библиотеки,
читалища, общини и
издателства

Област на въздействие 8: Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот
8.1.

Разработване на система за
комуникация между всички заинтересовани страни
в процеса на планиране,
изпълнение, наблюдение и
оценка на политиката за
учене през целия живот,
вкл. създаване на мрежа от
институции и организации
на национално, областно и
местно ниво

8.1.1. Приемане и стартиране на изпълнението
на План за действие за
2018 г. в изпълнение на
НСУЦЖ

В рамките на
утвърдения
бюджет на
МОН

Февруари
2018 г.

Планирани конкретни
годишни дейности и
задачи в съответствие с
целите и областите на
въздействие, определени в НСУЦЖ

3 плана за
действие,
приети от
Министерския съвет

4 плана за действие, приети от
Министерския
съвет

МОН

Национална
координационна група
за УЦЖ

8.1.2. Подобряване на
координационния механизъм на заинтересованите страни в сектора за
учене на възрастни и
осигуряване на условия

В рамките на
утвърдения
бюджет на
МОН

ЮниДекември
2018 г.

Актуализиран състав
на членовете на Националната координационна група за УЦЖ

1
заповед

1
заповед;

МОН

1
списък

1 Списък, публикуван на електронната стра-

Национална
координационна група
за УЦЖ
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

1

2

8.2.

Създаване и прилагане на
механизъм за мониторинг
на политиката за УЦЖ

Задачи за 2018 г.

3
за формиране на политики

8.2.1. Разработване на
основните параметри на
изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в План за действие за 2017 г. в изпълнение на НСУЦЖ

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

В рамките на
утвърдения
бюджет на
МОН

ФевруариМарт
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8
ница на Националния координатор за учене на
възрастни;

Проведено обучение за
повишаване на уменията за формулиране на
политики на областно
ниво на областни и
заместник-областни
координатори за УЦЖ;

0

Актуализиран състав
на Координационния
съвет (КС) на Националната
платформа
„Обединени за ученето
на възрастни” и проведени работни срещи
през пролетта и есента
на 2018 г.

0

2
работни срещи
на КС;

0

2
уебинара,
публикувани в
YouTube

Изготвен
табличен
отчет за изпълнението
на планираните през
2017 г. мерки, който
включва информация
относно
основните
етапи на изпълнение на
задачите, вкл. очаквани
проблеми и предизви-

3 отчета,
публикувани
на ел. страница на МОН

4 отчета,
публикувани на
ел. страница на
МОН

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
Областните
координационни групи
за УЦЖ

1 проведено
обучение с 56
участници;

Координационен
съвет
(КС) на
Националната
платформа
„Обединени за
ученето
на възрастни”
МОН

Национална
координационна група
за УЦЖ
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

6
кателства, които биха
забавили и/или предотвратили изпълнението
на дейностите и мерките

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

8.3.

Изграждане на интегрирана информационна система за измерване на въздействието, в която да
постъпват данни от отговорните институции, осигуряващи съпоставимост с
индикаторите от международните и европейските
изследвания

8.3.1. Актуализиране на
базата данни на Националната информационна
система в сектора за
учене на възрастни

2 346 лв.
Проект „Националните
координатори
в изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни”
Програма
„Еразъм+” на
ЕС, МОН

ЮниДекември
2018 г.

Актуализирана базата
данни в Националната
информационна система за учене на възрастни

0

Национална
информационна
система за учене
на възрастни с
актуализирани
бази данни

МОН

8.4.

Насърчаване на сътрудничеството при проектиране
и търсене на умения и
постигане на по-добро
съответствие между търсенето и предлагането на
възможности за учене,
включително чрез организиране на Панорами на
уменията

8.4.1. Оценка на напредъка при постигането на
целите в Националната
стратегия за учене през
целия живот за периода
2014 – 2020 г. и формулиране на мерки за повишаване на уменията на
възрастните с активното
участие на всички заинтересовани страни

6 000 лв.
Проект „Националните
координатори
в изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни”
Програма
„Еразъм+” на
ЕС, МОН

ЮниДекември
2018 г.

Оценка на напредъка
при постигането на
националните цели за
учене през целия живот;

0

1
консултативен
документ

МОН

0

3
онлайн анкети

0
0

1
„Национално
кафене“ с 30
участници

0

6 регионални
семинара

Формулиране на пътища за повишаване на
уменията на възрастните в рамките на мащабен консултативен
процес на областно и
на национално ниво;

Заинтересованите
страни
на национално,
областно
и местно
равнище
на управление
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

8.5.

Стимулиране на научните
изследвания в областта на
ученето през целия живот

Размер и
източници
на
финансиране

Срок

4

5

8.5.1. Анализ на начина
на провеждане и ефективността на обучението
на младите възрастни на
работното място чрез
изследване на два конкретни случая на компании в България.

Проект „Encouraging
Lifelong
Learning for
an Inclusive &
Vibrant Europe” (ENLIVEN), финансиран по
програма
Хоризонт
2020, ЕК

Ноември
2018 г.

8.5.2. Анализ на националните политики в областта на ученето през
целия живот от гледна
точка на ролята им за
преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и групи в
неравностойно положение

Проект „Encouraging
Lifelong
Learning for
an Inclusive &
Vibrant Europe” (ENLIVEN), финансиран по
програма

Декември
2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

0

1
национален
форум

По-цялостно разбиране
на спецификата и различните аспекти на
продължаващото обучение на работното
място и на ролята му за
професионалната кариера на младите възрастни.

0

Проведено изследване в две
компании

0

1 бр. доклад

0

най-малко 1
представяне на
резултатите в
рамките на събития на НК за
учене на възрастни, НЗП на
EPALE или
НКГУЦЖ

Осмисляне на начина
на концептуализиране
и дефиниране на социалното изключване и
на адекватността на
разработваните политики за подпомагане на
уязвимите групи и
групите в неравностойно положение

0

1 бр. доклад

0

най-малко 1
представяне на
резултатите в
рамките на събития на НК за
учене на възрастни, НЗП на
EPALE или
НКГУЦЖ

6

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

ИИОЗ при
БАН

Научни
организации,
висши
училища,
работодателски
организации,
предприятия

ИИОЗ при
БАН

Научни
организации,
висши
училища,
работодателски
организации,
предприятия
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№
по
ред

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.

Задачи за 2018 г.

1

2

3

8.6.

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

Размер и
източници
на
финансиране
4
Хоризонт
2020, ЕК

Срок

5

8.5.3. Анализ на ролята
на ученето през целия
живот за преодоляване
на
несъответствието
между завършено образование и трудовата
заетост на базата на количествени и качествени
данни

Проект
„Encouraging
Lifelong
Learning for
an Inclusive &
Vibrant
Europe”
(ENLIVEN),
финансиран
по програма
Хоризонт
2020, ЕК

Декември
2018 г.

8.6.1. Осигуряване на
съдържание на български език на Електронната
платформа за учене на
възрастни
в
Европа
(EPALE) и мотивиране
на учители и експерти за
създаването му.

60 140 лв.
Проект „EPALE Национални звена
за подкрепа
на Електронната платформа за
учене на
възрастни”
Програма
„Еразъм+” на
ЕС, МОН

ежемесечно
за 2018 г.

Индикатори
за изпълнение

Очаквани резултати

Текуща
стойност
7

Целева
стойност
8

По-добро разбиране на
различните измерения
на
несъответствието
между завършено образование и трудовата
заетост с цел разработване на адекватни политики

0

1 бр. доклад,
представен на
международна
конференция

0

най-малко 1
представяне на
резултатите в
рамките на събития на НК за
учене на възрастни, НЗП на
EPALE или
НКГУЦЖ

Публикувани на Платформата ресурси, събития за календара, блог
статии и новини на
български език.
Проведени обучения за
стимулиране на учителите/обучителите
да
създават съдържание

0

120
ресурса;

0

48 събития за
календара;

0

24
блог статии;

0

96 новини

Обучени
28 учители/
обучители

2 обучения с по
14 учители/обучители

6

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10

ИИОЗ при
БАН

Научни
организации,
висши
училища,
работодателски
организации,
предприятия

МОН в качеството си
на Национално звено
за подкрепа
на EPALE

Заинтересованите
страни
на национално,
областно
и местно
равнище
на управление
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№
по
ред
1
8.7.

Дейности от НСУЦЖ за
периода 2014-2020 г.
2
Организиране на обучения
за повишаване 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

Задачи за 2018 г.

3
8.7.1. Организиране и
провеждане на обучение
за повишаване на уменията за формулиране на
политики на областно
ниво на областни и заместник-областни координатори за УЦЖ;

Размер и
източници
на
финансиране
4
8 600 лв.
Проект „Националните
координатори
в изпълнение
на Европейската програма за учене
на възрастни”
Програма
„Еразъм+” на
ЕС, МОН

Срок

5
ЮниДекември
2018 г.

Очаквани резултати

6
Проведено обучение за
повишаване на уменията за формулиране на
политики на областно
ниво на управление

Индикатори
за изпълнение
Текуща
стойност
7
0

Целева
стойност
8
1 проведено
обучение с 56
участници

Отговорни
институции и
организации
УчастВодеща
ваща
9
10
МОН
Областни координационни
групи за
УЦЖ
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