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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА 

 

№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Област на въздействие 1: Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот 

1.1. Прилагане на Национал-

ната квалификационна 

рамка и разработване на 

секторни квалификаци-

онни рамки 

1.1.1. Подготовка  на про-

ект на Държавен образо-

вателен стандарт (ДОС) 

за 

придобиване на квалифи-

кация по професията 

„Техник по транспортна 

техника“ – трета степен 

на професионална квали-

фикация, в съответствие с 

ангажиментите, поети от 

Секторния съвет за елект-

рическа мобилност 

 

1000 лв. бю-

джет на 

НАПОО 

Февруари 

2020 г. 

Осигурени условия за 

придобиване на ква-

лификация по профе-

сията „Техник по 

транспортна техника“ 

– трета степен на про-

фесионална квалифи-

кация 

0 1  

проект на ДОС, 

внесен за разг-

леждане от УС на 

НАПОО 

НАПОО БСК, 

ИКЕМ, ек-

спертна 

група по 

професио-

нално нап-

равление 

1.2. Въвеждане на система за 

валидиране на знания, 

умения и компетент-

ности, придобити чрез не-

формално обучение и са-

мостоятелно учене до 

2018 г. 

1.2.1. Повишаване нивото 

на признаване на резулта-

тите от обучението в дей-

ностите по мобилност. 

 

 

Програма 

„Еразъм+“ 

Декември 

2020 г. 

Увеличаване на про-

цента на учащите със 

специални образова-

телни потребности, 

участващи в награ-

дени проекти за мо-

билност в ключово 

действие 1 (незави-

симо от получаваната 

подкрепа) 

11% 

учащи със спе-

циални обра-

зователни пот-

ребности, 

участващи в 

наградени 

проекти за мо-

билност 

12% 

учащи със специ-

ални образова-

телни потреб-

ности, участващи 

в наградени про-

екти за мобил-

ност 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Развитие и разширяване 

на системата за кариерно 

ориентиране и осигуря-

ване на условия за форми-

ране и развитие на умения 

за планиране на карие-

рата, както при учениците 

и студентите, така и при 

възрастните 

 

1.3.1. Обучение в учебно-

тренировъчна фирма 

42 000 лв., 

В рамките на 

бюджета 

на ЦУТФ 

Декем-

ври2020 г.  

Обучени 10000 уче-

ници, студенти и въз-

растни  

5000 

обучени лица 

от различни 

целеви групи 

100000 

обучени лица 

от различни це-

леви групи 

ЦУТФ Учебни ин-

ституции 

1.4. Разширяване използва-

нето на Европейската сис-

тема за идентифициране, 

оценяване и сертифици-

ране на знания, умения и 

компетентности – доку-

ментите Европас и Евро-

пейски паспорт на умени-

ята 

1.4.1. Улесняване прила-

гането на Европас и Евро-

пейския паспорт на уме-

нията чрез държавни об-

разователни стандарти за 

придобиване на квалифи-

кация по професии, ори-

ентиран към единици ре-

зултати от ученето (ЕРУ), 

съдържащи знанията, 

уменията и компетент-

ностите 

65 000 лв. 

В рамките на 

бюджета на 

НАПОО 

Декември 

2020 г. 

Насърчаване на мо-

билността на обуча-

вани и на заети лица 

чрез описание на ква-

лификациите в „еди-

ници резултати от уче-

нето“ с принадле-

жащи знания, умения 

и компетентности 

 

Стимулиране използ-

ването на докумен-

тите Европас и Евро-

пейски паспорт на 

уменията чрез разра-

ботените и актуализи-

рани ДОС чрез прила-

гане на подхода, ори-

ентиран към единици 

резултати от ученето 

 

23 бр. разрабо-

тени/ актуали-

зирани ДОС 

15 бр. 

разработени/ ак-

туализирани 

ДОС 

НАПОО МОН 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 
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Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1.4.2. Свързване на въз-

можностите на Europass, 

Euroguidance и Европейс-

кия корпус за солидар-

ност (EKC), насочени към 

популяризиране на пол-

зите от Програма „Ера-

зъм+“ сред различни це-

леви групи. 

 

Програма 

„Еразъм“ 

 

ЕКС 

 

Национално 

съфинансиране 

 

145 000 лв. 

 

 

Декември 

2020 г. 

Разширени възмож-

ности за популяризи-

ране на ползите от 

Europass, 

Euroguidance и Евро-

пейския корпус за со-

лидарност (EKC) 

46 000 

броя свалени 

документи от 

Европас плат-

формата 

48 000 

броя свалени до-

кументи от Евро-

пас платформата 

 

ЦРЧР  

  1.4.3. Успешно функцио-

ниране на европейската 

система за валидиране на 

знания и умения – доку-

ментите Европас и Евро-

пейски паспорт на умени-

ята на национално ниво. 

 

ЕК; 

Национално 

финансиране 

90 000 лв 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия за 

за идентифициране, 

оценяване и сертифи-

циране на знания, уме-

ния и компетентности. 

 

 

46 000 

броя свалени 

документи от 

Европас плат-

формата 

48 000 

броя свалени до-

кументи от Евро-

пас платформата 

 

ЦРЧР  

1.5. Разработване и въвеж-

дане на гъвкави форми и 

пътеки за осигуряване на 

проходимост в системата 

за образование и обуче-

ние, вкл. насърчаване на 

лицата, необхванати от 

традиционната образова-

телна система чрез раз-

ширяване на спектъра от 

възможности за учене 

1.5.1. Осигуряване на ме-

тодическа подкрепа за 

провеждане на валиди-

ране на професионални 

знания, умения и компе-

тентности от центровете 

за професионално обуче-

ние 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

НАПОО 

 

1500 лв. 

Декември 

2020 г. 

Обсъдени изменения в 

нормативната уредба 

за провеждане на ва-

лидиране на професи-

онални знания, уме-

ния и компетентности  

 

Повишен капацитетна 

центровете за профе-

сионално обучение за 

провеждане на вали-

диране като средство 

за насърчаване на 

2 проведени 

информаци-

онни дни 

 

 

 

 

 

 

115 бр. свиде-

телства за ва-

лидиране,  

2 проведени ин-

формационни 

дни 

 

 

 

 

 

 

Брой центрове за 

професионално 

обучение, 

НАПОО Осигуря-

ване на ме-

тодическа 

подкрепа 

за провеж-

дане на ва-

лидиране 

на профе-

сионални 

знания, 

умения и 

компетент-

ности от 

центровете 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 
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ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УЦЖ и достъпа до па-

зара на труда 

заявили проце-

дури по валиди-

ране 

(времеви  

индикатор)  

за профе-

сионално 

обучение 

 

1.6. Развитие и разширяване 

на системата за ограмотя-

ване на възрастните с цел 

осигуряване на достъп до 

пазара на труда 

1.6.1 Изпълнение на про-

цедура „Ограмотяване на 

възрастни“- 2 

Процедурата е заложена в 

Индикативната годишна 

работна програма за 2020 

г. на ОПНОИР и се очаква  

да бъде одобрена от Ко-

митета за наблюдение. 

ОПНОИР 

15 000 000 лв. 

2023 г. Повишаване на учас-

тието в различни 

форми на УЦЖ, вклю-

чително от уязвимите 

групи. 

Осигурени възмож-

ности за по-добра реа-

лизация на пазара на 

труда на участващите 

във форми на УЦЖ, 

курсове за ограмотя-

ване на възрастни, 

както и в курсове за 

усвояване на учебно 

съдържание от кла-

сове в различните об-

разователни степени 

 

НП НП Училища/ 

ЮЛНЦ за 

общест-

вено по-

лезна дей-

ност 

 

1.6.2. Изпълнение на про-

ект BG05M2OP001-3.004- 

„Нов шанс за успех“ 

ОПНОИР 

19 000 000 лв. 

Декември 

2020 г.. 

Създадени условия и 

организационни въз-

можности за учене 

през целия живот, ко-

ито водят до продъл-

жаване на образовани-

ето, включване в па-

зара на труда и пови-

шаване на качеството 

на живот. 

5370 лица над 

16 години 

(вкл. роми), 

включени в 

курсове по ог-

рамотяване 

или в курсове 

за усвояване 

на учебно съ-

държание, 

10 000 лица над 

16 години 

(вкл.роми), вклю-

чени в курсове 

по ограмотяване 

или в курсове за 

усвояване на 

учебно съдържа-

ние, предвидено 

за изучаване в 

МОН 

 

ИАОПНО

ИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предвидено за 

изучаване в 

класове от 

прогимназиал-

ния етап на ос-

новното обра-

зование по ОП 

 

класове от про-

гимназиалния 

етап на основ-

ното образование 

пo ОП 

 

1.7. Осигуряване на достъп до 

формите на УЦЖ чрез 

културни институции 

(библиотеки, читалища, 

музеи), спортни организа-

ции и др., насочени към 

нови целеви групи, по-

специално със специ-

фични потребности и жи-

веещи в отдалечени места 

1.7.1. Осигуряване на въз-

можности за използване 

на културните институ-

ции (музеи, галерии, те-

атри, библиотеки)  като 

образователна среда. 

500 000 лв. 

НП 

Декември 

2020 г. 

Провеждане в култур-

ните институции (му-

зеи, галерии, театри, 

библиотеки)  на 

учебни часове по 

учебни предмети от 

училищната подго-

товка за класовете от 

началния и прогимна-

зиалния етап на основ-

ната степен и първи 

гимназиален етап на 

средната степен на 

училищното образова-

ние;  

 

Провеждане на кон-

курс за най-добър 

урок в музей. 

 

Брой одобрени 

училищни 

проекти - 126 

Брой ученици, 

посетили култур-

ните институ-

ции– 8000; 

МОН Национа-

лен музей 

на образо-

ванието 

1.8. Изграждане на партньор-

ски мрежи между сред-

ните и висшите училища, 

научните организации, 

бизнеса и местната власт, 

1.8.1. Провеждане на 

срещи по места между ра-

ботодатели, средни учи-

лища с паралелки за при-

Собствени 

средства  на 

участващите 

предприятия 

Декември 

2020г. 

Осигурени условия за 

взаимодействие на за-

интересованите 

страни и създадени 

10 

работни  

срещи 

10 

работни  

срещи 

БТПП, ре-

гионални 

палати, 

предприя-

тия 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

включително за създа-

ване на учещи региони 

добиване на професио-

нална квалификация и 

висши училища за подоб-

ряване на връзката  между 

учащите и бизнеса 

 

предпоставки за за-

силване на процеса по 

изграждане на мрежи 

за партньорство 

 

1.9. Популяризиране на уче-

нето през целия живот 

сред всички слоеве на на-

селението като фактор за 

личностно развитие, ус-

тойчива заетост и соци-

ално включване 

1.9.1. Кампании за попу-

ляризиране на продължа-

ващото обучение за при-

добиване на ключови 

компетенции и професио-

нална квалификация 

Собствени 

средства и час-

тни инвести-

ции 

на организаци-

ите 

Декември 

2020 

Повишена информи-

раност за ползите от 

придобиване на клю-

чови компетентности 

и професионална ква-

лификация 

0 1200 

информирани 

лица 

АИКБ АЗ, ЦПО 

„АИКБ 

Консулт“ 

ЕООД, 

ЦПО 

„Апиа 

ТЕХ“ 

ЕООД, 

ЦПО „Ко-

риолис“ 

ЕООД, 

ЦПО 

„Стади 

парти енд 

мор“ 

ЕООД 

 

  1.9.2. Провеждане на кон-

ференции в рамките на 

мрежата ReferNet за пови-

шаване информираността 

на гражданите и ангажи-

раността на институции и 

партньори за постижени-

ята на националната сис-

6280 лв. по 

проект 

ReferNet 

Декември 

2020 г. 

Повишена информи-

раност на гражданите 

за дейностите, иници-

ативите и възможнос-

тите на национално 

ниво за участие в раз-

лични форми на 

учене;  

 

1 

национална 

конференция, 

проведена в 

София 

1 

национална кон-

ференция 

НАПОО Държавни 

институ-

ции, соци-

ални парт-

ньори и 

универси-

тети 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тема за ПОО с цел ней-

ното усъвършенстване в 

контекста на УЦЖ 

Увеличена ангажира-

ност на институциите 

на национално и за из-

пълнение на дейности 

по изпълнение на ак-

туалните национални 

политики в системата 

на ПОО в перспекти-

вата на УЦЖ 

 

  1.9.3. Информационни / 

промоционални дейности 

в онлайн платформите, 

свързани с училищното 

образование (eTwinning, 

Gateway за училищно об-

разование (SEG)), адреси-

рани до всички заинтере-

совани страни на нацио-

нално, регионално и мес-

тно ниво. 

Програма 

„Еразъм+“ 

 

 

eTwinning на 

ЕК 

 

403 000 лв. 

Декември 

2020 г. 

Повишена информи-

раност за предимст-

вата на Програма 

„Еразъм+“ чрез про-

мотиране на ползите 

от използването на це-

лия спектър на инте-

рактивните ресурси, 

свързани с училищ-

ното образование. 

9 407  

български 

учители, ре-

гистрирани в 

eTwinning 

платформата 

 

2 791  

регистрирани 

български 

училища в 

eTwinning 

платформата 

 

6 807  

проекта с бъл-

гарско учас-

тие, регистри-

рани в 

eTwinning 

платформата 

 

34 бр., 

10 000 

български учи-

тели, регистри-

рани в eTwinning 

платформата 

 

 

2 900  

регистрирани 

български учи-

лища в eTwinning 

 

 

 

6 900  

проекта с българ-

ско участие, ре-

гистрирани в 

eTwinning плат-

формата 

 

 

35 бр., 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проведени 

обучения на 

място 

 

 

26 бр., 

проведени он-

лайн обучения 

 

 

 

44  

учители, учас-

твали в семи-

нари за 

професио-

нално разви-

тие извън 

страната 

 

1500  

учители, учас-

твали в 

eTwinning се-

минари в Бъл-

гария 

 

проведени обуче-

ния на място 

 

 

 

28 бр., 

проведени он-

лайн обучения 

 

 

 

46 

учители, участ-

вали в семинари 

за 

професионално 

развитие извън 

страната 

 

 

1550 

учители, участ-

вали в eTwinning 

семинари в Бъл-

гария 

  1.9.4. Организиране и 

провеждане на Дни за 

учене през целия живот 

през 2020 година 

 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

Октомври 

2020 г. 

Популяризиране на 

ползите от ученето за 

възрастни 

5 бр. 

издания на на-

ционалните 

дни за УЦЖ 

 

1500 

6 бр.  

издания на наци-

оналните дни за 

УЦЖ 

 

1800 

МОН НКГУЦЖ, 

Нацио-

нална 

плат-

форма“Обе

динени за 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учене на въз-

растни“, 

Програма 

„Еразъм+“ 

 

участници в 

Дни за учене 

през целия жи-

вот 

участници  

в Дни за учене 

през целия живот 

ученето на 

възрастни“  

 

  1.9.5. Подготовка и из-

пълнение на Общ кому-

никационен план за попу-

ляризирането на ученето 

през целия живот  

 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

учене на въз-

растни“, 

Програма 

„Еразъм+“ 

 

Декември 

2020 г. 

Създаване на нови и 

актуализиране на съ-

ществуващи комуни-

кационни канали, вкл. 

постигане на комуни-

кационен микс чрез 

интернет страницата 

на националния коор-

динатор за учене на 

възрастни и EPALE 

http://lll.mon.bg/ 
https://epale.ec.euro
pa.eu/bg 

 

 

Неприложимо 1 бр.  

общ комуникаци-

онен план 

МОН НКГУЦЖ, 

КС на 

НПОУВ, 

28 

ОКГУЦЖ, 

НМУВ 

1.10. Създаване на механизми 

за финансиране на про-

дължаващото обучение в 

подкрепа на всеки инди-

видуален избор 

1.10.1. Насърчаване на 

придобиването на профе-

сионалната квалифика-

ция на персонала в сфе-

рата на предучилищното 

образование на помощ-

ник-възпитатели. 

 

Валидиране на знанията 

на помощник-възпита-

тели от ЦПО към КНСБ 

 

Собствени 

средства  

на отговорната 

организацията 

Декември 

2020 г. 

Придобита професио-

нална квалификация 

на помощник-възпи-

татели 

 

0  КНСБ ЦПО към 

КНСБ 

http://lll.mon.bg/
https://epale.ec.europa.eu/bg
https://epale.ec.europa.eu/bg
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  1.10.2. Продължаващо 

обучение за: 

 

1. Придобиване на клю-

чова компетентност 

„Умения за учене“ по 

проект „Нови умения-

нови възможности“; 

 

2. Придобита професио-

нална квалификация 

по проект „Нови уме-

ния - нови възмож-

ности“ и последващо 

стажуване за 3 месеца; 

 

3. Придобита професио-

нална квалификация 

по професия „Индуст-

риални отношения“, 

вкл. от 200 лица по 

дистанционен път и от 

2800 лица - присъст-

вено; 

 

4. Обучение на заети 

лица за превенция на 

неформалната иконо-

мика; 

 

 

 

 

НПДЗ  

за 2020 г. 

20 900 лв. 

 

 

 

НПДЗ  

за 2020 г. 

1 100 000 лв. 

 

 

 

 

ОПРЧР 

980 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПДЗ  

 

 

 

Юни  

2020 г. 

 

 

 

 

Декември 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Декември 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 

2020 г. 

 

 

 

Декември 

 

 

 

Придобити умения за 

учене 

 

 

 

 

Придобита професио-

нална квалификация и 

осъществено стажу-

ване  

 

 

 

Придобита професио-

нална квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

Придобити умения, 

свързани с превенци-

ята на неформалната 

икономика 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Обучени 110 

лица 

 

 

 

 

Обучени 1068 

лица, вкл. в пос-

ледващо стажу-

ване 

 

 

 

Обучени 3000 за-

ети лица 

 

 

 

 

 

 

Обучени 2200 за-

ети лица 

 

 

 

Обучени 50 лица 

 

КНСБ 

 

 

 

ЦПО към 

КНСБ 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Придобиване на клю-

чова компетентност 

„Дигитални умения“ 

по чл. 63, ал.1 на ЗНЗ 

на представители от 

малки и средни предп-

риятия; 

 

6. Валидиране на знани-

ята по професиите 

„Парамедик“ и „По-

мощник-възпитател“. 

 

за 2020 г. 

420 000 лв. 

 

 

 

 

 

НПДЗ  

за 2020 г. 

12 500 лв. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Декември 

2020 г. 

Придобити дигитални 

умения 

 

 

 

 

 

 

Валидирани, знания, 

умения и компетент-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

150 лица с вали-

дирани знания, 

умения и компе-

тентности 

 

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

2.1. Разработване на меха-

низми за стимулиране на 

включването на децата в 

предучилищно възпита-

ние и подготовка и за 

подкрепа на грижата от 

най-ранна детска въз-

раст, и особено за децата 

в неравностойно поло-

жение, от ромски произ-

ход или със специални 

образователни потреб-

ности, включително с 

увреждания 

 

2.1.1. Прилагане на посто-

янно действащ Механизм 

за съвместна работа на ин-

ституциите по обхващане, 

включване и предотвратя-

ване на отпадането от об-

разователната система на 

деца и ученици в задължи-

телна пре-дучилищна и 

училищна възраст (Меха-

низма) 

Държавен бю-

джет; 

НП „Заедно за 

всяко дете“ 

Декември 

2020 г. 

1. Подкрепени екипи 

в дейностите по 

подбор и система-

тизиране на мер-

ките за обхваща-

нето и задържането 

на децата и учени-

ците в задължи-

телна предучи-

лищна и училищна 

възраст.  

 

2. Подобрена комуни-

кация между предс-

тавителите на раз-

личните институ-

ции, участващи в 

екипите за обхват. 

ПМС № 100/ 

08.06.2018 г .  

НП „Заедно за 

всяко дете“ 

ПМС № 100/ 

08.06.2018 г .  

НП „Заедно за 

всяко дете“ 

МОН 

(Д ОК) 

МОН и 

институ-

циите, 

предста-

вени в 

екипите 

за обхват 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Постигната ефек-

тивна комуникация 

с обществеността и 

публичност на про-

цеса по обхващане 

и задържане на де-

цата и учениците в 

образователната 

система. 

 

4. Включени роди-

тели/семейства в 

процеса на обхва-

щане и включване 

на децата и учени-

ците в системата на 

предучилищното и 

училищното обра-

зование и повишен 

възпитателен по-

тенциал на семейс-

твото. 

 

5. Намаляване 

броя/относителния 

дял на преждевре-

менно напусналите 

образователната 

система деца и уче-

ници. 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  2.1.2. Изпълнение на про-

цедура BG05М2ОР001-

3.005 „Активно приобща-

ване в системата на преду-

чилищното образование “ 

ОП НОИР 

82 500 000 лв. 

Декември 

2022 г. 

Подпомогнато ранно 

обхващане и приоб-

щаване на деца от уяз-

вими групи в предучи-

лищното образование; 

 

Подкрепен достъп до 

качествено образова-

ние. 

 

Укрепено социално 

приемане и сближа-

ване за успешна про-

фесионална и личнос-

тна реализация. 

 

Усвояване на българ-

ски език от деца от 

уязвими групи 

1 400 

Детски гра-

дини, подкре-

пени по ОП за 

осигуряване на 

среда за ак-

тивно приоб-

щаване в сис-

темата на пре-

дучилищното 

образование 

(включително 

за ранна пре-

венция на обу-

чителни зат-

руднения) 

 

11 378 

Деца, участ-

ващи в дей-

ности за ак-

тивно приоб-

щаване в сис-

темата на пре-

дучилищното 

образование 

(сред тях деца 

от маргинали-

зирани общ-

ности, вкл. 

роми, участ-

ващи в мерки 

минимум 

1500 

Детски 

градини, подкре-

пени по ОП за 

осигуряване на 

среда за активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование 

(включително за 

ранна превенция 

на обучителни 

затруднения) 

 

 

50 000 

Деца,  

участващи в дей-

ности за активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование 

(сред тях деца от 

маргинализирани 

общности, вкл. 

роми, участващи 

в мерки за обра-

МОН 

(Д СПУО  

Д УИП) 

ЦОИДУЕМ  

 

ИА 

ОПНОИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за образова-

телна интегра-

ция и реинтег-

рация 

 

зователна интег-

рация и реинтег-

рация) 

2.2. Разработване на общин-

ски програми за модер-

низиране на съществува-

щите и изграждане на 

нови детски градини 

2.2.1. Модернизиране/изг-

раждане на материалната 

база на съществуващи дет-

ски градини или нови та-

кива; 

 

Въвеждане на иновативни 

подходи за работа с децата; 

 

Подобряване на достъпа до 

качествени предучилищни 

образователни и социални 

дейности за децата в нерав-

ностойно положение. 

11 792 324 

лева 

Източник: 

програма по 

ФМ на ЕИП   

(в т.ч. 10 023 

475 лв. от ФМ 

на ЕИП и 

1 768 849 лева 

- национално 

съфинансиран) 

Декември 

2020 

Стартиране на одобре-

ните проекти за мо-

дернизиране/изграж-

дане на материалната 

база на съществуващи 

детски градини като 

се предвижда 70 про-

цента от сумата да е за 

материалната база. 

0 12  

проекта 
МОН 

(Д ВЕП) 

Общини 

2.3. Разработване на подхо-

дящи за развитието на 

децата програми и 

учебно съдържание, ко-

ито благоприятстват 

придобиването както на 

когнитивни, така и на 

некогнитивни умения, 

като се отчита и значе-

нието на игрите 

2.3.1. Осигуряване на дос-

тъп до предучилищно об-

разование чрез предоста-

вяне за безвъзмездно полз-

ване на познавателни 

книжки за децата от под-

готвителните групи  

МОН 

4 345 230 лв. 

Септември  

2020 г. 
Осигурени познава-

телни книжки за раз-

витие на когнитивни 

и некогнитивни уме-

ния 

- 123 000 

деца от подгот-

вителните групи 

МОН МО 

РУО 

общини 

ДГ 

училища 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Разработване на стан-

дарти за гарантиране на 

качеството с участието 

на всички заинтересо-

вани страни, включи-

телно семействата 

2.4.1. Дейности, насочени 

към разработване и въвеж-

дане в детските градини и 

в училищата на програми, 

съобразени с културите на 

различните етнически мал-

цинства и насочени към за-

пазване на културната 

идентичност. 

 

2.4.1.1.Дейности, подкре-

пящи въвеждането на раз-

нообразни форми на ин-

теркултурно образование. 

 

2.4.1.2.Извънкласни дей-

ности с деца и ученици от 

етническите малцинства с 

елементи на гражданско 

образование. 

 

2.4.1.3.Изследователски 

дейности, извършвани от 

учениците, свързани с кул-

турното многообразие на 

етническите малцинства и 

междуетническата интег-

рация на децата и учени-

ците от етническите мал-

цинства. 

 

367 000 лв. 

В рамките на 

бюджета на 

ЦОИДУЕМ 

Ноември 

2019 до  

м. август 

2020 

Разработени и въве-

дени програми за об-

разователна дейност, 

съобразени с култу-

рите на различните ет-

нически малцинства; 

 

Включени деца и уче-

ници, учители, дирек-

тори и др. педагоги-

чески специалисти в 

дейности по преодо-

ляване на негативни 

стереотипи и дискри-

минационни нагласи 

 

Проведени извънк-

ласни дейности, насо-

чени към усвояване на 

знания с елементи на 

гражданско образова-

ние; 

 

Въведени форми за 

интеркултурно обра-

зование в държавните 

и общинските детски 

градини, училища и 

специализирани обс-

лужващи звена. 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

47 брой 

програми 

 

 

 

 

 

 

2359 

деца и ученици 

 

336 учители, ди-

ректори и други 

педагогически 

специалисти, 

 

 

 

249 броя прове-

дени извънк-

ласни дейности 

 

 

 

 

120 броя 

въведени форми 

ЦОИДУЕМ Общини; 

регио-

нални уп-

равления 

на обра-

зовани-

ето; дър-

жавни 

висши 

училища; 

държавни 

и общин-

ски дет-

ски гра-

дини, 

училища 

и обс-

лужващи 

звена, 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.1.4. Интерактивни дей-

ности за повишаване чувс-

твителността на учениците 

спрямо дискриминацион-

ните прояви и за преодоля-

ване на съществуващи не-

гативни нагласи и стерео-

типи. 

 

2.5. Създаване на условия за 

улесняване на прехода 

на малките деца от се-

мейната към образова-

телната среда, както и на 

прехода между различ-

ните етапи на образова-

ние 

2.5.1. Осигуряване на ця-

лостно развитие на детс-

ката личност чрез прила-

гане на ефективни мерки за 

осигуряване на плавен пре-

ход на детето от семейната 

среда към детската гра-

дина 

600 000 лв. 

НП „Успяваме 

заедно“ 

(прогнозна 

стойност) 

Декември 

2020 г. 

Разработени и прило-

жени модели за взаи-

модействие между 

детската градина и се-

мейната общност при 

постъпване на детето 

в детска градина, ко-

ито да осигурят цялос-

тното развитие на дет-

ската личност и пла-

вен преход от семей-

ната среда към детс-

ката градина. 

150  

детски гра-

дини 

250  

детски градини 

(прогнозна  

стойност) 

МОН 

(Д СПУО) 

Детски 

градини 

Област на въздействие 3: Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1. Развитие на подкрепя-

щата среда в системата на 

предучилищното и учи-

лищното образование за 

осъществяване на включ-

ващо обучение чрез: под-

крепа и мотивация на пе-

дагогическите специа-

листи за повишаване на 

квалификацията, стиму-

лиране   на екипната ра-

бота; осигуряване на гъв-

кави форми на обучение; 

осигуряване на специали-

зирани пособия и пома-

гала; индивидуална подк-

репа за личностно разви-

тие 

3.1.1. Осигуряване на ус-

ловия и ресурси за допъл-

нителна подкрепа  от спе-

циалистите в регионал-

ните центрове за подк-

репа на процеса на приоб-

щаващото образование 

(РЦПППО),  училищата и 

детските градини. 

В рамките на 

бюджетите на  

съответните 

бюджетни 

организации 

Декември 

2020 г. 

Повишаване броя на 

педагогическите спе-

циалисти, които оси-

гуряват допълнителна 

подкрепа на децата и 

учениците 

5048  

педагогически 

специалисти 

 

20 010 

деца и уче-

ници с осигу-

рена подкре-

пяща среда 

6000  

педагогически 

специалисти 

 

21 000  

деца и ученици 

с осигурена под-

крепяща среда 

МОН 

(Д ПО) 

Детски 

градини, 

училища 

и 

РЦПППО 

3.1.2. Изпълнение на про-

цедура BG05M20P001-

2.11-0001“Подкрепа за 

успех“ 

ОП НОИР 

127 759 359 лв. 

Декември 

2022 г. 

Осигурен равен дос-

тъп до качествено об-

разование и по-пъл-

ното обхващане на 

учениците в училищ-

ното образование. 

 

Предприети дейности 

за преодоляване на 

затруднения в обуче-

нието и пропуски при 

усвояването на учеб-

ното съдържание 

 

Осигурени възмож-

ности на учениците за 

успешно завършване 

на средно образование 

и за бъдеща социална, 

професионална и лич-

ностна реализация 

1 666 

училища, 

предлагащи 

дейности за 

повишаване 

мотивацията за 

учене, чрез 

развитие на 

специфични 

знания, умения 

и компетент-

ности 

 

1500 

училища, пред-

лагащи дейности 

за повишаване 

мотивацията за 

учене, чрез раз-

витие на специ-

фични знания, 

умения и компе-

тентности 

 

47 3407 

ученици, обхва-

нати в дейности 

по кариерно ори-

ентиране 

 

120 000 

ученици в риск 

от отпадане от 

образователната 

МОН 

ИА 

ОПНОИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

система, вклю-

чени в дейности 

по процедурата 

 

3.1.3. Изпълнение на про-

цедура BG05M20P001-

2.010 „Квалификация за 

професионално развитие 

на педагогическите спе-

циалисти“ 

ОП НОИР 

19 911 123 лв. 

Декем-

ври2022 г. 

Повишена  квалифи-

кация и подобрени 

професионални уме-

ния на педагогичес-

ките специалисти по 

отношение на педаго-

гическата, методи-

ческа и управленската 

подготовка. 

 

Осигурени условия за 

мотивиране за само-

развитие и самоусъ-

вършенстване 

 

Мотивирани за оста-

ване в системата на 

предучилищното и 

училищното образова-

ние млади педагоги-

чески специалисти. 

4 847 

педагогически 

специалисти 

до 34 г. въз-

раст, вклю-

чени в прог-

рами за пови-

шаване на ква-

лификацията 

 

22 241 

педагогически 

специалисти 

на възраст 

между 35 и 54 

г. възраст, 

включени в 

програми за 

повишаване на 

квалификаци-

ята 

4 372 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

4 000 

педагогически 

специалисти до 

34 г. възраст, 

включени в прог-

рами за повиша-

ване на квалифи-

кацията 

 

 

30 000 

педагогически 

специалисти на 

възраст между 35 

и 54 г. възраст, 

включени в прог-

рами за повиша-

ване на квалифи-

кацията 

 

 

5 000 

педагогически 

специалисти, 

МОН 

ИА 

ОПНОИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучения за 

прилагане на  

съвременни 

методи за оце-

няване 

включени в обу-

чения за прила-

гане на съвре-

менни методи за 

оценяване 

3.1.4. Изпълнение на про-

цедура BG05M2OP001- 

3.017 „Повишаване на ка-

пацитета на педагогичес-

ките специалисти за ра-

бота в мултикултурна 

среда“ 

ОП НОИР 

7 000 000 лв. 

Декември 

2023 г. 

Създадени условия за 

обогатяване на профе-

сионално-педагоги-

ческите компетент-

ности на учители, ди-

ректори и други педа-

гогически специа-

листи за работа в мул-

тикултурна среда 

 

Използване на въз-

можностите на раз-

лични квалификаци-

онни форми 

 

Неприложимо 3 600 

педагогически 

специалисти, 

включени в обу-

чения за работа в 

мултикултурна 

среда 

ЮЛНЦ 

ИА 

ОПНОИР 

Детски 

гра-

дини/учи

лища 

3.2. Въвеждане на модел за 

ранно оценяване на обра-

зователните потребности 

и за превенция и ранна 

интервенция на обучител-

ните затруднения 

3.2.1. Обучение на педа-

гогически специалисти, 

работещи в детските гра-

дини, за прилагане на 

скрининг теста за деца на 

възраст 3 год. – 3,6 год. 

В рамките на 

бюджетите на  

съответните 

бюджетни 

организации и 

по европейски 

програми 

Декември 

2020 г. 

Осъществено обуче-

ние за придобиване на 

умения за прилагане 

на скрининг теста 

 

Увеличен брой на обу-

чените педагогически 

специалисти, рабо-

70  

проведени 

обучения  

 

1630 

обучени 

педагогически 

специалисти 

150 

обучени педаго-

гически специа-

листи, вкл. пси-

холози  

и ресурсни учи-

тели 

МОН Детски 

градини  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тещи в детските гра-

дини, за прилагане на 

скрининг теста 

 

3.3. Популяризиране на добри 

практики и възможности 

за участие в мрежи за 

включване на родителите 

и местната общност в 

мерки за предотвратяване 

на преждевременното на-

пускане на училище 

3.3.1. Подготовка на ро-

дителите за осъществя-

ване на образователната 

интеграция на децата и 

учениците 

 

3.3.1.1. Организиране на 

алтернативни форми на 

взаимодействие на обра-

зователни институции с 

родителската общност 

 

3.3.1.2. Работа с родите-

лите от мнозинството и от 

етническите малцинства 

за повишаване на чувст-

вителността към дискри-

минационните прояви и 

за преодоляването на не-

гативните стереотипи и 

дискриминационните 

нагласи. 

 

3.3.1.3. Дейности за пси-

холого-педагогическо и 

социално-комуникативно 

приобщаване на родители 

от етнически малцинства 

към образователната 

150 000 лв. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ЦОИДУЕМ 

Ноември 

2019-Ав-

густ 2020 

1. Обхванати роди-

тели за участие в 

различни форми за 

взаимно опозна-

ване на различните 

етнически групи 

 

2. Организирани ал-

тернативни форма 

на взаимодействие 

между родителите и 

образователните ин-

ституции 

 

3. Организирани дей-

ности за родителите 

от етническите мал-

цинства за психо-

лого-педагогическо 

и социално-комуни-

кативно приобща-

ване към образова-

телната среда 

 

 

4. Организирани дей-

ности за родители 

за повишаване на 

чувствителността 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

965 

родители 

 

 

 

 

 

70 

организирани ал-

тернативни 

форми 

 

 

 

52 

организирани 

дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

организирани 

дейности 

 

ЦОИДУЕМ общини; 

регио-

нални уп-

равления 

на обра-

зовани-

ето; дър-

жавни 

висши 

училища; 

държавни 

и общин-

ски дет-

ски гра-

дини, 

училища 

и обс-

лужващи 

звена, 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среда и за създаване на 

мотивация у тях за обра-

зованието на техните 

деца. 

към дискриминаци-

онните прояви и за 

преодоляването на 

негативните стерео-

типи и дискримина-

ционните нагласи; 

 

5. Включени родители 

в дейности за подго-

товката за осъщест-

вяване на образова-

телната интеграция 

на децата и учени-

ците им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

779 

родители 

3.3.2. Разпространение на 

резултатите по проекти 

„Намаляване на ранното 

напускане на училище в 

гимназиалния курс чрез 

обучение в учебно предп-

риятие“ (възраст 16-18 го-

дини) и проекта 

Учебните предприятия  – 

иновативно образова-

телно решение срещу 

ранното напускане на 

училище (възраст 14-16 

год.) 

500 лв. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ЦУТФ 

Декем-

ври2020 

Популяризиране на 

резултатите от про-

екти, свързани с нама-

ляване на относител-

ния дял на преждевре-

менно напусналите 

образователната сис-

тема и значението на 

придобиване на пред-

приемачески умения 

0 2 

проведени съби-

тия 

ЦУТФ СУ 

„Асен 

Злата-

ров“ 



 

22 

3.4. Разширяване на възмож-

ностите за допълнително 

обучение по български 

език за децата и учени-

ците, за които българс-

кият език не е майчин 

3.4.1. Изпълнение на про-

цедура BG05M90P001-

2.018 „Социално-иконо-

мическа интеграция на 

уязвими групи за подоб-

ряване достъпа до образо-

вание. Интегрирани 

мерки за подобряване 

достъпа до образование“ 

Компонент 1 

ОПНОИР 

ОПРЧР 

По компонент 

1 общ бюджет 

в размер 50 

млн. лв., вкл. 

по ОПРЧР – 30 

млн.лв. и по 

ОПНОИР – 20 

млн. лв. 

Декем-

ври2020 г. 

Осъществено допъл-

нително обучение по 

български език за де-

цата и учениците (вкл. 

за деца и учениците, 

търсещи или полу-

чили международна 

закрила), за които бъл-

гарският език не е 

майчин. 

4 271 

деца, ученици 

и младежи от 

маргинализи-

рани общности 

(вкл. роми), 

участващи в 

мерки за обра-

зователна ин-

теграция и ре-

интеграция 

 

480 

деца, ученици, 

младежи от ет-

нически мал-

цинства 

(вкл.роми), ин-

тегрирани в 

образовател-

ната система 

6 000 

деца, ученици и 

младежи от етни-

ческите малцин-

ства (вкл. роми), 

участващи в 

мерки за образо-

вателна интегра-

ция и реинтегра-

ция 

 

4 800 

деца, ученици и 

младежи от етни-

ческите малцин-

ства (вкл.роми) 

интегрирани в 

образователната 

система 

Общини 

ИА 

ОПНОИР 

Детски 

градини, 

училища, 

юриди-

чески 

лица с 

нестопан-

ски цели, 

опреде-

лени за 

извърш-

ване на 

общест-

вено по-

лезна 

дейност 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        

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. Модернизиране на учеб-

ния процес чрез прила-

гане на методически мо-

дели, разработени на ос-

новата на информацион-

ните и комуникационни 

технологии, дистанци-

онно обучение 

4.1.1. Изпълнение на про-

цедура BG05M20P001-

2.012 „Образование за ут-

решния ден“ 

ОПНОИР 

104 959 171,01 

лв. 

Декември 

2022 г. 

Модернизиране на об-

разователните инсти-

туции чрез дигитал-

ните технологии 

 

Разширени възмож-

ности за избор на по-

точни и ефективни 

подходи от учителите 

за персонализирано 

обучение 

 

Повишаване на моти-

вацията чрез насърча-

ване на самостоятел-

ното обучение и само-

оценка, вкл. извън 

класната стая. 

Неприложимо 2000 

училища и дет-

ски градини, 

включени в дей-

ности за въвеж-

дане на инова-

тивни методи на 

преподаване чрез 

използване на 

съвременни ИКТ 

 

25 000 педагоги-

чески специа-

листи, включени 

в обучения за ус-

вояване, въвеж-

дане и прилагане 

на иновативни 

методи на препо-

даване чрез из-

ползването на 

съвременни ИКТ 

 

220 000 

ученици/деца от 

училища/детски 

градини, вклю-

чени в дейности 

по операцията 

МОН 

Д УИП 

ИА 

ОПНОИР 

Учи-

лища, 

детски 

градини 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Насърчаване на трансгра-

ничната мобилност на 

учителите и на останалите 

педагогически специа-

листи с цел повишаване 

на квалификацията и об-

мен на добър педагоги-

чески опит 

4.2.1. Насърчаване на 

участието в дейности за 

мобилност с оглед подоб-

ряване на равнището на 

ключовите компетент-

ности и умения 

 

Споделяне на европейс-

кия опит и подобряването 

на знанията и уменията 

на учителите и обучите-

лите за стимулиране на 

иновациите. 

Програма 

„Еразъм+“, за 

КД 1 и КД 2 – 

на Програма 

„Еразъм+“ – 

Мобилност и 

Партньорства 

Декември 

2020 

Увеличено участие в 

дейности за мобил-

ност и споделени 

добри европейски 

практики 

1 107  

учители, учас-

твали в мобил-

ност по  КД 1, 

сектор „Учи-

лищно образо-

вание“ 

 

2 754  

учители, учас-

тници в дей-

ност КД 2, 

„Партньорс-

тва“, сектор 

„Училищно 

образование“ 

 

4 430  

учители и уче-

ници, участ-

ници в мобил-

ност и парт-

ньорства по 

КД 1 и КД 2, 

сектор ПОО 

 

6 292 сту-

денти, препо-

даватели и ад-

министрати-

вен персонал 

участници в 

мобилност по 

1 200  

учители, участ-

вали в мобилност 

по  КД 1, сектор 

„Училищно об-

разование“ 

 

 

2 850 

учители, участ-

ници в дейност 

КД 2, „Партньор-

ства“, сектор 

„Училищно об-

разование“ 

 

 

4 450  

учители и уче-

ници, участници 

в мобилност и 

партньорства по 

КД 1 и КД 2, 

ПОО 

 

 

6 350  

студенти, препо-

даватели и адми-

нистративен пер-

сонал участници 

в мобилност по 

КД 1, в сферата 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КД 1, в сфе-

рата на вис-

шето образо-

вание 

 

 

4 040 участ-

ници в мобил-

ност по КД1 и 

КД 2, сектор 

„Младеж“ 

 

Добър опит и 

резултати, 

споделени с 

общо над 

6 070 с предс-

тавители от 

всички сек-

тори 

 

на висшето обра-

зование 

 

 

 

 

4 150  

участници в мо-

билност по КД1 

и КД 2, сектор 

„Младеж“ 

 

Добър опит и ре-

зултати, споде-

лени с общо над  

6 300 с предста-

вители от всички 

сектори 

4.3. Насърчаване прилагането 

на европейските инстру-

менти, предназначени за 

подкрепа на мобилността 

с учебна цел и на ученето 

през целия живот  

4.3.1. Образование за въз-

растни чрез изпълнение 

на проекти по Програма 

„Еразъм+“ 

ЕК, Програма 

„Еразъм+“ 

Национално  

съфиннанси-

ране 

Декември 

2020 

Популяризиране на 

Програма „Еразъм+“ 

сред всички граждани 

и поколения, вкл. чрез 

предлагане на 

образователни дей-

ности и обмен на опит, 

свързан с целевата 

група на възрастните 

хора  

 

23  

проекта 

166 участници 

в КД 1, сектор 

„Образование 

за възрастни“ 

28  

проекта 

200 участници в 

КД 1, сектор 

„Образование за 

възрастни“ 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4. Разработване и прилагане 

на стратегия за насърча-

ване и развитие на гра-

мотността 

4.4.1. Популяризиране на 

резултатите от Междуна-

родното образователно 

изследване PISA 2018 за 

16-годишните ученици 

 

Популяризиране на ре-

зултатите от Междуна-

родното изследване Пре-

подаване чрез учене 

(TALIS 2018) на учите-

лите от прогимназиален 

етап 

 

2.  

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ЦОПУО 

Март 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Юли  

2020 г. 

Осигурени условия за 

международна съпос-

тавимост на резулта-

тите от учебната дей-

ност на конкретни це-

леви групи от ученици 

и учители 

0 2 

разработени док-

лада 

ЦОПУО  

  4.4.2. Повишаване на зна-

чението на грамотността 

и четенето чрез организи-

ране и провеждане на Де-

ветата национална кон-

ференция „Насърчаване 

на грамотността и чете-

нето 2020“ 

ЕК, Програма 

„Еразъм+“ 

Национално 

съфиннанси-

ране 

 

40 000 лв. 

 

Декември 

2020 

Популяризиране на 

дейностите и ползите 

от насърчаване на гра-

мотността и четенето 

95  

участници 

в събитието 

100 

участници 

в събитието 

ЦРЧР  

4.5. Подкрепа за участие на 

учениците в национални и 

международни конкурси 

и изяви 

4.5.1. Осигуряване на 

подкрепа на децата и уче-

ниците за участие в проя-

вите, включени в кален-

дарите на МОН: Нацио-

нален календар за изяви 

по интереси (НКИИ) и 

В рамките на 

бюджета на 

МОН 

Декември 

2020 г. 

Стимулиране на учас-

тието в изяви по инте-

реси и спортни дей-

ности 

 

Повишаване броя на 

децата и учениците, 

участвали в проявите, 

84 

прояви на на-

ционално и 

международно 

ниво от НКИИ 

 

80 броя 

проведени изяви 

от НКИИ 

 

20 броя 

проведени състе-

зания от НСК 

 

МОН училища 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Национален спортен ка-

лендар (НСК). 

включени в  календа-

рите на МОН: НКИИ 

и НСК 

40 000 уче-

ници, участ-

вали 

прояви на на-

ционално и 

международно 

ниво от НКИИ 

 

23 

прояви на на-

ционално и 

международно 

ниво по НСК 

 

85 000 уче-

ници, участ-

вали в прояви 

на национално 

и междуна-

родно ниво по 

НСК, 

от които 250 

ученици с ув-

реждания 

 

40 000 деца и 

ученици, участ-

вали в изявите от 

НКИИ 

 

80 000 деца и 

ученици, участ-

вали в състезани-

ята от НСК 

  4.5.2. Създаване на усло-

вия за личностна изява 

чрез спортни дейности  

 

Провеждане на Учени-

чески игри за учебната 

2019/2020 г. в четири 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ММС 

 

508 000 лв 

Юни  

2020 г. 

Увеличени възмож-

ности за стимулиране 

на участието в спорт-

ните дейности, като 

част от ученето през 

целия живот 

 

 

0 88 000 

участници 

ММС ММС, 

МОН, 

общини, 

спортни 

организа-

ции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

етапа - вътрешноучили-

щен и общински, облас-

тен, зонален и финален 

етап 

 

  4.5.3. Създаване на усло-

вия за практикуване на 

спорт и възпитаване на 

трайни навици за сис-

темни спортни занимания 

за  подобряване на физи-

ческото и психичното със-

тояние на учениците с ув-

реждания 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ММС 

 

32 510 лева 

Юни  

2020 г. 

Осигурени условия за 

участие в спортните 

дейности на специ-

фични целеви групи 

0 над 300 участ-

ници 

в събития от спе-

цифични 

целеви групи 

ММС ММС, 

МОН, 

общини, 

спортни 

организа-

ции 

  4.5.4. Организиране на 

панаир на учебно-трени-

ровъчните фирми ТФ 

ФЕСТ Млад предприе-

мач 

 

В рамките на 

бюджета на 

ЦУТФ 

59 800 лв. 

Април 

2020 г. 

Популяризиране и 

развитие на предприе-

мачески умения 

0 най-малко 300 

ученици, участ-

вали в събитието 

ЦУТФ училища 

4.6. Актуализиране на изиск-

ванията към учебниците, 

съобразени с учебното съ-

държание и възрастовите 

особености на учещите 

4.6.1. Осигуряване на 

достъп до училищно об-

разование чрез предоста-

вяне за безвъзмездно пол-

зване на: 

- учебни комплекти за 

учениците от I до IV 

клас  

- учебници за учени-

ците от V до VII клас 

 

В рамките на 

бюджета на 

МОН 

 

14 165 960 лв. 

 

18 566 315 лв. 

Септем-

ври 2020 

г. 

Осигурени учеб-

ници/учебни комп-

лекти за безвъзмездно 

ползване за учениците 

от I до VII клас 

242 790 

ученици  

I-IV  кл. 

190 441 

ученици  

V-VII кл. 

261 000 

ученици I-IV  кл. 

 

196 470 

ученици 

V-VII кл. 

МОН ММС 

МП 

МК 

РУО 

общини 

училища 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7. Осигуряване на допълни-

телни условия и възмож-

ности за подкрепа на деца 

и ученици с изявени 

дарби 

4.7.1. Осигуряване на  

закрила на децата с изя-

вени дарби. 

В рамките на 

бюджетите на 

отговорните 

институции и 

организации 

Декем-

ври2020 г. 

Създадени условия за 

закрила на деца с изя-

вени дарби. 

99 бр. стипен-

дии на уче-

ници от дър-

жавни учи-

лища 

 

18 бр. стипен-

дии на уче-

ници от час-

тни училища 

 

290 бр. 

стипендии на 

ученици от об-

щински учи-

лища. 

123 бр. стипен-

дии на ученици 

от държавни учи-

лища; 

 

50 бр.  

стипендии на 

ученици от час-

тни училища 

 

 

300 бр. стипен-

дии на ученици 

от общински 

училища 

 

МОН 

Д ПО 

 

  4.7.2. Провеждане на 

олимпиади и състезания 

НП „Учени-

чески олимпи-

ади и състеза-

ния” 

 

Общ бюджет 

на Програмата:  

3 200 000 лв. 

(стойността е 

прогнозна, тъй 

като НП за 

2020 годи-на 

все още не са 

приети) 

Декем-

ври2020 г. 

Създадени условия за 

подготовка и участие 

в международни уче-

нически олимпиади и 

състезания 

 

Организиране на меж-

дународни олимпиади 

и състезания. 

 

Проведена допълни-

телна работа с уче-

ници за подготовка за 

олимпиади 

300 000 

ученици, 

участвали в 

олимпиади, 

състезания, 

изяви по ин-

тереси и в 

спортни про-

яви 

 

6 000 талант-

ливи ученици, 

включени в 

обучение за 

участие в уче-

нически олим-

пиади. 

300 000 

ученици, участ-

вали в олимпи-

ади и състезания 

 

6 000  

талантливи уче-

ници, включени 

в обучение за 

участие в учени-

чески олимпи-

ади. 

МОН 

(Д СПУО) 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.8. Осигуряване на условия и 

възможности за допълни-

телно обучение на учени-

ците, съобразно индиви-

дуалните им интереси и 

потребности, с цел разви-

ване на творческите им 

способности и стимули-

ране на тяхната инициа-

тивност и предприемчи-

вост 

4.8.1. Надграждане и раз-

ширяване на учебното съ-

държание, свързано със 

защитените територии и 

защитените видове, вкл. 

обучение за ефективни 

методи за наблюдение и 

опазване. 

 

Осигурени възможности 

за въвеждане на специ-

фични образователни 

екологични програми 

 

Мотивиране и обучение 

на учители, ученици и ро-

дители, насочени към 

формиране на култура за 

опазване на защитените 

територии. 

Програма Ин-

террег за тран-

сгранично сът-

рудничество 

България-Тур-

ция 2014 – 

2020 

 

63881,59 Евро 

Юли 

2020 г. 

Повишаване на капа-

цитета за дейности, 

свързани с опазване на 

природата и устойчи-

вото използване на 

природните ресурси  

 

Осъществени дей-

ности с учители, уче-

ници и родители, за 

обучение и повиша-

ване на капацитета в 

областта опазване на 

околната среда  

0 2  

обучения  

 

 

 

 

 

 

 

143 

учители, ученици 

и родители, 

включени в дей-

ности 

МРРБ Основно 

училище 

"Васил 

Левски", 

Горно 

Езерово, 

Бургас, 

България 

 

  4.8.2. Популяризиране 

сред ученически общ-

ности на дейности за 

опазване на природата, 

устойчивото използване 

и управлението на общи 

природни ресурси. 

Програма Ин-

террег за тран-

сгранично сът-

рудничество 

България-Тур-

ция 2014 – 

2020 

 

Проект „Пази-

телите на Тра-

кия“ 

31 027.28 евро 

Ноември 

2020 

Създаден инструмен-

тариум (ръководство) 

за опазване на окол-

ната среда 

 

Придобити изследова-

телски умения от уче-

ниците 

 

Осигурени условия за 

придобиване на зе-

лени умения, вкл. чрез 

0 1 бр., 

ръководство 

 

15 ученици, 

участващи в обу-

чение „Как да 

стана еколог“ 

МРРБ ОУ 

„Пенчо 

Славей-

ков“, гр. 

Димит-

ровград 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

създаване на „Зелена 

стая“ в училището 

  4.8.3. Обучение на уче-

ници чрез участие в 

учебно-тренировъчни 

фирми 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ЦУТФ. 

Декември 

2020 г. 

Осъществено обуче-

ние на ученици в 

класни и извънкласни 

форми 

250 500 

ученици 

ЦУТФ Средни 

училища, 

Неправи-

телст-

вени ор-

ганиза-

ции 

 

4.9. Осигуряване на допълни-

телни условия и възмож-

ности 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 це-

лодневна организация на 

образователния процес 

4.9.1. Осигуряване на зак-

рила по Програмата на 

мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от 

държавните и общински 

училища. 

В рамките на 

бюджетите на 

отговорните 

институции и 

организации. 

 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия за 

закрила на деца с изя-

вени дарби 

960  

ученици 

1405 

ученици 

МК  

МОН 

ММС 

общини 

  4.9.2. Осигуряване на зак-

рила  чрез предоставяне 

на стипендии на ученици 

с изявени дарби в об-

ластта на спорта по Раз-

дел ІІІ от Програмата на 

мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от 

държавните, общинските 

и частните в училища 

през 2020 г. 

 

В рамките на 

Програмата на 

мерките за зак-

рила на деца с 

изявени дарби 

от държавните, 

общинските и 

частните учи-

лища през 2020 

г. 

Декември 

2020 г. 

Повишаване на моти-

вацията на децата за 

по-добри постижения 

в областта на спорта 

 над 500 стипен-

дии 

ММС ММС, 

общини, 

частни 

училища 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.10. Разработване и приложе-

ние на съвременни прог-

рами за квалификация на 

учители 

4.10.1. Системна квали-

фикация на педагогичес-

ките специалисти и на 

специалистите с ръко-

водни функции.  

 

Реализиране на качест-

вена и ефективна квали-

фикационна дейност за 

повишаване и поддър-

жане  на  квалификацията 

на педагогическите спе-

циалисти, насочена към 

развиване и надграждане 

на ключови професио-

нални компетентности 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

МОН 

Декември 

2020 г. 

 

Усъвършенстване на 

знанията, уменията и 

компетентностите на 

педагогическите спе-

циалисти по ключови 

направления; 

 

Придобиване на зна-

ния и умения за 

екипна работа и сът-

рудничество, за интег-

риране на учебното 

съдържание, за създа-

ването на иновативна 

среда и постигане на 

качествено образова-

ние на децата и учени-

ците; 

Споделяне на добър 

опит и иновативни 

практики 

 

0 Обучени мини-

мум 800 педаго-

гически специа-

листи 

МОН НЦПКПС 

4.11. Насърчаване участието на 

училищата във всички 

форми и дейности на Ев-

ропейската програма 

„Еразъм +” 

4.11.1. Съдействие за уве-

личаване на участието на 

различни целеви групи и 

заинтересовани страни в 

изпълнението на Прог-

рама „Еразъм+“ 

26 000 евро 

(дейност транс-

национално 

сътрудничес-

тво) 

 

15 000 евро 

(Програма 

„Еразъм+“) 

Декември 

2020 г. 

Повишена ефектив-

ност на ученето; 

 

Усъвършенстване на 

чуждоезиковите ком-

петенции; 

 

Повишена междукул-

турна осведоменост. 

1 

международно 

обучение 

 

 

3 

информаци-

онни събития 

по програма 

„Еразъм+“, 

2  

международни 

обучения със 70 

участници  

 

5 

информационни 

събития по прог-

рама „Еразъм+“, 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сектор „Учи-

лищно образо-

вание“ и сек-

тор „Професи-

онално обра-

зование и обу-

чение“ 

 

сектор „Учи-

лищно образова-

ние“ и сектор, 

„Професионално 

образование и 

обучение“ 

 

Област на въздействие 5: Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конку-

рентоспособност 

5.1. Въвеждане на система за 

осигуряване на качест-

вото на ПОО до края на 

2015 г. 

5.1.1. Осигуряване на ка-

чествени и ефективни ус-

луги за професионално 

обучение 

 

Подобряване на модела 

за мониторинг и на пос-

ледващия контрол на дей-

ностите на центровете за 

професионално обучение 

(ЦПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

НАПОО 

 

Бюджет на 

Проект „Ка-

чество и ефек-

тивност“ 

ОПРЧР 

Декември 

2023 г. 

Повишаване на сте-

пента на регламенти-

ране на обучението по 

част от професията, 

придобиването на 

правоспособност и на 

процеса на валиди-

ране 

 

Повишаване на ин-

формираността на 

обучаемите лица 

 

Разработване на мо-

дели за проследяване 

на реализацията на 

обучените лица, както 

и за независимо вън-

шно оценяване 

 

Повишено качество на 

професионалното обу-

чение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130  

НАПОО МТСП, 

АЗ, соци-

ални пар-

тньори 

 

АЗ, обу-

чаващи 

институ-

ции- 

ЦПО 

 

АЗ, Ли-

цензи-

рани инс-

титуции: 

ЦПО/ЦИ

ПО 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осъществяване на пос-

ледващ контрол на дей-

ността на лицензираните 

ЦПО 

 

 

 

 

 

 

Анализ на качеството на 

ЦПО и ЦИПО на базата 

на докладите за самоо-

ценка на качеството по 

чл.22, ал.8 от ЗПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиране на култура 

за самооценяване 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

проверки (от бю-

джета на 

НАПОО) 

 

30  

проверки по 

Проект „Качес-

тво и  ефектив-

ност“ ОПРЧР 

 

1 бр.  

разработен 

Анализ 

5.2. Разработване и въвеждане 

на национална система за 

наблюдение на прехода 

на завършилите ПОО към 

пазара на труда и към по-

нататъшно образование и 

обучение  

5.2.1. Проследяване на 

реализацията на завър-

шилите професионално 

обучение в центровете за 

професионално обучение 

(ЦПО) 

Проект „ОN 

Trak“, Прог-

рама  Еразъм 

+, Ключова 

дейност 2  

Ноември 

2020 г. 

Създаден и тестван 

механизъм в ЦПО за 

проследяване на реа-

лизацията на придоби-

лите професионална 

квалификация в ЦПО 

 

0 1 бр.  

инструмент за  

проследяване на 

реализацията 

НАПОО Центрове 

за профе-

сионално 

обучение 

5.3. Разработване и прилагане 

на система за трансфер на 

кредити в професионал-

ното образование и обуче-

ние 

5.3.1. Насърчаване на раз-

витието и използването 

на система за трансфер на 

кредити в професионал-

ното образование и обу-

чение (ECVET) от всички 

заинтересовани страни  

Програма 

„Еразъм+“ 

 

54 730 евро 

Декември 

2020 

Улеснено признаване 

и подобрено разби-

ране на уменията и 

квалификациите в и 

европейски и нацио-

нален контекст и във 

всички подсистеми за 

образование и обуче-

ние 

 

7 бр. 

национални 

семинара и 

конференции 

 

10 бр.  

тренинги и за-

познаване с 

добри прак-

тики 

8 бр. 

национални се-

минара и конфе-

ренции 

 

10 бр.  

тренинги и за-

познаване с 

добри практики 

 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Участие на 

ECVET екс-

перти в 3 меж-

дународни се-

минара на ЕС 
 

 

Участие на 

ECVET експерти 

във всички меж-

дународни семи-

нари на ЕС 

5.4. Актуализиране на дър-

жавните образователни 

стандарти за придобиване 

на квалификация по про-

фесии чрез базирането им 

на резултати от учене и 

повишаване на съответст-

вието им с професионал-

ните стандарти 

5.4.1. Актуализация на 

държавните образова-

телни стандарти (ДОС) 

чрез прилагане на под-

хода, ориентиран към 

единици резултати от 

ученето (ЕРУ) 

65 000 лв. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

НАПОО 

Декември 

2020 г. 

Повишаване пригод-

ността за заетост на 

лицата, придобили 

професионална квали-

фикация 

23 бр. 

актуализирани 

ДОС 

15 

актуализирани 

ДОС 

НАПОО МОН 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Разширяване на процеса 

на разработване на елект-

ронни учебни курсове за 

професионална подго-

товка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Осигуряване на раз-

нообразни ресурси за 

учене, преподаване, оце-

няване и информация 

чрез Електронната плат-

форма за учене на възрас-

тни в Европа – EPALE в 

ситуация на разпростра-

нение на COVID’19. 

 

Мобилизиране на общ-

носттта от професиана-

листи в ПОО за възрастни 

за развитие на умения за 

създаване на съдържа-

20 000 лв. 

Проект „EP-

ALE Нацио-

нални звена за 

подкрепа на 

Електронната 

платформа за 

учене на въз-

растни в Ев-

ропа” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

 

Декември 

2020 г. 

Осигурени ресурси за 

институции, организа-

ции, представители на 

заинтересованите 

страни, учители и пре-

подаватели за учене в 

електронна среда. 

 

Придобити нови уме-

ния за създаване на съ-

държание от професи-

оналистите в сектора 

за учене на възрастни 

 

 

 

 

1107 потреби-
тели 

 

Общ брой на 
публикациите 
в EPALE от 

България: 998, 
вкл. 256 ре-

сурса, 153 съ-
бития в кален-
дара, 199 блог 
статии и 390 

новини; 

 

 

 

 

Най-малко 1200 

потребителя 

 
Общ брой на 

публикациите в 
EPALE от Бъл-

гария: 
най-малко 1 , 

вкл. 

най-малко 290 
ресурса, 

най-малко  170 
събития в кален-

дара, 
най-малко 210 
блог статии и 
най-малко 430 

новини; 

МОН Нацио-

нално 

звено за 

подкрепа 

на 

EPALE 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

телни ресурси в елект-

ронна среда и споделяне 

на опит. 

 

Обобщени и система-

тизирани ползи от 

добрите практики, 

представени по време 

на събитията, органи-

зирани от НЗП на 

EPALE 

Разработени и 

публикувани 

са  60 бр. ме-

сечни бюле-

тина на EPALE 

 

2 бр. 

семинара 

за добри прак-

тики 

Разработени и 

публикувани са 

72 бр. месечни 

бюлетина на 

EPALE 

 

5 бр. 

семинара за 

добри практики 

5.5.2. Развитие на регист-

рите и службите на Цен-

търа за учебно-трениро-

въчните фирми (ЦУТФ) 

за обучение в учeбно-тре-

нировъчна фирма 

 

42000 лв,  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ЦУТФ 

Септември 

2020 

Актуализирани регис-

три и служби на 

ЦУТФ за 2020-2021 

учебна година 

0 8 

актуализирани 

регистри/ 

служби 

ЦУТФ  

5.6. Развитие на услугите по 

кариерно ориентиране с 

цел вземане на решения 

относно образование, 

обучение и кариерно раз-

витие 

5.6.1. Повишаване на ин-

формираността за подоб-

ряване работата на цент-

ровете за информиране и 

професионално ориенти-

ране (ЦИПО) 

350 лв. 

В рамките на 

бюджета на 

НАПОО 

 

 

Декември 

2020 г. 

Насърчаване обмена 

на добри практики за 

кариерно ориентиране 

между центровете за 

информиране и про-

фесионално ориенти-

ране (ЦИПО) 

 

1 бр.  

проведено ин-

формационно 

събитие 

1 бр.  

проведено ин-

формационно съ-

битие 

 

 

 

НАПОО ЦИПО 

5.7. Разработване и прилагане 

на политики и мерки за 

развитие на професионал-

ното обучение в работна 

среда, вкл. чрез организи-

5.7.1. Изпълнение на про-

цедура BG05M20P001-

2.014 „Подкрепа за дуал-

ната система на обуче-

ние“ 

24 500 000 лв. 

ОПНОИР 

 

Декември 

2023 г. 

Разширен обхват на 

дуалната система на 

обучение, с оглед по-

вишаване качеството 

на професионалното 

образование в Бълга-

рия и засилване на 

Неприложимо 147 броя 

професионални 

гимназии/учили-

щата с паралелки 

за професио-

нална подго-

МОН 

ИА 

ОПНОИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ране на стажове в предп-

риятия по време и след за-

вършване на обучение 

връзката му с потреб-

ностите на пазара на 

труда. 

товка, въвели ду-

ална система на 

обучение 

 

9800 

ученици вклю-

чени в дуална 

система на обу-

чение 

 

5.7.2. Стажуване за срок 

от 9 месеца на безра-

ботни младежи до 29 г., 

завършили висше образо-

вание и без трудов стаж 

по завършената специал-

ност, в публичната адми-

нистрация - Програма 

„Старт на кариерата“ 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

стажуване на безра-

ботни младежи до 29 

г. от специфичната це-

лева група по Прог-

рама „Старт в карие-

рата“ 

Неприложимо 511  

стажували мла-

дежи в публич-

ната администра-

ция 

АЗ МТСП 

 

5.7.3. Стажуване за срок 

до 6 месеца на безра-

ботни младежи до 29 г., 

придобили през послед-

ните 24 месеца квалифи-

кация по професия или по 

част от професия, изиск-

вана за заеманата длъж-

ност, които нямат трудов 

стаж по професията, чл. 

41 от ЗНЗ 

 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

стажуване на безра-

ботни младежи до 29 

г. от специфичната це-

лева група по чл. 41 от 

ЗНЗ 

Неприложимо 6 лица, 

 стажували  

до 6 месеца 

АЗ МТСП 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.7.4. Стажуване за срок 

до 6 месеца на безра-

ботни лица, придобили 

през последните 24 ме-

сеца квалификация по 

професия или по част от 

професия, изисквана за 

заеманата длъжност, ко-

ито няма трудов стаж по 

професията, чл. 46 от ЗНЗ 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

стажуване на специ-

фичната целева група 

по чл. 46 от ЗНЗ 

Неприложимо 24 лица, 

стажували  

до 6 месеца 

АЗ МТСП 

 

5.7.5. Чиракуване на 

пълно или непълно ра-

ботно време за срок до 12 

месеца на безработни 

младежи до 29г. с ос-

новно или по-ниско обра-

зование и без квалифика-

ция, чл. 41а от ЗНЗ 

 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

чиракуване на специ-

фичната целева група 

по чл. 41а от ЗНЗ 

Неприложимо 5 младежи, 

чиракували до 12 

месеца 

АЗ МТСП 

5.7.6. Чиракуване на 

пълно или непълно ра-

ботно време за срок до 12 

месеца на безработни 

лица с основно или по-

ниско образование и без 

квалификация, чл. 55г от 

ЗНЗ 

 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

чиракуване на специ-

фичната целева група 

по чл. 55г от ЗНЗ 

Неприложимо 20 лица, 

чиракували 

до 12 м. 

АЗ МТСП 

5.7.7. Стажуване за срок 

от 6 месеца на безработни 

младежи до 29 г. със 

средно или висше образо-

вание и обучение по 

102 млн. лв. 

общ бюджет 

до 2023 г. 

 

Декември 

2023 г. 

За целия период на 

операцията до 2023 г.: 

най-малко 15 375 без-

19 076  

безработни 

младежи, 

включени в 

23 205  

безработни  

младежи,  

МТСП  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

време на работа за период 

до 6 месеца на безра-

ботни младежи до 29 г. 

със средно образование 

 

5.7.8. Операция „Мла-

дежка заетост“ по ОП 

РЧР 2014-2020 г. 

15.5 млн. лв. 

индикативен 

бюджет за 

2020 г. 

 

Инициатива за 

младежка зае-

тост и Евро-

пейски социа-

лен фонд по 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

работни младежи, ко-

ито завършват интер-

венцията 

обучение или 

стажуване 

включени в обу-

чение или стажу-

ване 

5.8. Съчетаване на ПОО с ов-

ладяване на ключови ком-

петентности за постигане 

на по-голяма пригодност 

на обучаваните за трудова 

заетост 

5.8.1. Обучение за придо-

биване на ключови ком-

петентности на заети 

лица в микро- и малки 

предприятия (чл.63 от 

ЗНЗ) 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия  на 

заети лица в микро- и 

малки предприятия за 

включване в обучение 

за придобиване на 

ключова компетент-

ност 

Неприложимо 1 000 обучени  

заети лица в 

микро- и малки 

предприятия 

АЗ МТСП 

5.8.2. Обучение за придо-

биване на ключови ком-

петентности на заети 

лица в средни предприя-

тия (чл.63 от ЗНЗ) 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия на 

заети лица в средни 

предприятия за 

включване в обучение 

за придобиване на 

ключова компетент-

ност 

Неприложимо Обучени 200 за-

ети лица в 

средни предпри-

ятия 

АЗ МТСП 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.8.3. Включване в обуче-

ние на безработни лица 

по ключови компетенции 

свързани с тяхната про-

фесионална квалифика-

ция и изискванията на ра-

ботодателите с цел започ-

ването им на устойчиви 

работни места 

Държавен 

бюджет, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Собствени 

средства на ра-

ботодателски 

организации 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

придобиване на клю-

чови компетентности, 

на професионална 

квалификация и на ус-

тойчива заетост 

0 964 

обучени 

безработни лица 

АИКБ Работо-

датели, 

учебен 

център 

„Стади, 

парти енд 

мор“ 

5.8.4. Обучение за придо-

биване на ключови ком-

петентности по проект 

„Развитие на работната 

сила“ 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

Придобити ключови 

компетентности от 

безработни лица 

0 540 

обучени  

безработни лица 

БСК, АЗ, 

ДБТ ЦПО 

 

5.8.5. Обучение за придо-

биване на ключови ком-

петентности по проект 

„Класик-ПРО“ 

 

 

Професионално обуче-

ние по проект „Класик-

ПРО” 

 

 

 

Професионално квалифи-

кационно обучение за 

специалисти по онлайн 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

Проект DiVET 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия за 

придобиване на клю-

чови компетентности, 

на професионална 

квалификация и на 

стажуване на специ-

фични целеви групи  

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Обучени 

1063 лица 

 

 

 

 

Обучени 

1063 лица 

 

 

 

 

Обучени 30 

БТПП, АЗ, 

ДБТ ЦПО 

 

 

 

 

БТПП, АЗ, 

ДБТ ЦПО 

 

 

 

 

БТПП 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

експортни дейности, вкл. 

тримесечен стаж във 

фирма 

5.8.6. Изпълнение на про-

ект „stArts” за разширя-

ване на обучението по 

предприемачество чрез 

създаване на трениро-

въчни предприятия в учи-

лища по изкуствата и 

спортни училища, вкл. 

обучение и менторство 

по предприемачество и 

защита на интелектуал-

ната собственост. 

В рамките на 

бюджет на МИ 

34 690 лв. 

Август 

2020г. 

Повишаване на предп-

риемаческата култура 

сред младите хора. 

0 2 бр. сключени 

договори с учи-

лища по изкуст-

вата 

 

3 бр. договор със 

спортно учи-

лище; 

 

Създадени 5 бр. 

учебно-трениро-

въчни фирми 

МИ Джуниър 

Ачийвмъ

нт Бълга-

рия 

5.8.7. Провеждане на кон-

курс „Брандико“ за на-

сърчаване на ученици и 

студенти за осъзнаване на 

значението на интелекту-

алната собственост, вкл. 

търговската марка чрез 

създаване на трениро-

въчни предприятия (ТП). 

 

Не се изисква 

бюджет 

Август 

2020 г. 

Постигната висока 

предприемаческа кул-

тура по отношение 

елементите на инте-

лектуалната собстве-

ност и по-конкретно 

на търговската марка, 

нейната маркетингова 

и пазарна стойност. 

0 Най – малко 5 

бр. създадени ТП 

 

3 бр. 

наградени ТП 

 

най-малко 35 

обучени лица. 

МИ Джуниър 

Ачийвмъ

нт Бълга-

рия 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.8.8. Създаване на инс-

титуционални, админист-

ративни и поддържащи 

растежа структурни ре-

форми в професионал-

ното образование и обу-

чение 

 

 

 

Служба за 

подкрепа на 

структурните 

реформи в 

държавите 

членки на ЕС 

Февруари 

2021 г. 

Осигурени условия за 

развитие на уменията 

на секторно равнище 

1  

пилотен секто-

рен съвет 

10  

секторни съвета 

за умения 

МОН PWC 

CINOP 

НАПОО 

  5.8.9. Активно развитие 

на принципите на ECVET 

в национален контекст. 

Сътрудничество с други 

компетентни национални 

институции да осъщест-

вяват инициативи и дей-

ности за разпространение 

и подкрепа на ECVET на 

национално, секторно и 

местно равнище. 

Подобряване на качест-

вото на работата на 

ECVET в мобилността и 

ученето през целия жи-

вот. 

Насърчаване на развити-

ето и използването на 

ECVET от всички заинте-

ресовани страни в ПОО, 

като се възползват от 

всички негови ползи като 

Програма 

„Еразъм+“ 

 

54 730 евро 

Декември 

2020 

Улеснено признаване 

и подобрено разби-

ране на уменията и 

квалификациите в на-

ционален и евро-

пейски контекст и във 

всички подсистеми за 

образование и обуче-

ние 

 

 

 

7  

национални 

семинара и 

конференции 

 

10 бр.  

тренинги и 

представяне на 

добри прак-

тики 

 

Участие на 

ECVET екс-

перти в 3 меж-

дународни се-

минара на ЕС 

8  

национални се-

минара и конфе-

ренции 

 

10 бр.  

тренинги и пред-

ставяне на добри 

практики 

 

 

Участие на 

ECVET експерти 

във всички меж-

дународни семи-

нари на ЕС 

ЦРЧР  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

част от подхода за учене 

през целия живот. 

Насърчаване на използва-

нето на инструмента 

ECVET в дългосрочната 

мобилност. 

  5.8.10. Създаване и функ-

циониране на учебно-тре-

нировъчни фирми (УТФ) 

42000 лв. 

В рамките на 

бюджета на 

ЦУТФ 

 

Декември 

2020 

Регистрирани учебно-

тренировъчни фирми 

в средните професио-

нални училища в за-

дължителен учебен 

план – учебна и произ-

водствена практика 

 

200 бр. 

УТФ 

400 бр. 

УТФ 

ЦУТФ училища 

5.9. Осигуряване на възмож-

ности за ПОО на заети и 

безработни лица с прио-

ритет на групата в мла-

дежка възраст, в т.ч. и 

обучения на работното 

място, в съответствие с 

потребностите на бизнеса 

и изисквания за преход 

към ресурсно ефективна 

нисковъглеродна и зелена 

икономика 

5.9.1. Предоставяне на ва-

учери за обучение на не-

активни и безработни 

лица на възраст над 29 г. 

за придобиване на профе-

сионалната квалифика-

ция и/или за обучение за 

придобиване на ключови 

компетентности във 

връзка с последваща зае-

тост 

 

Операция „Обучения и 

заетост“ по ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

201 млн. лв. 

общ бюджет 

до 2023г. 

 

69 млн. лв. ин-

дикативен бю-

джет за 2020 г. 

 

ОП РЧР  

2014-2020 г. 

 

 

Декември 

2023 г. 

За целия период на 

операцията до 2023 г.:  

9 900 безработни и не-

активни лица, които 

при напускане на опе-

рацията придобиват 

квалификация или 

имат работа 

 

 

7 400 неак-

тивни и безра-

ботни лица над 

29 г. включени 

в обучение 

и/или в заетост 

16 754 неактивни 

и безработни 

лица над 29 г., 

включени в обу-

чение и/или в за-

етост 

 

 

МТСП АЗ 

5.9.2. Обучения на иконо-

мически неактивни мла-

дежи на възраст до 29г. 

15 млн. лв. 

общ бюджет 

до 2023г. 

Декември 

2023 г. 

За целия период на 

операцията до 2023 г.: 

включени в обучение 

16 927 неак-

тивни младежи 

10 000 неактивни 

младежи до 29 г., 

МТСП обуча-

ващи ин-

ституции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вкл., които не са в образо-

вание или обучение 

 

Операция „Готови за ра-

бота“ по ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

5 млн. лв. ин-

дикативен бю-

джет за 2020 г. 

 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

или имат работа, вкл. 

като самостоятелно 

заети лица - 3 000 не-

активни младежи до 

29г. 

до 29г. вклю-

чени в опера-

цията 

включени в опе-

рацията 

5.9.3. Обучение на заети 

лица за придобиване на 

професионална квалифи-

кация и по ключови ком-

петентности 

 

Операция „Ваучери за за-

ети лица“ по ОП РЧР 

2014-2020 г. 

50 млн. лв. 

общ бюджет 

до 2021 г. 

 

7 млн. лв. ин-

дикативен бю-

джет за 2020 г. 

 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

 

Декември 

2021 г. 

За целия период на 

операцията до 2021 г.: 

придобили професио-

нална квалификация - 

48 000 заети лица със 

средно и по-ниско об-

разование (под ISCED 

4) 

22 671 заети 

лица, вкл. са-

мостоятелно 

заети, със 

средно и по-

ниско обра-зо-

вание (под 

ISCED 4), 

включени в 

обучение  

54 600 заети 

лица, вкл. самос-

тоятелно заети, 

със средно и по-

ниско образова-

ние (под ISCED 

4), включени в 

обучение  

МТСП обуча-

ващи ин-

ституции 

5.9.4. Обучение на неак-

тивни, безработни и заети 

лица за развитие на пред-

приемачески, управлен-

ски и бизнес знания и 

умения за започване на 

самостоятелна стопанска 

дейност 

 

Операция „Подкрепа за 

предприемачеството“ по 

ОП РЧР 2014-2020 г. 

 

21 408 359.77 

лв. общ бю-

джет до 2020 г. 

 

18 млн. лв. ин-

дикативен бю-

джет за 2020г. 

 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

 

Декември 

2020 г. 

За целия период на 

операцията до 2020 г.:  

2 525 лица в самостоя-

телна заетост при на-

пускане на операцията 

 

3 888 безра-

ботни и неак-

тивни лица, 

включени в 

дейности по 

операцията 

7 065 безработни 

и неактивни 

лица, включени в 

дейности по опе-

рацията 

 

МТСП обуча-

ващи ин-

ституции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.9.5. Обучения на безра-

ботни и неактивни лица 

за придобиване или пови-

шаване професионална 

квалификация и ключови 

компетентности в съот-

ветствие със спецификата 

на работните места и пос-

ледващо наемане 

 

Операция „Работа“ по 

ОП РЧР 2014-2020 г. 

80 млн. лв. 

общ бюджет 

до 2020 г. 

 

4 млн. лв. ин-

дикативен бю-

джет за 2020г. 

 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

Декември 

2020 г. 

За целия период на 

операцията до 2020 г.:  

7 850 безработни и не-

активни лица, които 

при напускане на опе-

рацията са придобили 

квалификация или 

имат работа 

 

10 767 безра-

ботни и неак-

тивни лица, 

включени в 

дейности по 

операцията  

10 466 безра-

ботни и неак-

тивни лица, 

включени в дей-

ности по опера-

цията 

МТСП обуча-

ващи ин-

ституции 

5.9.6. Обучения на безра-

ботни и неактивни лица, 

и на заети лица: специ-

фични обучения за конк-

ретното работно 

място/работен процес, 

обучение за придобиване 

или повишаване на про-

фесионалната квалифи-

кация, обучение за при-

добиване на ключови 

компетентности 

 

Операция „Умения“ по 

ОП РЧР 2014-2020 г. 

 

33 788 726.23 

лв. общ бю-

джет до 2023 г. 

 

6.6 млн. лв. 

индикативен 

бюджет за 

2020г. 

 

ОП РЧР 2014-

2020 г. 

Декември 

2023 г. 

За целия период на 

операцията до 2023 г.:  

1485 безработни и не-

активни лица, които 

при напускане на опе-

рацията са придобили 

квалификация или 

имат работа; 3665 за-

ети лица, които при 

напускане на опе-ра-

цията са придобили 

квалификация 

0 1 650 безработни 

и неактивни 

лица, включени в 

дейности по опе-

рацията; 25 959 

заети лица, 

включени в дей-

ности по опера-

цията 

МТСП обуча-

ващи ин-

ституции 

5.9.7. Обучение на безра-

ботни лица за професио-

нална квалификация 

(чл.63 от ЗНЗ) 

ДБ,  

Национален 

план за дейст-

Декември 

2020г. 

Придобита професио-

нална квалификация 

от безработни лица 

0 300 безработни 

лица, обучени за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

АЗ МТСП 

Обуча-

ващи ин-

ституции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

5.9.8. Обучение чрез ра-

бота на безработни лица 

(дуална система на обу-

чение), чл. 46а от ЗНЗ 

ДБ,  

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020г. 

Обучени чрез работа 

безработни лица  

0 50 лица с осигу-

рена заетост, ко-

ито продължават 

обучението си 

чрез работа 

АЗ МТСП 

Работо-

датели, 

Обуча-

ващи ин-

ституции 

5.9.9. Обучение на безра-

ботни лица, от ДП „Бъл-

гаро-германски център за 

професионално обуче-

ние” (БГЦПО) и Център 

за развитие на човешките 

ресурси и регионални 

инициативи (ЦРЧРРИ) 

 

ДБ, 

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

Декември 

2020г. 

Обучени безработни 

лица 

0 3 257 безработни 

лица, включени в 

обучение 

АЗ МТСП 

БГЦПО, 

ЦРЧРРИ 

5.9.10. Професионално 

обучение по проект „Раз-

витие на работната сила“ 

Държавен  

бюджет,  

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

Декември 

2020г. 

Придобита професио-

нална квалификация 

0 Обучени 1040 

безработни лица 

БСК, АЗ, 

ДБТ ЦПО 

 

5.9.11. Провеждане на 

курсове за обучение и се-

минари в областта на сел-

ското и горското стопанс-

тво. 

 

Общият бю-

джет по проце-

дурата за пре-

доставяне на 

безвъзмездна 

Декември 

2023 г. 

Повишена конкурен-

тоспособност и ресур-

сна ефективност на 

земеделските сто-

пани; 

 

0 4 800  

земеделски и 

горски стопани, 

вкл. заети лица в 

стопанствата им 

(за целия период 

МЗХГ ДФЗ 

Органи-

зациите, 

които 

предоста-
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подмярка 1.1. „Професи-

онално обучение и при-

добиване на умения“ от 

мярка 1 „Трансфер на 

знания и действия за ос-

ведомяване“ от ПРСР 

2014-2020 г. 

финансова по-

мощ: 

15 646 400,00 

лв. 

 

ПРСР 2014-

2020 г. 

Подобрени екологич-

ните показатели на зе-

меделските стопанс-

тва 

 

Създадени условия за 

развитие на устойчи-

вата икономика на 

селските райони. 

на процедурата 

до 2023 г) 

вят тран-

сфер на 

знания: 

ВУ, ПГ, 

ЦПО, на-

учни инс-

титути и 

опитни 

станции. 

5.10. Въвеждане и развитие на 

система за актуализиране 

и допълване на квалифи-

кацията на учителите по 

професионална подго-

товка по специалността 

им от висшето  образова-

ние и в подкрепа на кари-

ерното им развитие 

5.10.1. Координиране на 

дейностите за повиша-

ване на квалификацията 

на учителите по специа-

лизирана, отраслова и 

специфична подготовка в 

спортните училища в 

подкрепа на повишава-

нето на качеството на 

професионалното образо-

вание и квалификацията 

на спортно-педагогичес-

ките кадри. 

 

В рамките на 

делегираните 

бюджети на 

спортните  

училища 

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия за 

повишаване на квали-

фикацията на учите-

лите по специализи-

рана, отраслова и спе-

цифична подготовка в 

спортните училища 

 

Неприложимо Над 500 учители 

по специализи-

рана, отраслова и 

специфична под-

готовка в спорт-

ните училища 

ММС Спортни 

училища, 

ММС, 

НСА 

„Васил 

Левски“ 

5.11. Разширяване на дейнос-

тите, които способстват за 

привлекателността на 

ПОО, вкл. ежегодно про-

веждане на Панорама на 

професионалното образо-

вание и обучение 

5.11.1. Организиране на 

дни на отворените врати 

в предприятията и попу-

ляризиране на ученето 

през целия живот 

Собствени 

средства на от-

говорните инс-

титуции и ор-

ганизации 

Септември  

2020 г. 
Създадени от предп-

риятията и от работо-

дателите условия за 

повишаване на прив-

лекателността на про-

фесионалното образо-

вание и обучение 

 

0 12 предприятия 

организирали 

дни на отворе-

ните врати 

 

Работода-

тели и 

АИКБ, 

МОН 

Работо-

датели и 

АИКБ, 

МОН 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.11.2. Провеждане на 

международно състеза-

ние Global Enterprise 

Challenge на английски и 

на френски език 

 

Участие на ученици от 

учебно-тренировъчните 

фирми в международни 

панаири на УТФ 

 

10 000 лв., В 

рамките на ут-

върдения  

бюджет на 

ЦУТФ,  

Международна 

организация 

на Франкофо-

нията за орга-

низацията на 

GEC 

Април 

2020 г. 

Повишена привлека-

телност на уменията, 

придобиване в 

учебно-тренировъч-

ните фирми 

0 100 

ученици, 

участвали  

в събитието 

ЦУТФ Между-

народна 

организа-

ция на 

Франко-

фонията, 

Между-

народен 

панаир 

Пловдив 

5.12. Модернизация и развитие 

на образователната инф-

раструктура и изработ-

ване на национална обра-

зователна карта 

5.12.1. Подобряване на 

държавната образова-

телна инфраструктура 

111 814 000 лв. 

ОПРР  

2014-2020, 

Приоритетна 

ос 3  

„Регионална 

образователна 

инфраструк-

тура“ 

 

Септември 

2020 г. 
Осигурени условия за 

придобиване на про-

фесионална квалифи-

кация чрез развитие на 

материално-техничес-

ката база в професио-

налните гимназии 

1 102 

модернизирани 

професионални 

гимназии 

МРРБ МОН 

5.12.2. Професионално 

обучение по проект „Хо-

ризонти 5“ 

1 095 420 лв. 

Държавен  

бюджет,  

Национален 

план за дейст-

вие по зае-

тостта през 

2020 г. 

 

 

 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

придобиване на про-

фесионална квалифи-

кация 

0 818  

обучени безра-

ботни лица 

КТ 

„Подкрепа“ 

АЗ, ДБТ 

ЦПО,  

работода-

тели 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Област на въздействие 6: Модернизиране на висшето образование 

6.1. Утвърждаване на ролята 

на висшите училища като 

институции за учене през 

целия живот и стимули-

ране на потенциалните 

обучавани към по-ната-

тъшно обучение в систе-

мата на висшето образо-

вание 

6.1.1. Изпълнение на про-

цедура „Модернизация на 

висшите училища“. 

Процедурата е заложена в 

Индикативната годишна 

работна програма за 2020 

г. на ОПНОИР 

ОП НОИР 

50 000 000 лв. 

Декември 

2023 г. 

Оптимизация на про-

цесите във ВУ и въ-

веждане на предприе-

маческа култура в уп-

равлението им.  

 

Въвеждено обучение 

по предприемачество 

и професионално раз-

витие на преподавате-

лите.  

 

Въвеждено на диги-

тално образователно 

съдържание и елект-

ронни ресурси за пре-

подаване и обучение 

във ВУ 

НП НП Висши  

училища 

 

6.1.2. Изпълнение на про-

цедура „Подкрепа на уяз-

вими групи за достъп до 

висше образование“. 

Процедурата е заложена в 

Индикативната годишна 

работна програма за 2020 

г. на ОПНОИР 

ОП НОИР 

10 000 000 лв.  

Декември 

2023 г. 

Подкрепа на ученици 

от уязвими групи от 

втори гимназиален 

етап за кандидатстване 

във висши училища, 

вкл. и подкрепа на 

обучението на сту-

денти, докторанти, 

пост-докторанти и 

специализанти от уяз-

вими групи. 

НП НП Юриди-

чески лица 

за общест-

вено -по-

лезна дей-

ност, висши 

училища, 

науч. орга-

низации, 

съгл. чл. 47 

от ЗВО, 

БАН, Селс-

костопанска 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

академия, 

училища 

 

6.2. Насърчаване прилагането 

на европейските инстру-

менти, предназначени за 

подкрепа на мобилността 

с учебна цел и на ученето 

през целия живот 

6.2.1. Координиране учас-

тието на България в Рам-

ковата програма на ЕС за 

научни изследвания и 

иновации „Хоризонт 

2020“, в частност тези, на-

сочени по конкурсните 

схеми на Европейския съ-

вет по научни изследва-

ния и схемите, свързани с 

Дейностите „Мария 

Склодовска- Кюри“ 

ЕК Декември 

2020 г. 

Повишаване броя на 

участниците от Бълга-

рия в схемите по дей-

ностите „Мария Скло-

довска-Кюри“, подпо-

магащи формирането 

на водещи изследова-

тели. 

 

Увеличаване броя на 

успешните български 

кандидати. 

 

Увеличаване броя на 

успешните проекти с 

българско участие. 

 

43 организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

4 успешни ор-

ганизации 

 

3 успешни 

проекта 

85  

организации 

 

 

 

 

 

 

18 успешни орга-

низации 

 

7 успешни про-

екта 

МОН Научни 

организа-

ции и 

Висши 

училища 

6.3. Усъвършенстване на ус-

лугите за кариерно ориен-

тиране и консултиране 

6.3.1. Развитие на услу-

гите за кариерно ориенти-

ране и консултиране във 

висшето образование 

ОПНОИР Юни 

2020 

Мониторинг върху ус-

лугите за кариерно 

ориентиране и консул-

тиране във висшите 

училища 

48 висши учи-

лища, отчели 

дейността на 

кариерните си 

центрове 

48 висши учи-

лища, отчели 

дейността на ка-

риерните си цен-

трове 

 

ВУ  

6.4. Усъвършенстване на сис-

темата за акредитация 

чрез въвеждане на гъв-

кави акредитационни мо-

дели и външно оценяване 

на качеството на висшето 

6.4.1. Изпълнение на про-

цедура BG05M2OP001-

2.005 „Поддържане и усъ-

вършенстване на разрабо-

ОПНОИР 

3 000 000 000 лв. 
Декември 

2020 

Повишаване на качес-

твото на висшето об-

разование, подобря-

ване на условията за 

заетост на завършва-

1 бр. актуали-

зирана рейтин-

гова система 

1 бр. актуализи-

рана рейтингова 

система 

МОН 

ИА 

ОПНОИР 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образование (вкл. чрез 

институализиране на Рей-

тинговата система за вис-

шите училища в Репуб-

лика България) 

тената рейтингова сис-

тема на висшите училища 

– фаза 1“ 

щите  и на съвмести-

мостта му с европейс-

ките системи 

 

Рейтинговата система 

е един от инструмен-

тите за подобряване на 

политиките за финан-

сиране на ВО чрез об-

вързване с резултатите 

от обучението, което 

създава стимули както 

за съответното ВУ, 

така и за работодате-

лите, наели дипломи-

ралите се студенти 

 

6.5. Усъвършенстване на мо-

дела за прием във вис-

шите училища 

6.5.1. Прилагане на новия 

модел за прием, регла-

ментиран с ПМС № 64 от 

25.03.2016 г. за условията 

и реда за утвърждаване на 

броя на приеманите за 

обучение студенти и док-

торанти в държавните 

висши училища и за при-

емане на Списък на прио-

ритетните професио-

нални направления и 

Списък на защитените 

специалности. 

 

Държавен бю-

джет 

Февруари 

2020 г. 

Оптимизиране броя на 

приеманите за обуче-

ние студенти чрез уве-

личаване броя им по 

приоритетни професи-

онални направления и 

намаляване броя на 

приеманите за обуче-

ние студенти по неп-

риоритетни професио-

нални направления за 

учебната 2020 - 2021 г. 

Изменено и 

допълнено 

ПМС № 64 от 

25.03.2016 г. 

1 бр.  

изменено и до-

пълнено ПМС 

МОН  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.6. Прилагане модели на фи-

нансиране на системата за 

висше образование, ори-

ентирани към резултатите 

от обучението и реализа-

цията на студентите и 

докторантите 

6.6.1. Приемане на изме-

нения и допълнения в 

ПМС № 328 от 30 ноем-

ври 2015 г. за определяне 

на средствата от държав-

ния бюджет за издръжка 

на обучението в държав-

ните висши училища в за-

висимост от комплексна 

оценка за качеството на 

обучението и съответст-

вието му с потребностите 

на пазара на труда и ПМС 

№ 162 от 2001 г. за опре-

деляне на диференцирани 

нормативи за издръжка на 

обучението за един сту-

дент по професионални 

направления. 

Държавен  

бюджет 

Декември 

2020 г. 

Достигане до края на 

2020 г. на относител-

ният дял на средст-

вата, определени въз 

основа на  комплексна 

оценка за качеството 

на обучението и съот-

ветствието му с пот-

ребностите на пазара 

на труда и допълни-

телното финансиране 

за обучението по при-

оритетни професио-

нални направления и 

защитени специал-

ности спрямо общия 

размер на определе-

ните средства за изд-

ръжка на обучението 

за държавните висши 

училища до 60% 

55% 60% МОН ДВУ 

6.7. Осигуряване на допълни-

телни възможности за фи-

нансово подпомагане на 

обучаваните студенти и 

докторанти чрез прила-

гане на модела за креди-

тиране по Закона за кре-

дитиране на студенти и 

докторанти (ЗКСД), както 

и осигуряване на стипен-

дии за стимулиране на 

обучение в приоритетни 

6.7.1. Гарантиране на дос-

тъп до висше образование 

на лица, независимо от 

социалния им статус чрез 

Закона за кредитиране на 

студенти и докторанти 

(ЗКСД) и типовия дого-

вор за кредитиране на 

студентите и докторан-

тите; 

 

Държавни га-

ранции до 50 

млн. лв. за 

2020 г. – 

Държавен бю-

джет; 

 

Активирани 

гаранции и оп-

ростен дълг – 

2 000 000,00 

лв., заложени в 

Декември 

2020 г. 

Отпуснати кредити на 

студенти и докторанти 

по ЗКСД за заплащане 

на таксите за обуче-

ниеили за издръжка 

при раждане на дете, в 

общ размер до 

152 000 000 лв. 

143 097 396 лв. 152 000 000 лв. МОН МФ, 

НАП, 

Банки, 

сключили 

Типов до-

говор и 

висшите 

училища 

и науч-

ните ор-

ганиза-

ции в РБ 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

за икономиката области и 

специални постижения в 

науката, иновациите, из-

куството, културата и 

спорта 

Изготвяне на РМС за из-

даване на държавна га-

ранция за 2020 г. по ЗКСД 

и РМС за одобряване на 

държавните гаранции по 

ЗКСД за следващата бю-

джетна година – 2021 г.; 

 

Сключване на споразуме-

нията за издаване на дър-

жавните гаранции за кре-

дитиране на студентите и 

докторантите по ЗКСД за 

2020 г. с банките, подпи-

сали типови договори за 

кредитиране на студен-

тите и докторантите; 

 

Публикуване на Покана 

към търговските банки за 

сключване на типови до-

говори за кредитиране на 

студенти и докторанти в 

ДВ през 2020 г. 

 

Подписване на типов до-

говор по ЗКСД с нова 

банка, при заявен инте-

рес.  

 

бюджета на 

МОН; 

 

Банкови пре-

мии – 

1 950 000 лв., 

заложени в 

бюджета на 

МОН; 

6.8. Създаване на активни по-

литики за трудовия пазар, 

насърчаващи наемането 

6.8.1. Изпълнение на про-

цедура BG05M2OP001-

ОПНОИР 

46 000 000 лв. 

Декември 

2023 г. 

Подобряване на прак-

тическите умения на 

студентите за успешна 

Неприложимо общо 44 000  МОН 

ИА 

ОПНОИР 

ВУ 

Работода-

тели 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на завършващи висше об-

разование, вкл. и чрез фи-

нансиране по европейски 

програми 

2.013 „Студентски прак-

тики-2“ 

реализация на пазара 

на труда;  

 

Укрепване на връзките 

между висшите учи-

лища и работодате-

лите и повишаване на 

ефективността на  пар-

тньорствата между 

тях. 

студенти, вклю-

чени в студент-

ски практики за 

целия период на 

проекта, вкл. до 

края на 2020 г.: 

 

6 000 

в област  

на висше образо-

вание "Педагоги-

чески науки" 

 

7 000 в техни-

чески специал-

ности 

 

2 700  

в област на 

висше образова-

ние „Природни 

науки, матема-

тика и информа-

тика“ 

 

6.9. Увеличаване броя на мла-

дите изследователи. На-

сърчаване на постдокто-

рантското обучение 

6.9.1. Предоставяне на до-

пълнителни стипендии на 

студентите, докторантите 

и специализантите от 

държавните висши учи-

лища и научни организа-

ции на основание ПМС № 

3 000 000 лв. 

Централен бю-

джет 

Декември 

2020 г. 

Допълнителните сред-

ства трябва да окажат 

положително въздейс-

твие за привличането 

и задържането на мла-

дите учени в страната, 

както и за реализаци-

ята на докторантите 

1500 бр. до-

пълнително 

стимулирани 

студенти, док-

торанти и спе-

циализанти 

1 500 бр.  

допълнително 

стимулирани 

студенти, докто-

ранти и специа-

лизанти 

МОН  Висши 

училища 

и научни 

организа-

ции 



 

55 

№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

155/28.06.2018 г. за до-

пълнение на Постановле-

ние № 90 на Министерс-

кия съвет от 2000 г. за ус-

ловията и реда за предос-

тавяне на стипендии на 

студентите, докторантите 

и специализантите от 

държавните висши учи-

лища и научни организа-

ции 

като качествени пре-

подаватели и изследо-

ватели. Същевременно 

се очаква и да допри-

несат за изпълнението 

на приетите нацио-

нални стратегически 

документи за развитие 

на науката и образова-

нието. 

  6.9.2. Провеждане на 

Конкурс „Млади та-

ланти“ 

40 000 лв. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

МОН 

 

Септември 

2020 г. 
Нарастване броя на 

младите изследова-

тели 

 

36 допуснати 

до участие 

проекта 

40 проекта МОН Училища, 

Висши 

училища 

  6.9.3. Награди „Питагор“ 110 000 лв. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

МОН 

 

Май 

2020 г. 

Укрепване съществе-

ния принос в развитие-

то на българската на-

ука 

Брой катего-

рии- 8 

 

Отличени 

учени –общо 9 

Брой категории -

8 

МОН Висши 

училища 

  6.9.4. Засилено  проектно  

и  програмно  финанси-

ране  като  инструмент  за  

посрещане  на  общест-

вени предизвикателства и 

осъществяване на дър-

жавни политики 

500 000 лв. от 

бюджета на 

ФНИ 

Декември 

2020 г. 

Подобряване качест-

вото на научните изс-

ледвания посредством 

въвеждане на между-

народни стандарти, 

приложими за научно-

изследователската 

дейност и повишаване 

ефективността и ре-

5 нови кон-

курса в съот-

ветствие с 

Оперативна-та 

програма на 

ФНИ, вкл. за 

младите 

учени, двуст-

5 бр. конкурси в 

съответствие с 

оперативната 

програма на 

ФНИ, вкл. за 

млади учени, на-

ционални научни 

програми, перио-

дика, общест-

Фонд  

„Научни из-

следвания“ 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зултативността на пуб-

личните инвестиции в 

НИРД       

ранното сът-

рудничество и 

ЕРАНЕТ.  

 

Обявени 2 

конкурса по 

Национални-те 

научни прог-

рами „Вихрен“ 

и „Петър Бе-

рон“ 

 

вени предизвика-

телства, фунда-

ментални изс-

ледвания, изпол-

зване на научна 

апаратура 

  6.9.5. Национална прог-

рама „Млади учени и пос-

тдокторанти“ 

5 млн. лв. 

Централен  

бюджет  

Срокът за 

изпълне-

ние на 

програ-

мата е 

тригоди-

шен 

(2018-

2020) 

 

Първата 

година на 

изпълне-

ние ок-

томври 

2018 – 

септем-

ври 2019 

г.; втора 

година 

януари 

Привличането, задър-

жането и развитието 

на висококвалифици-

рани млади учени и 

постдокторанти ще 

осигури качественото 

възпроизводство на 

човешкия потенциал 

за научноизследова-

телска работа в Бълга-

рия. Крайната цел на 

програмата е създа-

ване на ново поколе-

ние висококвалифици-

рани специалисти, за-

ети с качествена науч-

ноизследователска 

дейност, отговорна 

към обществото, и с 

492 

подкрепени 

млади учени 

 

484 

подкрепени 

постдокто-

ранти 

250 

подкрепени 

млади учени;  

 

150  

подкрепени пос-

тдокторанти;  

 

В края на прог-

рамата: 

400 бр. 

публикации в 

индексирани и 

реферирани из-

дания с участие 

на млад учен 

и/или постдокто-

рант 
 

45 бр. 

МОН Висши 

училища; 

Научни 

организа-

ции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2020-Де-

кември 

2020 г.; 

трета го-

дина яну-

ари-фев-

руари 

2021-яну-

ари 2022 

г. 

 

резултати, подпома-

гащи изпълнението на 

ИСИС. 

заявки за па-

тенти и регист-

рирани патенти с 

участието на 

млади учени и 

постдокторанти 

6.10. Подпомагане интегрира-

нето на националните 

висши училища и научни 

институти в европейското 

изследователско прост-

ранство вкл. и чрез осигу-

ряване на открит достъп 

до чуждестранни универ-

ситетски и научни библи-

отеки 

6.10.1. Поддържане на ба-

зите данни и лиценз за ре-

ферирани научни издания 

11 096 101 лв. 

МОН 

Декември 

2020 г. 

Достъпът до пълнотек-

стовите, рефератив-

ните и аналитичните 

бази данни са от осо-

бена важност за сту-

денти и учени в про-

цеса на тяхната научна 

кариера и е среда за 

провеждане на научни 

изследвания от най-

високо качество. Ин-

дикаторите от науко-

метричните бази 

данни се ползват и при 

реализирането на ре-

дица национални по-

литика, свързани с из-

пълнението на 

ЗРАСРБ; Правилника 

за наблюдение и 

оценка на научната 

дейност на висшите 

4858  

(броя публика-

ции в Web of 

Science);  

 

5447  

(броя публика-

ции в Scopus);  

 

8065  

(броя цитира-

ния) 

4900  

(броя публика-

ции в Web of 

Science);  

 

5500  

(броя публика-

ции в Scopus);  

 

8100  

(броя цитирания) 

МОН Научни 

организа-

ции и 

висши 

училища 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

училища; Рейтинго-

вата система за вис-

шите училища в Бъл-

гария и др. 

 

  6.10.2. Създаване на усло-

вия за пълноценно и 

ефективно участието на 

България в конкурсите на 

рамковите програми на 

Европейския съюз за за-

силване на присъствието 

на академичната общност 

в големите научни прог-

рами и проекти 

COST,  

ФНИ 

Декември 

2020 г. 

Разширяване участие-

то на България в  кон-

курсите на рамковите 

програми на Евро-

пейския съюз за засил-

ване на присъствието 

на академичната общ-

ност в големите на-

учни програми и про-

екти 

 

87 

номинации 

90 

номинации 

МОН, 

ФНИ  

 

Научни 

организа-

ции и  

висши 

училища 

  6.10.3. Изпълнение на 

процедура 

BG05M20P001-1.003 "До-

пълваща подкрепа за на-

учни организации с одоб-

рени проекти по рамкова 

програма Хоризонт 2020, 

конкурс WIDESPREAD-

TEAMING, фаза 2 

ОПНОИР 

60 000 000 лв. 

Декември 

2023 г. 

Осигурена допълваща 

подкрепа на българ-

ски научни организа-

ции и висши училища, 

за проекти, одобрени 

за финансиране по 

рам-кова програма 

Хоризонт 2020, Кон-

курс WIDESPREAD-

Teaming, фаза 2 

 

Засилване на между-

народната и трансна-

ционалната активност 

на българските науч-

ноизследователски 

Неприложимо 32  

изследователи, 

обучени чрез меж-

дународно сътруд-

ничество 

 

8  

научноизследова-

телски организа-

ции и универси-

тети, участващи в 

международни тех-

нологични инициа-

тиви и мрежи за 

научни изследва-

ния 

 

2 

МОН 

ИА 

ОПНОИР 

Научни 

организа-

ции 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организации и увели-

чаване на научната 

продукция, създадена 

и публикувана чрез 

международно сът-

рудничество. 

 

проекта, включ-

ващи междуна-

родно сътрудни-

чество 

  6.10.4. Изпълнение на 

процедура BG 

05M20P001-1.001 "Изг-

раждане и развитие на 

центрове за върхови пос-

тижения“ (ЦВП) и проце-

дура BG 05M20P001-

1.002 "Изграждане и раз-

витие на центрове за ком-

петентност„ (ЦК) 

ОПНОИР 

ЦВП- 

200 000 000 лв. 

ЦК -

150 000 000 лв. 

Декември 

2023 г. 

Повишаване на равни-

щето и пазарната ори-

ентация на научноизс-

ледователските дей-

ности на водещите на-

учни организации в 

България 

По процедура 

BG 

05M20P001-

1.001 "Изграж-

дане и разви-

тие на цент-

рове за вър-

хови постиже-

ния" – дого-

вори в процес 

на изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По процедура BG 

05M20P001-1.001 

"Изграждане и 

развитие на цент-

рове за върхови 

постижения": 

 

70 

нови изследова-

тели в подпомог-

натите субекти; 

 

100  

изследователи, 

работещи в по-

добрени инфрас-

труктурни 

обекти за научни 

изследвания; 

 

4  

новопостроени 

инфраструктурни 

комплекси в 

ЦВП; 

40  

Съществу-

ващи Цент-

рове за вър-

хови пости-

жения 

Научно изс-

ледовател-

ски инсти-

тути; 

 

Висши учи-

лища и/или 

техни ос-

новни 

звена; 

 

Българската 

академия на 

науките; 

Селскосто-

панската 

академия; 

 

Други пуб-

лични и 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По процедура 

BG 

05M20P001-

1.002 "Изграж-

дане и разви-

тие на цент-

рове за компе-

тентност" до-

говорите са в 

процес на из-

пълнение. 

 

съвместни науч-

ноизследовател-

ски проекти, раз-

работени между 

ЦВП и бизнеса 

 

180  

нови изследова-

тели в подпомог-

натите субекти; 

 

По процедура BG 

05M20P001-1.002 

"Изграждане и 

развитие на цент-

рове за компе-

тентност": 

 

250  

изследователи, 

работещи в по-

добрени инфрас-

труктурни 

обекти за научни 

изследвания; 

 

8 новопостроени 

инфраструктурни 

комплекси в ЦК; 

 

110 

частни на-

учни орга-

низации 

 

ЮЛНЦ 

и/или ино-

вационни 

клъстери - 

Партньорс-

тва от пуб-

лични 

и/или час-

тни научни 

организа-

ции и/или 

висши учи-

лища и/или 

техни ос-

новни звена 

- Консорци-

уми от пуб-

лични 

и/или час-

тни научни 

организа-

ции и/или 

висши учи-

лища и/или 

техни ос-

новни 

звена; 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

съвместни науч-

ноизследовател-

ски проекти, раз-

работени между 

ЦК и бизнеса 

 

7. Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след прик-

лючване на трудовата кариера 
7.1. Осъществяването на кам-

пании за информиране и 

повишаване на мотиваци-

ята на потенциалните въз-

растни учещи, включи-

телно на работното място 

и в социалната им среда, 

осъществявани в сътруд-

ничество с работодатели, 

неправителствени и доб-

роволчески организации 

7.1.1. Провеждане кур-

сове и информационни 

дейности за обучения, 

както и информационно-

обучителни събития с 

представители на научни 

институти, научно-при-

ложни организации и 

други институции, орга-

низации и експерти с цел 

трансфер на знания и тех-

нологии към земеделс-

ките стопани 

30 000 лв. 

В рамките на 

бюджета на 

НССЗ 

 

50 000 лв за 

сметка на по-

лучаваните от 

НССЗ средства 

от мярка 2 

„Консултант-

ски услуги, ус-

луги по управ-

ление на сто-

панството и 

услуги по за-

местване в сто-

панството“ от 

ПРСР 2014-

2020 г 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

информиране и пови-

щаване на мотиваци-

ята в специфичната 

целева група на земе-

делските стопани 

111 бр. прове-

дени курсове и 

информаци-

онни дейности  

за обучения, 

вкл. и инфор-

мационно-обу-

чителни съби-

тия 

 

2 604 бр.  

лица, преми-

нали курсове и 

информаци-

онни дейности 

за обучение 

и/или участ-

вали в инфор-

мационно-обу-

чителни съби-

тия 

 

110 бр  

проведени кур-

сове и информа-

ционни дейности  

за обучения, вкл. 

и информаци-

онно-обучителни 

събития 

 

 

2 500 бр. 

лица,  

преминали кур-

сове и информа-

ционни дейности 

за обучение 

и/или участвали 

в информаци-

онно-обучителни 

събития 

 

НССЗ 

към МЗХГ 

Научни 

инсти-

тути, на-

учно-при-

ложни 

организа-

ции и 

други ин-

ституции 

и органи-

зации 

7.2. Насърчаване на добровол-

чеството сред населени-

ето с особен акцент върху 

7.2.1. Организиране на 

обучения, семинари и 

В рамките на 

бюджета на 

Национална 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

подкрепа на проектни 

6 

проекта 

 

6 

проекта 

 

ММС НПО 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

младежите и хората в пен-

сионна възраст, с оглед 

взаимното им обогатяване 

и предаването на опит и 

знания между поколени-

ята 

кръгли маси за запозна-

ване на младежката общ-

ност с доброволчество-то. 

Провеждане на различни 

инициативи за популяри-

зиране на младежкото 

доброволчество 

 

програма за 

младежта 

(2016-2020) 

интервенции и учас-

тие в доброволчески 

дейности чрез Нацио-

нална програма за 

младежта (2016-2020) 

150 

младежи 

150 

младежи 

7.3. Целенасочени мерки за 

насърчаване на работата в 

мрежа на обществените 

библиотеки на местно и 

регионално ниво и  утвър-

ждаването им като цент-

рове за придобиване на 

дигитални компетент-

ности 

 

7.3.1. Провеждане на ква-

лификационна, координа-

ционна и експертно-кон-

султантска дейност на 

мрежата от обществени 

библиотеки. 

В рамките на 

бюджета на 

МК 

Декемви 

2020 г. 

Подкрепени и прове-

дени дейности на об-

ществените библио-

теки, насърчаване на 

работата им в мрежа. 

0 27 

проекта на  

регионални биб-

лиотеки 

МК Общест-

вени биб-

лиотеки 

7.4. Подобряване на услови-

ята в читалищата, музеите 

и библиотеките за пови-

шаване на културната ос-

ведоменост на населени-

ето, за предоставяне на 

възможности за самостоя-

телно учене и нефор-

мално обучение на раз-

лични възрастови и це-

леви групи 

 

7.4.1. Участие в регио-

нални срещи, свързани с 

дейността на мрежата от 

музеи, библиотеки и чи-

талища в страната, с цел 

повишаване на капаци-

тета на работещите в тях 

специалисти. 

 

В рамките на 

бюджета на 

МК 

Декемви 

2020 г. 

Създадени условия за 

повишаване на кукул-

тураната осведоме-

ност 

5 

регионални 

срещи 

3  

регионални 

среща 

МК МК, реги-

онални 

музеи, 

библио-

теки, чи-

талища, 

РЕКИЦ 

„Чита-

лища“ 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.5. Засилване на проактив-

ната роля на читалищата, 

музеите и на библиоте-

ките като инициатори и 

двигатели за развитие на 

общностите и стимули-

ране на гражданска актив-

ност  на местно ниво пос-

редством дейности за 

учене през целия живот 

 

7.5.1. Финансова подк-

репа на творчески про-

екти на музеи, читалища, 

библиотеки и издателства 

В рамките на 

бюджета на 

МК 

Декември 

2020 г. 

Създадени условия за 

творчески резултати в 

културните институ-

ции с рефлексия върху 

различни целеви 

групи за учене на въз-

растни през целия жи-

вот 

60  

проекта на му-

зеи; 

 

55 

проекта на чи-

талища; 

 

61  

проекта за из-

даване на нови 

книги; 

 

853 проекта за 

закупуване на 

нови книги 

 

25  

проекта  

на музеи; 

 

50  

проекта за чита-

лища; 

 

800  

проекта за биб-

лиотеки, 

 

60  

проекта на изда-

телства 

МК МК, му-

зеи, 

читалища 

библио-

теки, из-

дателства 

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 пла-

ниране, изпълнение, наб-

людение и оценка на по-

литиката за учене през це-

лия живот, вкл. създаване 

на мрежа от институции и 

организации на нацио-

нално, областно и местно 

ниво 

8.1.1. Развитие на меха-

низмите за координиране 

на заинтересованите 

страни в сектора за учене 

на възрастни, сформи-

рани на всички равнища 

на управление 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

учене на въз-

растни” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

Декември 

2020 г. 

Актуализиране на ко-

ординационните 

структури, създадени 

на национално, облас-

тно и местно равнище 

Увеличен брой на инс-

титуциите и организа-

циите в Националната 

мрежа за образование 

и обучение на възрас-

тни най-малко с 10% 

3 бр.  

заповеди на 

министъра на 

образованието 

за поименен 

състав на На-

ционалната 

координаци-

онна група за 

УЦЖ 

 

28 бр.  

4 бр.  

заповеди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 бр.  

актуализирани 

списъци на 

МОН  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

списъци на об-

ластни коор-

динационни 

групи за УЦЖ 

 

 

 

346 бр.  

институции в 

Националната 

мрежа за обра-

зование и обу-

чение на въз-

растни 

 

ОКГУЦЖ, пуб-

ликувани на 

сайта на нацио-

налния коорди-

натор за учене на 

възрастни 

 

над 400 бр.  

институции в На-

ционалната 

мрежа за образо-

вание и обучение 

на възрастни 

 

  8.1.2. Провеждане на съ-

бития с представители на 

различни заинтересовани 

страни на национално об-

ластно и местно ниво в 

сектора за учене на въз-

растни. 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

учене на въз-

растни” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

 

 

Декември 

2020 г. 

Създаване на условия 

за провеждане на кон-

султативен процес от-

носно подготовката на 

Оценка на въздействи-

ето на Националната 

стратегия за учене 

през целия живот за 

периода 2014 – 2020 г.  

Развитие и създаване 

на нови на комуника-

ционни канали в сек-

тора за учене на въз-

растни 

5 бр.  

работни срещи 

с членовете на 

Националната 

координаци-

онна група за 

УЦЖ; 

12 бр.  

работни срещи 

на КС на НП 

„Обединени за 

ученето на 

възрастни; 

 

10 бр. 

6 бр.  

работни срещи с 

членовете на На-

ционалната коор-

динационна 

група за УЦЖ; 

 

14 бр.  

работни срещи 

на КС на НП 

„Обединени за 

ученето на въз-

растни; 

 

12 бр.  

МОН  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

уебинари  

 

2 бр. работни 

срещи с облас-

тни групи 

 

уебинари 

 

10 бр. работни 

срещи с областни 

групи 

 

  8.1.3. Провеждане на съ-

бития, свързани с нацио-

налната подкрепа за фун-

кционално и съдържа-

телно развитие на Елект-

ронната платформа за 

учене на възрастни в Ев-

ропа -EPALE 

Проект „EP-

ALE Нацио-

нални звена за 

подкрепа на 

Електронната 

платформа за 

учене на въз-

растни” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

 

Декември 

2020 г. 

Повишена професио-

нална компетентност 

на участниците в дей-

ности за учене на въз-

растне чрез работа в 

интерактивна среда 

Формулирани конк-

ретни ползи от доб-

рите практики за разп-

ространение в нацио-

нален, регионален и 

местен контекст 

2 бр.  

семинари за 

обмен на 

добри прак-

тики 

 

 

Неприложимо 

 

4 бр.  

семинари за об-

мен на добри 

практики 

 

 

1 бр. 

европейска кон-

ференция 

 

МОН  

8.2. Създаване и прилагане на 

механизъм за мониторинг 

на политиката за УЦЖ 

8.2.1.Разработване на ос-

новните параметри на из-

пълнението на предвиде-

ните дейности и задачи по 

области на въздействие в 

План за действие за 2019 

г. в изпълнение на 

НСУЦЖ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

МОН 

Юни 

2020 г. 

Изготвен табличен от-

чет за изпълнението 

на планираните през 

2019 г. мерки. 

Разработена информа-

ция относно основ-

ните етапи на изпъл-

нение на задачите, 

вкл. очаквани проб-

леми и предизвикател-

ства, които биха заба-

5 отчета,  

публикувани 

на ел. стра-

ница на 

МОН/сайта на 

националния 

координатор 

за учене на 

възрастни 

6 отчета,  

публикувани на 

ел. страница на 

МОН/сайта на 

националния ко-

ординатор за 

учене на възрас-

тни 

МОН Нацио-

нална ко-

ордина-

ционна 

група за 

УЦЖ 
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вили и/или предотвра-

тили изпълнението на 

дейностите и мерките 

 

8.2.2. Приемане на План 

за действие за 2020 г. в из-

пълнение на НСУЦЖ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

МОН 

Юни 

2020 г. 

Планирани конкретни 

годишни дейности, 

мерки и задачи в съот-

ветствие с целите и 

областите на въздейс-

твие, определени в 

НСУЦЖ 

 

6 бр. 

плана за дейс-

твие, приети 

от Министерс-

кия съвет 

7 бр. 

плана за дейст-

вие, приети от 

Министерския 

съвет 

 

МОН Нацио-

нална ко-

ордина-

ционна 

група за 

УЦЖ 

8.2.3. Осигуряване на ус-

ловия за подготовка на 

Оценка на въздействието 

на Националната страте-

гия за учене през целия 

живот за периода 2014 – 

2020 г. 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

учене на въз-

растни” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

Декември 

2020 г. 

Актуализиране на съ-

държанието на „Мето-

дическо ръководство 

за мониторинг и 

оценка на политиката 

в сектора за учене на 

възрастни 

1 бр. 

методическо 

ръководство за 

мониторинг и 

оценка на по-

литиката в 

сектора за 

учене на въз-

растни: 

http://lll.mon.b

g/uploaded_file

s/final.pdf 

 

 

1 бр. 

актуализирано 

методическо ръ-

ководство 

МОН  

8.3. Изграждане на интегри-

рана информационна сис-

тема за измерване на въз-

действието, в която да 

постъпват данни от отго-

8.3.1.Актуализиране на 

базата данни на Нацио-

налната информационна 

система в сектора за 

учене на възрастни 

Проект „Наци-

оналните коор-

динатори в из-

пълнение на 

Европейската 

програма за 

Декември 

2020 г. 

Актуализирана и до-

пълнена база данни на 

Националната инфор-

мационна система в 

сектора за учене на 

възрастни 

Национална 

информаци-

онна система 

за учене на 

възрастни с 

бази данни до 

Национална ин-

формационна 

система за учене 

на възрастни с 

актуализирани 

МОН  
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ворните институции, оси-

гуряващи съпоставимост 

с индикаторите от между-

народните и европейските 

изследвания 

учене на въз-

растни” Прог-

рама „Ера-

зъм+” на ЕС, 

МОН 

 

2018 г. 

http://lll.mon.b

g/system/ 

 

бази данни за 

2019 г. 

8.4. Стимулиране на научните 

изследвания в областта на 

ученето през целия живот 

8.4.1. Анализиране на ро-

лята на различни фактори 

на индивидуално (микро) 

и на социално (макро) 

ниво, обуславящи участи-

ето във формално и не-

формално образование на 

възрастни в сравнителна 

Европейска перспектива. 

Проект JustEdu 

“Динамика на 

неравенствата 

в участието 

във висше об-

разование и 

образование за 

възрастни: 

Сравнителна 

перспектива за 

социална спра-

ведливост”  

(2020-2024), 

финансиран от 

Национална 

научна прог-

рама „Вихрен“ 

 

Постдокторан-

тски проект 

„Преосмис-

ляне на при-

носа на образо-

ванието за пуб-

личните блага 

и индивидуал-

Декември 

2020 г. 

Осигурени условия за 

развитие на научните 

изследвания в об-

ластта на ученето през 

целия живот и на уче-

нето на възрастни чрез 

създаване на анали-

тични продукти и по-

пуляризирането им 

Неприложимо 1 бр. 

статия/ 

1 бр.  

доклад 

 

1 представяне на 

резултатите в 

рамките на съби-

тия на НК за 

учене на възрас-

тни, НЗП на 

EPALE или 

НКГУЦЖ 

ИФС  

към БАН 

 

http://lll.mon.bg/system/
http://lll.mon.bg/system/
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№ 

по 

ред 

 

Дейности Задачи 

Размер и из-

точници на  

финансиране 

Срок Очаквани резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отговорни 

институции и 

организации 

Текуща стой-

ност 

Целева  

стойност 

Водеща Участ-

ваща 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ното благосъс-

тояние“ по  

Национална 

програма 

„Млади учени 

и постдокто-

ранти, 

финансирана 

от МОН (2018-

2020) 

8.5. Прилагане на гъвкав ме-

ханизъм за докладване на 

резултатите от изпълне-

нието на политиката за 

УЦЖ на национално и ре-

гионално ниво и подго-

товка на ежегоден нацио-

нален доклад за напре-

дъка 

 

 

8.5.1. Окончателна 

оценка на цялостното из-

пълнение на Стратегията 

за намаляване дела на 

преждевременно напус-

налите образователната 

система (2013 – 2020) 

 

30 000 лв. бю-

джет на МОН 

Декември 

2020 г. 

Свързани резултати от 

изпълнението на хо-

ризонталните полити-

ките за учене през це-

лия живот и полити-

ките за преждевре-

менно напусналите 

образователната сис-

тема 

Неприложимо 1 бр.  

оценка 

МОН 

(ДПСРККР) 

 

 

Използвани съкращения: 

АЗ Агенция по заетостта 

АИКБ Асоциация на индустриалния капитал в България 
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АСП Агенция за социално подпомагане 

БГЦПО Българо-германски център за професионално обучение 

БСК Българска стопанска камара 

БТПП Българска търговско-промишлена палата 

ВУ Висши училища 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДВУ Държавни висши училища 

ДГ Детска градина/Детски градини 

ДОС Държавен образователен стандарт 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕРУ Единици резултати от ученето 

ИФС към БАН Институт по философия и социология към Българска академия на науките 

КД 1 Ключова дейност 1 „образователна мобилност за граждани“ по Програма „Еразъм +“ 

КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България 

КРИБ Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

КТ „Подкрепа” Конфедерация на труда „Подкрепа” 
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МВР Министерство на вътрешните работи 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИ Министерство на икономиката 

МК Министерство на културата 

ММС Министерство на младежта и спорта 

МО Министерство на отбраната 

МОН Министерство на образованието и науката 

МП Министерство на правосъдието 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НАП Национална агенция за приходите 

НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение 

НЗП на EPALE Национално звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НКГУЦЖ Национална координационна група за учене през целия живот 
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НМУВ Национална мрежа за учене на възрастни 

НСУЦЖ Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година 

НП Национална програма за развитие на образованието 

НПОУВ Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“ 

НКИИ Национален календар за изяви по интереси 

НМО Национален музей на образованието - Габрово 

НО Научни организации 

НПДЗ Национален план за действие по заетостта 

НПО Неправителствена организация 

НСА Национална спортна академия 

НСК Национален спортен календар 

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието към Министерство на земеделието, храните и горите 

ОКГУЦЖ Областни координационни групи за учене през целия живот 

ОП Оперативна програма 

ПГ Професионални гимназии 

РБ Регионални библиотеки 

РЕКИЦ „Читалища“ Регионални експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” 
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РУО Регионално управление на образованието 

РЦПППО Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование 

СОП Специални образователни потребности 

ССИ Съюз за стопанска инициатива 

УЦЖ Учене през целия живот 

УТФ Учебно-тренировъчна фирма 

ФНИ Фонд „Научни изследвания“ 

ЦВП Центрове за върхови постижения 

ЦИПО Център за информация и професионално ориентиране 

ЦК Центрове за компетентности 

ЦКБППНМ Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни 

ЦОПУО Център за оценяване на предучилищното и училищното образование 

ЦПО Център за професионално обучение 

ЦРЧР Център за развитие на човешките ресурси 

ЦРЧРРИ Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи 

ЦУТФ Център за учебно-тренировъчни фирми 

ЮЛНЦ Юридически лица с нестопанска цел 
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