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ПРОФИЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, 

КОИТО УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  

№ 

по 

ре

д 

Институция/  

Организация  
Лого Електронен адрес  Профил  

1. 

Агенция по 

заетостта 

/АЗ/ 
 

www.az.government.bg  

 

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на 

труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по 

насърчаване на заетостта. 

Основните функции на агенцията са: 

 регистриране на свободните работни места и на лицата, активно 

търсещи работа; 

 посреднически услуги за осигуряване на заетост; 

 съвместно участие с общините и работодателите в разработването 

общополезни дейности на местно и национално ниво; 

 участие в разработването и реализацията на програми и мерки за 

заетост и обучение, насочени към точно определени групи от 

безработни лица, които по различни причини са по-трудно 

приспособими на пазара на труда; 

 изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или 

организации, на проекти и програми в областта на заетостта, 

проф.обучение и квалификация, соц. интеграция, финансирани от 

предприсъединителните фондове на ЕС или от други международни 

организации (в т.ч. и такива с участие на бълг.ресурси); 

 защита и запазване на заетостта; 

 организиране на квалификационно и мотивационно обучение за 

безработни и заети лица; 

 посредническа дейност за заетост на бълг. граждани в чужбина и на 

чужденци в България; 

 анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и 
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прогнозиране на евентуалните промени в него. 

Териториални звена на агенцията са Дирекции „Регионална служба по 

заетостта” и Дирекции „Бюро по труда”. 

2. 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в 

България 

/АИКБ/  

 

 

www.bica-bg.org 

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е 

национално представено организация на работодателите в България. 

Създадена през 1996 година, има сериозна тежест в бизнес средите, 

социалното партниране и в общественото пространство като цяло. 

Членове на Асоциацията са 60 браншови камари и сдружения и над 6600 

предприятия, в които работят над 336 000 работници и служители. АИКБ 

разполага с изградена мрежа от регионални камари в над 88 общини в 

страната. 

АИКБ е единственият член от България на СЕЕР – Европейски център на 

работодателите и предприятията, доставящи услуги от общ интерес 

(www.ceep.eu) – работодателска организация, социален партньор на 

Европейската комисия през последните петдесет години.  

През 2011 г. представител на АИКБ бе избран за заместник-председател 

на СЕЕР. 

 

 

 

 

3. 
Асоциация 

„Родители“ 
 

www.roditeli.org 

 

 

Асоциация „Родители“ е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за 

осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Основната цел на фондацията е развитие и утвърждаване на 

водителството като основна ценност в обществото и семейството като 

естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.  

Дейността на фондацията е насочена към разработване, прилагане и 

разпространяване на регионални и национални политики за: семейните 

ценности сред децата; доброволчеството и благотворителността; 

екологичното възпитание на децата и развитие на чувство за уважение 

към природната среда; масовият детски спорт и заниманията с изкуство; 

развитието на детското здравеопазване, профилактика на детски 

заболявания; превенция на всички форми на насилие срещу деца; борба с 

порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата; 

оказване на подкрепа за даровити деца. 

 Член на ЕРА – Европейската родителска асоциация; 

 Член на работни групи към Националния съвет за закрила на детето; 

 Член на Обществения съвет за безопасен интернет; 
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 Член на Консултативния съвет по образование към Столична 

община; 

 Член на Консултативния съвет „Децата на София. 

4. 

Балкански 

институт по 

труда и 

социалната 

политика 

/БИТСП/ 
 

www.bilsp.org 

 

 

Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП) е 

неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с 

нестопанска цел, учредено през септември 2001 година. 

БИТСП работи в приоритетни области като управление на европейски 

фондове и други международни донорски програми, корпоративна 

социална отговорност, учене през целия живот, пазар на труда, човешки 

ресурси, индустриални отношения, социално осигуряване и социална 

защита, здравословни и безопасни условия на труд, трудово 

законодателство, социална политика, социално предприемачество, 

професионално обучение. 

БИТСП разполага с широка национална мрежа - 15 асоциирани 

партньорски организации в 15 области на България. 

 

 

5. 

Българска 

стопанска 

камара /БСК/ 

  

 

www.bia-bg.com 

 

Българската стопанска камара (БСК) е национално представена 

работодателска организация, учредена на 25 април 1980 г. 

Камарата участва в системата за социален диалог на национално и 

международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес 

при промяната на нормативната уредба и административните практики.  

Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички 

действащи секторни колективни трудови договори и споразумения. 

БСК е член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес 

от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на 

българските фирми и работодатели на европейско ниво. 

Камарата участва  в работата на Международната организация на 

работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), 

Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на 

работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е 

сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски 

конфедерации на предприемачите (UBCCE). 

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални 

работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, 

Азия, Америка и Африка. 
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6. 

Българска 

търговско- 

промишлена 

палата /БТПП/ 

  

www.bcci.bg 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е 

национално представена работодателска организация за подпомагане, 

насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на 

своите членове, допринасящо за развитието на международното 

икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската 

и международна интеграция на Р България.  

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско 

-промишлени палати/камари са обединени в Единна система на 

българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 

000 търговци, сдружения и др. 

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. 

Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на 

дейността му са насочени към подпомагане на диалога между 

държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите 

на браншовите организации по основните проблеми, свързани със 

създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В 

него членуват 104 браншови организации. 

 

7. 

Институт за 

изследване на 

обществата и 

знанието при 

БАН 
 

www.issk-bas.org 

 

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН 
(ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание 

на академията като правоприемник на Института за философски 

изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и 

история на науката. 

Мисията на института като част от БАН е да се гарантира адекватно 

познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на 

процесите по разработване на политики в основните социално- 

икономически области 

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда 

комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, 

философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, 

ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, 

националните и европейските  критерии и световните тенденции в 

развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини 

философия, социология и наукознание и техните подразделения.  

Приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с 

образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски 
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катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-

нататъшното развитие на анализа на класически и актулни области на 

социалното познание като епистемология и история на философията, 

философия и социология на социалните структури и много други, които 

имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, 

социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.  

8. 

Институт за 

социална 

интеграция 

/ИСИ/ 

 
 

www.isi-bg.org 

Институтът за социална интеграция (ИСИ) е неправителствена 

организация, създадена през 2002 г. В учредяването й се включват 

водещи специалисти – социолози, политолози, психолози, юристи, 

дипломати, икономисти, журналисти. Обединява ги важността на 

проблемите на интеграцията и дезинтеграцията в обществото ни, 

преодоляването на социалните и икономически разриви, отчуждението и 

социалната уязвимост. Основните направления в неговата работа са: 

обучения, тренинги, изследователска дейност и научни изследвания, 

мониторинг, дискусионни форуми и издателска дейност. Подпомага се 

реализацията на демократичните процеси в българското обществено и 

политическо пространство, участва се в подготовката и дебата по 

провежданите политики. 

ИСИ е член на Европейската мрежа на политическите фондации (ENoP) 

и Фондацията за европейско прогресивно образование (FEPS), на 

европейската мрежа SOLIDAR. 

 

9. 

Конфедерация 

на труда 

„Подкрепа“ 

 

www.podkrepa.org 

Конфедерация на труда „Подкрепа“ е национално представена 

организация на работниците и служителите в България. Пълноправни 

членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните 

синдикати, и синдикалните регионални съюзи. 

Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и 

националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи. 

КТ "Подкрепа" е първият член от България в Международната 

Конфедерация на Профсъюзите от далечната 1991 г. и пълноправен член 

на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от декември 1995 г. 
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10. 

Конфедерация 

на 

независимите 

синдикати в 

България 

/КНСБ/  

 

www.knsb-bg.org 

 

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е 

национално представена организация на работниците и служителите и е 

най-голямата обществена организация в България. В нея членуват над 

350 000 български работници и служители, има своите колективни 

органи на управление. Висш ръководен орган е Конгреса.  

КНСБ представлява и защитава правата и интересите на българските 

работници и служители както по спазването на техните права, така и 

чрез предоставяне на индивидуални консултации; рганизира курсове и 

обучения за да подпомогне наемните работници при повишаване на 

тяхната професионална квалификация и адаптивност както на 

българския, така и на европейския пазар на труда; отдава голямо 

значение на колективното трудово договаряне като основен инструмент 

за ефективна защита правата и интересите на работниците и 

служителите.  

В национален мащаб има изградена мрежа от регионални офиси и 

общински синдикални съвети. В тяхната дейност те са подпомогнати от 

доверена на синдиката адвокатура.   

КНСБ е член на Европейската конфедерация на профсъюзите и участва 

активно в работата на Европейския икономически и социален съвет. 

 

 

 

 

11. 

Конфедерация 

на 

работодателите 

и 

индустриалцит

е в България 

/КРИБ/ 
 

www.ceibg.bg 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) е национално представена организация на работодателите, която 

обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове. 

Мисията на КРИБ е да бъде ефективна в подобряването на бизнес 

климата в страната; да подпомага членовете си в споделянето на добри 

бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската 

икономика. 

КРИБ има силни регионални и браншови структури: 66 регионални 

представителства в цялата страна; обединява 55 браншови организации 

във всички сектори; 

КРИБ е член на Международната търговска камара (ICC). 

 

http://www.knsb-bg.org/
http://www.ceibg.bg/
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12. 

Министерство 

на земеделието 

и храните 

/МЗХ/ 

 

 

www.mzh.government.

bg  

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) осъществява 

държавната политика в областта на аграрната наука и отрасловото 

професионално образование и обучение. Ведомството координира 

дейностите по обучение на земеделските производители, дейността на 

Селскостопанска академия, Националната служба за съвети в 

земеделието и отрасловите висшите учебни заведения. В специалната 

компетентност на ведомството се включва осигуряването на условия за 

изява на постиженията на учениците и гласност на постигнатите от тях 

резултати. Министерството изразява становища по ДОИ за придобиване 

на квалификация по професии и по Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение. МЗХ съгласува държавния план-

прием на институциите от системата на професионално образование и 

обучение, прилага системата на делегираните бюджети, разработва 

формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни 

стандарти и осигурява информация за изплащане на предвидените 

финансови средства по републиканския бюджет, както и по 

националните програми за развитие на средното образование. В неговата 

компетентност попада също и разработването на мотивирани 

предложения за промени в мрежата от училища, финансирани чрез 

неговия бюджет. МЗХ прави предложения за определяне на свои 

представители в Управителния съвет и експертните комисии на НАПОО. 

Заедно с другите свои функции МЗХ осъществява и координация между 

научните организации и отрасловите висши учебни заведения относно 

нововъведенията и научните постижения в земеделието, храните и 

горското стопанство. 

 

 

 

13. 

Министерство 

на икономиката 

и енергетиката 

/МИЕ/ 
 

 

www.mi.government.b

g 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) разработва, 

организира, координира и контролира осъществяването на държавната 

политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма. 

МИЕ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна 

икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за 

насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и 

конкурентоспособността. 

 

 

 

 

http://www.mzh.government.bg/
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14 

Министерство 

на културата 

/МК/  

www.mc.government.b

g 

Министерство на културата (МК) разработва, организира, координира 

и контролира осъществяването на държавната политика в областта на 

културата. 

Определя стратегиите, приоритетите и механизмите за провеждане на 

държавната културна политика в сферата на читалищното дело, 

библиотеките, българската книжнина, културното наследство, музеите и 

изобразителните изкуства. Разработва учебни планове, учебни програми, 

държавния план-прием, национални изпитни програми за професионална 

квалификация, програми и теми за приемни изпити в училищата по 

изкуствата и в училищата по културата. Участва в разработването и 

реализацията на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на 

изкуствата. 

МК отговаря за осигуряване на високо качество и ефективност на 

учебно-възпитателния процес в 23 средни училища по изкуствата и по 

културата. 

 

 

 

 

15. 

Министерство 

на младежта и 

спорта /ММС/ 
 

mpes.government.bg 

Министерството на младежта и спорта (ММС) провежда единната 

държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.  

 

 

 

16. 

Министерство 

на 

образованието 

и науката 

/МОН/ 

 

 

www.mon.bg 

 

Министерство на образованието и науката (МОН) провежда 

държавната политика в областта на образованието и науката. Изработва 

концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и 

европейската практика в областта на предучилищното възпитание и 

подготовка, общото образование, професионалното образование и 

обучение, висшето образование и ученето през целия живот и отговаря за 

изпълнението им. 

Териториални звена към министъра на образованието и науката за 

управление и контрол на областно ниво на системата на народната 

просвета са 28 регионални инспекторати по образованието. 

МОН е национален координатор за учене на възрастни и национално 

подкрепящо звено на електронната платформа за учене на възрастни в 

Европа – EPALE. 

 

 

 

 

http://www.mc.government.bg/
http://www.mc.government.bg/
http://mpes.government.bg/
http://www.mon.bg/
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17. 

Министерство 

на отбраната 

/МО/ 

 

 

www.md.government.b

g 

 

 

Министерството на отбраната (МО) отговаря за провеждането на 

държавната политика в областта на отбраната на страната. Осъществява  

ръководството и контрола по прилагане на държавната политика и 

държавните стандарти за образование, обучение и квалификация във 

военните академии, във висшите военни училища и военни колежи.  

 

 

 

 

18. 

Министерство 

на труда и 

социалната 

политика 

/МТСП/ 
 

 

www.mlsp.government.

bg 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) провежда 

държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на 

националния пазар на труда, обучението на работната сила и 

интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда. 

Организира и координира  разработването и изпълнението на 

Стратегията по заетостта и националните планове за действие по 

заетостта; организира проучването на потребностите на работодателите 

от работна сила с определена квалификация; поддържа Националната 

класификация на професиите и длъжностите; разработва програми и 

мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване 

ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на 

политиката. 

Осъществява координация и методическо ръководство на Агенцията по 

заетостта, Държавно предприятие "Българо-германски център за 

професионално обучение" и Центъра за развитие на човешките ресурси и 

регионални инициативи. 

Националния съвет за насърчаване на заетостта и на Националния 

консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила; 

 

 

 

 

19. 

Национална 

агенция за 

професионално 

образование и 

обучение при 

Министерски 

съвет 

 

www.navet.government

.bg  

Национална агенция за професионално образование и обучение 
(НАПОО )е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на 

професионалното образование и обучение, както и за координация на 

институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, 

обучение и образование. Разработва и предлага на министъра на 

образованието и науката  списъка на професиите за професионално 

образование и обучение и държавните образователни изисквания за 

придобиване на квалификация по професии. Поддържа регистър на 

центровете за професионално обучение и на центровете за информация и 

професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии. 

Методически подпомага центровете за 

професионално обучение, които извършват валидиране на 

 

http://www.md.government.bg/
http://www.md.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.navet.government.bg/
http://www.navet.government.bg/
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професионални знания, умения и компетентности. 

20. 

Национален 

институт за 

обучение и 

квалификация 

в системата на 

образованието 

/НИОКСО/ 
 

http://sido.niod.bg/dmz/ 

Националният институт за обучение и квалификация в системата на 

образованието (НИОКСО) подпомага прилагането на политиката на 

правителството в сферата на средното образование чрез: 

 обучения за ръководния персонал в българските училища; 

 развитие, проучване, споделяне и внедряване на иновации в 

учищното образование] 

  разработване на обучителни програми и участие в международни 

проекти.  

Институтът развива широка международна мрежа от партньори и 

експерти, които включва в дейности по възникнали проекти и задачи. 

От създаването му през 2006 г. досега през обученията на НИОКСО са 

преминали повече от 11 438 директори и 35077 учители. 

 

21. 

Национален 

младежки 

форум 

(НМФ) 

  

 

www.nmf.bg 

 

Националният младежки форум (НМФ) е най-голямата формална 

платформа на младежки организации в България, обединяваща 35 

неправителствени младежки организации. 

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите 

на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план 

значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и 

участие в социалните и обществено-политическите процеси и да 

осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със 

съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в 

младежката политика. 

Основна целева група на организацията са младите хора, членове на 

Национален младежки форум – над 110 000 души.  

 

 

 

 

22. 

Национална 

мрежа за 

децата 

(НМД) 

 

 
www.nmd.bg 

Национална мрежа за децата (НМД) е създадена през 2003 г. като 

свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. 

придобива статут на неправителствена организация в обществена полза. 

Тя е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с 

и за деца и семейства в цялата страна. 

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от 

ключовите принципи, които обединяват организацията. Философията, 

ценностите и начина на работа се основават на Конвенцията на ООН за 

правата на детето. 

От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на 

 

http://sido.niod.bg/dmz/
http://www.nmf.bg/
http://www.nmd.bg/
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международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, 

съ-финансирана от Министерството на външните работи на Франция. От 

2009 г. Национална мрежа за децата работи и по проект „Имам право” за 

по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация 

OAK и УНИЦЕФ. 

Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието 

на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа 

от организации и съмишленици. 

23. 

Национален 

статистически 

институт /НСИ/ 
 

 

www.nsi.bg 

 

 

Националният статистически институт (НСИ) осъществява 

статистическата дейност на държавата, като провежда периодични и 

еднократни статистически изследвания, включени в Националната 

статистическа програма. Ръководи методически органите на 

статистиката. Националният статистически институт, органите на 

статистиката и Българската народна банка са източникът на официална 

статистическа информация в Република България. 

 

 

 

 

24. 

Столична 

община 

/СО/ 
 

 

www.sofia.bg  

 

 

Столична община (СО) е най-голямата община в България с население  

1 302 316 души. Основните й дейности в областта на образованието и 

обучението са насочени към: 

 Осигуряване и контрол на задължителното училищно обучение на 

децата до 16-годишна възраст; 

  Осигуряване на средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и 

аварийни ремонти на общинските училища /вкл. спортна база и 

общежития/, детските градини и обслужващите звена; 

  Осигуряване на стипендии и специални помощи за учениците на 

основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила 

на деца с изявени дарби; 

  Анализира и разработва предложения свързани с управление на 

предучилищната подготовка и средното образование в общинските 

детски заведения и училища.  

 Осъществява методическо ръководство на експертите в районните 

администрации в областта на образованието. 

 Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски 

заведения относно спазването на нормативните актове, управлението 

на предоставената материална база – общинска собственост и 

 

 

 

 

http://www.nsi.bg/
http://www.sofia.bg/
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ученическо столово хранене. 

25. 
Фондация 

„Пайдея“ 
 

www.paideiafoundation

.org  

 

Фондация "Пайдея" (1999 г.) е неправителствена организация в 

обществена полза, създадена с цел да съдейства за модернизацията на 

българското образование.  

Фондацията работи в няколко основни направления: 

 Повишаване на качеството на обучението по обществени науки и 

гражданско образование, чрез: Разработване на учебни програми, 

учебна, учебно-помощна и справочна литература в съответствие с 

държавните образователни изисквания и съвременните методи на 

преподаване на обществени науки и гражданско образование; 

 Насърчаване на инициативността и съществуващия собствен ресурс 

на регионално, местно и училищно ниво и осигуряване на ефективни 

канали за обмяна на опит, идеи и добри образователни практики 

посредством изграждане на Национална училищна мрежа 

"Европейски уроци"; 

 Насърчаване на разработването и провеждане образователни и 

обучителни програми за преподаватели и мениджъри в областта на 

образованието; 

 Наблюдение и анализи на хода на модернизацията на българското 

образование със специален акцент върху ефективното функциониране 

на учебните програми, стандарти и механизми на управление, както и 

наличните възможности за усъвършенстването им със собствен или 

привлечен от различни източници ресурс; 

 Привличане на широка обществена подкрепа за модернизацията на 

българското образование. Специално внимание се обръща на 

гражданското образование. 

 

 

 

 

26. 

Център за 

контрол и 

оценка на 

качеството на 

училищното 

образование 

/ЦКОКУО/ 
 

www.ckoko.bg 

 

Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното 

образование /ЦКОКУО/ е обслужващо звено на Министерството на 

образованието и науката, като изпълнява следните основни функции: 

 разработва системи за контрол на качеството на училищното 

образование; разработва и апробира модели и механизми за вътрешно 

и външно оценяване в училищното образование; инициира 

предложения за различни видове изпити на национално ниво и 

усъвършенстване на нормативната уредба за провеждане на 

 

 

 

 

http://www.paideiafoundation.org/
http://www.paideiafoundation.org/
http://www.ckoko.bg/
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контролни дейности, свързани с подобряване на качеството на 

училищното образование;  

 участва в създаването на организация за провеждане на различни 

видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и РИО; 

 проучва и анализира системите за контрол на качеството на 

училищното образование в страните от Европейския съюз и в други 

страни с цел използване на положителния опит и добрите практики;  

 подготвя тематични изследвания за качеството на училищното 

образование на национално ниво;  

 провежда международни и национални изследвания на качеството на 

училищното образование в Република България, обработва и 

анализира данните и публикува доклади с резултатите от 

изследванията;  

 участва в организацията и провеждането на изпити за установяване 

степента на владеене на български език. 

28. 

Център за 

развитие на 

човешките 

ресурси /ЦРЧР/ 
 

 

www.hrdc.bg 

 

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира, 

консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта 

на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на 

труда и човешките ресурси в България. 

Центърът e националната агенция за България по администриране на 

европейската Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020. 

Осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с 

работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното 

ориентиране. Посредством Национален Europass център, координира 

дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в 

България. Координира и администрира на национално ниво дейността е-

Twinning на Европейския съюз. Наред с това координира в България 

програмата „Учебни визити" и инициативата "Европейски езиков знак. 

Посредством Българската национална обсерватория (БНО), е партньор в 

Мрежата за обмен на експертизи в областта на Професионалното 

образование и обучение Refernet към Европейската агенция за 

професионални развития CEDEFOP. 

 

 

 

 

http://www.hrdc.bg/

