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Въведение	

Настоящата  Национална  програма  за  изграждане  на  Единна  система  за  управление  на 

професионалното  образование  (ЕСУПО)  е  разработена  в  рамките  на  проект  BG051PO001‐3.2.03 

„Управление  за  ефективно  професионално  образование”  на  Министерството  на  образованието  и 

науката,  осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките 

ресурси” 2007‐2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Националната  програма  за  изграждане  на  ЕСУПО  се  базира  на  разработения  Организационно‐

функционален модел на ЕСУПО, чрез който се обезпечават процесите на взаимодействието между 

заинтересованите  страни  и  произтичащото  от  това  въздействие  върху  системата  за  постигане  на 

определените  цели  на  професионалното  образование,  на  базата  на  получаване,  обработка  и 

предоставяне на информация за обосновано взимане на решения и прилагането им в действие. 

Единната система за управление на професионалното образование (ЕСУПО): 

• Предлага организационно‐функционален модел и параметри на системата за управление на 

професионалното  образование  на  различните  нива  на  управление,  както  и  очакваните 

резултати от внедряването й на всеки етап; 

• Съдържа  елементи  на  ERP‐система  (проследяване  на  основни  процеси,  следене  на 

ресурсите,  следене  на  резултати  и  индикатори,    аналитични  справки,  отчети  и  метрики)  ‐ 

основно при автоматизиране на процесите на планиране, отчитане и анализ на резултатите, 

както и при управлението на човешките ресурси; 

• Е  интегрирана  към  други  съществуващи  системи  за  автоматизирана  обработка  на  данни  в 

системата на образованието и държавната администрация; 

ЕСУПО  е  модулна  система,  даваща  възможност  за  поетапно  разработване  и  внедряване,  с  цел 

осигуряване на необходимите нормативни, финансови и човешки ресурси. 
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Цели	на	системата	на	професионалното	образование	

Основната  цел  на  системата  на  професионалното  образование,  регламентирана  в  Закона  за 

професионалното образование и обучение, е да подготвя гражданите за реализация в икономиката 

и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална 

квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване. 

 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020  година1, определяща 

стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., 

насочена  към  постигането  на  европейската  цел  за  интелигентен,  устойчив  и  приобщаващ  растеж, 

определя  като  една  от  основните  области  на  въздействие  повишаването  на  привлекателността  и 

подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост 

и конкурентоспособност, като поставя следните конкретни цели: 

• Превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна възможност за учене; 

• Повишаване на пригодността за заетост на завършилите ПОО; 

• През 2020 година делът на придобилите степен на професионална квалификация в широките 

области  „Информатика”,  „Техника”,  „Производство  и  преработка”  и  „Архитектура  и 

строителство” да бъде най‐малко 60%. 

 

Дейностите за постигане на посочените цели са определени като: 

• Въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО до края на 2015 г.; 

• Разработване  и  въвеждане  на  национална  система  за  наблюдение  на  прехода  на 

завършилите ПОО към пазара на труда и към по‐нататъшно образование и обучение; 

                                                 
1Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 
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• Разработване  и  прилагане  на  система  за  трансфер  на  кредити  в  професионалното 

образование и обучение; 

• Разработване на модел за признаване на резултати от учене, придобити в професионалното 

образование и обучение от институциите в системата на висшето образование; 

• Актуализиране на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация 

по професии чрез базирането им на резултати от учене и повишаване на съответствието им с 

професионалните стандарти; 

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

подготовка; 

• Развитие  на  услугите  по  кариерно  ориентиране  с  цел  вземане  на  решения  относно 

образование, обучение и кариерно развитие; 

• Стимулиране  на  образованието  и  обучението  в  приоритетните  области  на  икономиката  и 

разработване на подходи за реализиране на обучение по „защитени професии”; 

• Преминаване от учебно‐предметна към модулна организация на учебния процес; 

• Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в 

работна  среда,  вкл.  чрез  организиране  на  стажове  в  предприятия  по  време  и  след 

завършване на обучение; 

• Съчетаване  на  ПОО  с  овладяване  на  ключови  компетентности  за  постигане  на  по‐голяма 

пригодност на обучаваните за трудова заетост; 

• Осигуряване на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на  групата в 

младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с потребностите на 

бизнеса  и  изисквания  за  преход  към  ресурсно  ефективна  нисковъглеродна  и  зелена 

икономика; 
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• Въвеждане  и  развитие  на  система  за  актуализиране  и  допълване  на  квалификацията  на 

учителите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование и в 

подкрепа на кариерното им развитие; 

• Въвеждане  и  развитие  на  система  за  непрекъснато  актуализиране  компетентностите  на 

учителите  по  професионална  подготовка  чрез  ефективно  сътрудничество  с  бизнеса  и  с 

висшите  училища  за  провеждане на  обучения  в  производствени  условия,  предоставени от 

бизнеса,  във  връзка  с  въвеждането  на  нови  техники  и  технологии  в  съвременните 

производства; 

• Развитие  на  публично‐частно  партньорство  в  областта  на  ПОО  като  средство  за  ефективно 

сътрудничество с бизнеса; 

• Разширяване на дейностите, които способстват за привлекателността на ПОО, вкл. ежегодно 

провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение; 

• Подкрепа за участие на учещи в национални и международни конкурси, включително и на 

конкурси по предприемачество; 

• Модернизация и развитие на образователната инфраструктура и изработване на национална 

образователна карта. 

 

При  изпълнението  на  тези  дейности,  ролята  на  Единната  система  за  управление  на 

професионалното  образование  (ЕСУПО)  ще  бъде  фокусирана  върху  обезпечаване  процесите  на 

взаимодействието между заинтересованите страни по всяка една от дейностите, както и измерване 

произтичащото  от  изпълнението  на  дейностите  въздействие  върху  системата  за  постигане  на 

определените в Стратегията цели на професионалното образование.  ЕСУПО ще има ключова роля 

при  набирането,  обработката  и  предоставянето  на  информация  по  всяка  една  от  дейностите, 

осигуряваща основа за обосновано взимане на решения и оценки. 
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В Европейски контекст, Стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж2 

акцентира  на  значението  на  професионалното  образование  за  постигането  на  две  от  целите  на 

Стратегията:  увеличаване процентът на 30‐34‐годишните със завършено висше образование до 40 % 

и  намаляване  на  равнището  на  ранното  прекратяване  на  средното  образование  под  10 %  (като 

националните цели за България са съответно 36% и 11%). 

Заключенията  на  Съвета  и  на  представителите  на  правителствата  на  държавите‐членки, 

заседаващи  в  рамките  на  Съвета,  относно  приоритетите  за  засилване  на  европейското 

сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 

г.3 поставят четири стратегически цели по отношение на професионалното образование: 

• Подобряване  на  качеството  и  ефикасността  на  професионалното  образование  — 

увеличаване на неговата привлекателност и приложимост; превръщане на професионалното 

образование  в  привлекателна  възможност  за  учене,  осигуряване  на  качеството  на 

професионалното образование, подготовката на учителите и приложимостта на придобитото 

образование на пазара на труда;   

• Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и придобиване на квалификация и разработване 

на стратегически подход към интернационализирането на професионалното образование и 

насърчаването на международната мобилност; 

• Разгръщане  на  иновациите,  творчеството  и  предприемачеството  и  използване  на 

информационните  и  комуникационните  технологии  (ИКТ),  за  да  се  постигне  максимален 

достъп  до  обучение  и  да  се  насърчи  активното  учене,  както  и  за  да  се  разработят  нови 

методи в областта на професионалното образование в процеса на работа и в училище; 

• Утвърждаване  на  равнопоставеността,  социалното  сближаване  и  активното  гражданско 

участие  за  предланате  на  професионално  образование,  което  увеличава  пригодността  за 

заетост  (в краткосрочен и дългосрочен план), и  гарантира, че учещите се придобиват както 

специфични  професионални  компетентности,  така  и  по‐широки  ключови  компетентности, 

                                                 
2 Стратегия Европа 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe‐2020‐in‐a‐nutshell/index_bg.htm  
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A42010Y1201%2801%29  
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включително  трансверсални  компетентности,  които  им  позволяват  да  продължат 

образованието и обучението си (в рамките на по‐нататъшно професионално обучение или на 

висшето образование) и им помагат за избора на професия, за участието на трудовия пазар и 

за преходите в рамките на този пазар. 

 

Комюникето  от  Брюж4  относно  засилването  на  европейското  сътрудничество  в  областта  на 

професионалното  образование  и  обучение  за  периода  2011—2020  г.  поставя  за  задача 

подобряването  капацитета  на  системата  за  професионалното  образование  да  отговоря  на 

променящите се изисквания на пазара. В Комюникето се изтъква, че за да може при предлагането 

на  професионално  образование  да  бъдат  отчетени  променящите  се  нужди  на  пазара  на  труда  в 

дългосрочен план,  се  изисква по‐добро познаване на  нововъзникващите отрасли и  необходимите 

умения, както и на перспективите пред съществуващите професии. Заинтересованите страни трябва 

редовно  да  преразглеждат  стандартите  за  предоставяне  на  професионално  образование,  които 

определят  какви  знания  и  умения  трябва  да  се  очакват  от  притежателя  на  дадена  диплома, 

свидетелство  или  удостоверение.  Това  означава  тясно  сътрудничество  между  играещите  активна 

роля при прогнозирането на нужните умения заинтересовани страни, сред които представители на 

професионалните съсловия, социалните партньори, организации на гражданското общество, както и 

организации,  предоставящи  професионално  образование.  Тоза  изисква  и  редовно  адаптиране 

съдържанието, инфраструктурата и методите на професионалното образование, за да бъдат в крак с 

прехода към нови производствени технологии и организация на работа. 

Комюникето  от  Брюж  представя  и  инвестициите  в  професионалното  образование  като  споделена 

отговорност между държавата и социалните партньори. 

Комюникето от Брюж поставя Стратегически цели за периода 2011—2020 г., свързани с подобряване 

на  качеството  и  резултатността  на  професионалното  образование  и  увеличаване  на  неговата 

привлекателност и приложимост: 

                                                 
4 Комюнике от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и 
обучение за периода 2011—2020 г.,  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational‐policy/doc/brugescom_bg.pdf  
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1. Превръщане на първоначалното ПОО в привлекателна възможност за учене: 

• Повишаване  на  качеството  на  първоначалното  професионално  образование,  като  се 

подобрят  качеството  и  компетентностите  на  учителите,  обучителите  и  училищните 

ръководители,  като  се  въведат  гъвкави  начини  за  преминаване  между  всичките  нива  на 

образование  и  се  повиши  обществената  осведоменост  относно  предлаганите  от  ПОО 

възможности.  

• Насърчаване  на  практическата  дейност  и  осигуряване  на  висококачествена  информация  и 

ориентиране,  чрез  които  малките  ученици,  преминаващи  задължително  образование,  и 

техните  родители  да  могат  да  се  запознаят  с  различни  специалности  и  възможности  за 

професионално развитие; 

• Осигуряване  на  включването  на  ключовите  компетентности  в  учебните  планове  на 

първоначалното  професионално  образование  и  разработване  на  подходящи  средства  за 

оценяване; 

• Организиране  на  преподавателска  и  учебна  дейност,  която  способства  за  развиването  на 

умения  за  управление  на  професионалното  развитие  в  първоначалното  професионално 

образование; 

• Предоставяне на учещите се в рамките на първоначалното професионално образование на 

достъп  до  подходящо  съвременно  оборудване,  материали  за  обучение  и  инфраструктура. 

Предоставящите  професионално  образование  следва  да  разгледат  възможността  за 

поделяне  на  разходите  и  оборудването  помежду  си  и  в  сътрудничество  със  стопанския 

сектор.  Ученето  в  процеса  на  работа  в  предприятията,  които  разполагат  с  необходимата 

инфраструктура, следва също да се насърчава; 

• Наблюдение на прехода на завършилите професионално образование към пазара на труда 

или към по‐нататъшно образование и обучение чрез използване на националните  системи 

за наблюдение 
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2.  Насърчаване  на  отличните  постижения,  качеството  и  приложимостта  на  първоначалното  и 

продължаващото професионално образование 

• Осигуряване  на  качество:  за  да  се  осигури  по‐добро  качество,  по‐голяма  прозрачност, 

взаимно  доверие,  мобилност  на  работниците  и  учещите  си  и  учене  през  целия  живот, 

държавите  следва  да  въведат  системи  за  осигуряване  на  качеството  в  съответствие  с 

препоръката относно EQAVET; 

• Качество  на  учителите,  обучителите  и  други  специалисти  в  областта  на  ПОО:  подобряване 

първоначалното  и  продължаващото  обучение  за  учителите,  обучителите,  менторите  и 

съветниците  по  въпросите  на  професионалното  развитие,  като  се  предложат  гъвкави 

програми за обучение и инвестиции и се насърчава провеждането на стажове в предприятия 

за учители и обучители/наставници; 

• Приложимост на пазара на труда: създаване възможности за засилване на сътрудничеството 

между  училищата  и  предприятията  с  цел  подобряване  на  знанията  на  учителите  за 

работните практики, от една страна, и на общите педагогически умения и компетентности на 

обучителите/наставниците, от друга страна; насърчаване партньорствата между социалните 

партньори, училищата, службите по заетостта, публичните органи, научноизследователските 

организации  и  други  заинтересовани  страни,  за  да  се  осигури  по‐добър  обмен  на 

информация  относно  потребностите  на  пазара  на  труда  и  по‐добра  съвместимост  между 

тези потребности и развиването на знания, умения и компетентности. 
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Стратегически	приоритетни	направления	на	системата	за	

професионално	образование	

На базата на очертаните цели на  системата  за професионално образование, от особена важност е 

ролята на  Единната  система  за  професионално образование и обучение  в  следните  стратегически 

приоритетни направления: 

 

1. Обвързване на професионалното образование с нуждите на пазара на труда, съответстващи на 

националните и регионалните икономически приоритети: 

• развитие на партньорски мрежи с работодатели и разработване на практически приложими 

механизми  за  идентифициране  на  необходимостта  от  умения  и  компетентности  на 

завършващите професионално образование; 

• развитие на механизмите за  гъвкавост при определяне на професиите и специалностите за 

професионално  образование,  адаптирауемост  на  учебните  планове  и  програми  по 

отношение  на  необходимите  професионални  и  ключови  компетентности  и  улесняване  на 

прехода от образование към работа; 

• осигуряване на условия за гъвкавост при организацията на практическото обучение в тясно 

сътрудничество  със  социалните партньори,  вкл.  практическо обучение на   реални работни 

места или в учебно‐тренировъчни фирми 

Водеща  задача  на  ЕСУПО  ще  е  гарантирането  на  обратна  връзка  от  пазара  на  труда  към 

предлагането на професионално образование, така че оценката на бъдещите изисквания за умения 

и посрещането на нуждите на пазара на труда да се отчитат адекватно в процесите на планиране на 

професионалното образование. 
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2.  Осигуряване  на  професионално  образование  при  условия,  отговарящи  на  съвременните 

стандарти на преподаване и учене: 

• осъвременяване  и  по‐нататъшно  развитие  на  материално‐техническата  база  за 

професионално образование 

• широко  използване  на  информационни  и  комуникационни  технологии,  включително  за 

придобиване и усъвършенстване на професионални умения; 

• осигуряване  на  специализирана  квалификация  на  учителите,  вкл.  чрез  стажове  в 

предприятия.   

 

3. Осигуряване на  широк достъп до професионално образование: 

• осигуряване на подходяща инфраструктура на професионалното образование по отношение 

на географско разпределение 

• осигуряване  на  достъп  до  професионално  образование  за  всички,  в  т.ч.  учащи  от  уязвими 

групи 

• осигуряване  на  гъвкави  пътеки  за  професионално  образование,  в  т.ч.  чрез  повторно 

включване  в  професионално  образование  или  преход  от  общо  към  професионално 

образование 
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Очаквани	промени	в	системата	на	професионалното	образование	

С  внедряването  на  Единната  система  за  управление  на  професионалното  образование  при  

изпълнението на дейностите по очертаните стратегически приоритетни направления, в системата на 

професионалното образование:  

• Ще  бъде  подобрен  диалога  със  социалните  партньори  и  ще  бъде  постигнато  по‐добро 

сътрудничество  за  обвързване  на  професионалното  образование  с  нуждите  на  пазара  на 

труда  по  отношение  на  необходимите  професионални  и  ключови  компетентности  и 

улесняване на прехода от образование към работа; 

• Ще бъде подобрено сътрудничеството с бизнеса по отношение планирането, съдържанието 

и организирането на практическото обучение на учащите в професионалното образование;  

• Ще  бъдат  подобрени  условията  за  придобиване  на  професионална  квалификация  чрез 

осъвременена    материално‐техническа  база,  широко  използване  на  информационни  и 

комуникационни технологии, специализирана квалификация на педагогическите кадри; 

• Ще  бъдат  създадени  по‐добри  условия  за  достъп  на  учаащите  до  системата  на 

професионално образование, отчитайки техните индивидуални потребности и нужди; 

Като  краен  резултат  от  настъпилите  промени,  ще  бъде  подобрена  реализацията  на  завършилите 

професионално образование  в икономиката и други сфери на обществения живот. 
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ЕСУПО	като	инструмент	за	осъществяване	на	промени	в	

професионалното	образование	

Единната  система  за  управление  на  професионалното  образование  (ЕСУПО)  е  модулна  система, 

предназначена  да  обезпечи  процесите  на  взаимодействието между  заинтересованите  страни  при 

изпълнение на целите на  системата на професионалното образование за постигане на очакваните 

промени. 

Организационно‐функционалният  модел  на  ЕСУПО  включва  3  нива  на  управление  и  7 

организационни модула, представени схематично в следната структура: 
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Нивата на управление могат да се дефинират като: 

Ниво 1: Национални политики. Това ниво: 

• Определя процесите, свързани с дефинирането на политиката, целите, задачите, резултатите 

и  механизмите  за  изпълнение  на  дейностите  в  професионалното  образование  на 

системно/национално ниво; 

• Осигурява  диалог  и  сътрудничество  със  социалните  партньори  при  осъществяване  на 

политиките в професионалното образование; 

• Осигурява  синхронизиране  на  националните  с  европейските  политики  в  системата  на 

професионалното  образование,  както  и  механизми  за  въвеждане  европейските  

инструменти в системата на професионалното образование. 

Институциите, включени в това ниво, са Министерството на образованието и науката, Националната 

агенция  за  професионално  образование  и  обучение,  отраслови  министерства,  национално 

представени социални партньори. 

Ниво 2: Регионални и местни политики и практики. Това ниво: 

• Операционализира политиките, целите, задачите, резултатите и механизмите за изпълнение 

на дейностите в професионалното образование на регионално/ местно ниво,  като създава 

условия за функционирането на системата и извършва контролни дейности за изпълнението 

на дейностите 

• Осигурява  диалог  и  сътрудничество  със  социалните  партньори  при  осъществяване  на 

регионалните/ местните политики в професионалното образование 

Институциите, включени в това ниво, са: 

• На регионално ниво: Регионалните инспекторати на МОН, регионални представителства на 

социалните партньори 
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• На  местно  ниво:  общински  администрации,  общински  представителства  на  социалните 

партньори 

Ниво 3: Предоставяне на професионално образование. Това ниво: 

• Осигурява  изпълнението  на  политиката,  целите,  задачите,  и  постигането  на  резултатите  в 

професионалното  образование,  чрез  организиране  и  предоставяне  на  професионално 

обучение; 

• Осъществява  непосредственото  партньорство  между  професионалното  образование  и 

бизнеса; 

• Синхронизира  националните  с  европейските  политики  в  системата  на  професионалното 

образование,  чрез  прилагане  на  европейските    инструменти  в  системата  на 

професионалното образование 

Институциите, включени в това ниво, са: 

• Доставчици  на  професионално  образование:  професионални  училища,  професионални 

гимназии,  училища  по  изкуствата,  спортни  училища,  както  и  прогимназиални,  основни, 

средни  общообразователни,  специални  училища,  гимназии  и  профилирани  гимназии  в 

отделни паралелки в тях; 

• Бизнес‐организации,  осъществяващи  партньорство  с  доставчиците  на  професионално 

образование; 

• Социални  партньори,  осъществяващи  партньорство  с  доставчиците  на  професионално 

образование. 

Споделянето  на  функциите  по  управление  на  професионалното  образование  между  трите  нива 

осигурява широка база за вземане на решения, институционален диалог при демократичен процес 

на  партньорство  между  участниците  в  системата  на  професионалното  образование,  както  и 

ефективно управление на системата на ПО чрез децентрализация. 
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ЕСУПО,  като  инструмент  за  осъществяване  на  промени  в  професионалното  образование, 

осигурява  набирането,  обработката  и  предоставянето  на  информация  по  всяко  едно  от 

стратегическите  приоритетни  направления  на  всяко  ниво  и  модул  от  системата,  за  да  осигури 

основа за обосновано взимане на решения и оценки.  

Приоритетно направление 1. Обвързване на професионалното образование с нуждите 
на пазара на труда, съответстващи на националните и регионалните икономически 
приоритети 

  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 1: Определяне 
на цели, задачи и 
очаквани резултати в 
професионалното 
образование 

Информация за 
създадени  
партньорски мрежи с 
работодатели и 
социални партньори 
на национално ниво; 

Информация за 
предприети мерки за 
прилагане на насоки и 
споразумения с 
работодатели и 
социални партньори; 

Информация за 
разработената и 
приета нормативна 
уредба за прилагане 
на приетите насоки и 
споразумения; 

Информация за 
проведени научни 
изследвания за 
връзката между 

Информация за 
създадени  
партньорски мрежи с 
работодатели и 
социални партньори 
на регионално и 
местно ниво; 

Информация за 
предприети мерки за 
прилагане на насоки и 
споразумения с 
работодатели и 
социални партньори 
на регионално и 
местно ниво; участие 
във форуми за 
определяне 
потребността от кадри 
на регионално и 
местно ниво; 

Координиране 
взаимодействието 
между училищата и 

Информация за 
сключени партньорства с 
бизнеса за определяне 
дългосрочните и 
краткосрочните цели на 
училището  за 
осигуряване на обучение 
в съответствие с нуждите 
на пазара на труда; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

професионалното 
образование и пазара 
на труда;  

социалните партньори 
на регионално и 
местно ниво;  

Модул 2: Съдържание 
на обучението  

Информация за 
актуализирани 
професии и 
специалности от 
Списъка на 
професиите за 
професионално 
образование и 
обучение в 
съответствие с 
дефинираните нужди 
на пазара на труда; 

Информация за 
разработени Държав‐
ните образователни 
изисквания за 
придобиване на 
квалификация по 
професии, с осигурено 
синхронизиране на 
съдържнието с 
установените 
потребностите; 

Информация за 
актуализирани 
изисквания за 
здравословни и 
безопасни условия 
при практическото 

Информация за 
проведени 
обсъждания за  
приложимостта на 
съдържнието на 
професионалното 
обучение с 
потребностите на 
пазара на труда;  

Информация за 
извършени контролни 
дейности за  
спазването на Държав‐
ните образователни 
изисквания за 
придобиване на 
квалификация по 
професии в 
институциите от 
професионалното 
образование, по 
отношение на 
новоразработена или 
актуализирана 
документация; 

Информация за 
предлагано обучение по 
нови или актуализирани 
професии от Списъка на 
професиите за 
професионално 
образование и обучение, 
в съответствие с 
дефинираните нужди на 
пазара на труда; 

Информация за 
новоразработена или 
актуализирана  
допълнителна 
документация за 
професионалото 
обучение (програми за 
задължителноизбираема 
и свободноизбираема 
подготовка, практическо 
обучение и др.) за 
осигуряване на 
актуалност на 
професионалното 
обучение с 
потребностите на пазара 
на труда; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

обучение; 

Информация за 
актуализирана или 
новоразработена  
документация за 
професионалното 
обучение (учебни 
планове и програми) в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Модул 3: 
Институционални 
ресурси 

Информация за 
инициирани и/или 
приети нормативни 
промени, създаващи 
по‐добри условия за 
функциониране на 
институциите в 
професионалното 
образование с оглед 
подобряване на 
професионалното 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Информация за 
извършена 
оптимизация на 
училищната мрежа с 
оглед подобряване на 
професионалното 
обучение в 

Информация за 
извършени контролни 
дейности с оглед 
подобряване на 
професионалното 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Информация за 
извършени контролни 
дейности по 
отношение на 
документацията, с 
оглед подобряване на 
професионалното 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Информация за 
въведени промени в 
организацията на 
професионалното 
обучение, за 
подобряване 
съответствието с 
изискванията на пазара 
на труда; 

Информация за 
коректното поддържане 
на документацията, 
необходима за 
функционирането на 
институцията, с оглед 
подобряване 
съответствието на 
предлаганото 
професионално 
обучение с изискванията 
на пазара на труда; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Информация за 
актуализирана 
документация, с оглед 
подобряване на 
професионалното 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Модул 4: Човешки 
ресурси 

Информация за 
създадени 
нормативни условия 
за подготовката, 
подбора и 
квалификацията на 
персонала за 
провеждане на 
професионално 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда. 

Информация 
инициирани 
съвместни 
квалификационни 
форми със социалните 
партньори за 
подобряване 
квалификацията на 
персонала за 
провеждане на 
професионално 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда; 

Информация за 
осигуряването на кадри с 
необходимата 
квалификация за 
провеждането на 
професионалното 
обучение в съответствие 
с изискванията на пазара 
на труда; 

Информация за 
проведени квалифи‐
кационни дейности за 
подобряване 
квалификацията на 
персонала за 
провеждане на 
професионално 
обучение в съответствие 
с изискванията на пазара 
на труда 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 5: Технически 
и финансови ресурси 

Информация за 
утвърдените 
финансови средства, 
за осигуряване  
провеждане на 
професионално 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда 

Информация за 
разпределените и 
използвани финансови 
средства, за 
осигуряване  
провеждане на 
професионално 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда  

Информация да 
развита материално‐
техническата база на 
училищата, за 
осигуряване  
провеждане на 
професионално 
обучение в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда, чрез 
финансови средства от 
общинските бюджети; 

Информация за 
използването по 
ефективен и ефикасен 
начин на финансовите 
средства, определени по 
бюджет; 

Информация за 
привлечени 
допълнителни 
финансови средства по 
нормативно 
установените за това 
начини; 

Информация за 
партньорство между 
училището и бизнеса, за 
създаване материално‐
техническа база за 
професионално 
образование, 
съответстваща както на 
ДОИ за придобиване на 
квалификация по 
професията, така и на 
съвременните 
технологични 
изисквания на 
икономическия сектор; 

Модул 6: 
Организация на 
обучението 

Информация за 
организацията и 
формите на 

Информация за 
съгласуване 
предложенията на 
училищата за 

Информация за 
предложения брой на 
обучаваните ученици по 
професии и степени на 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

обучението; 

Информация за 
утвърден  план‐
приема за 
професионално 
образование по 
професии и 
специалности; 

държавния план‐
прием с нуждите на 
бизнеса; 

 

професионална 
квалификация, в диалог 
между училището и 
социалните партньори,; 

 

Модул 7: Качество на 
професионалното 
образование 

Информация за 
развитието на  
националната система 
за качество на 
професионалното 
образование: 
актуализирани или 
нововъведени 
национално 
съизмерими области, 
критерии, индикатори 
и механизми за 
анализ и 
подобряване, по 
отношение 
обвързването на 
професионалното 
образование с 
нуждите на пазара на 
труда 

Информация за 
участието си в  
определянето на 
системата за качество 
на професионалното 
образование, по 
отношение 
обвързването на 
професионалното 
образование с 
нуждите на пазара на 
труда; 

Информация за 
инициирани и 
приложени мерки за 
подпомагане 
училищата при 
прилагане на 
системата за качество 
на професионалното 
образование; 

Информация за 
изпълнението на 
критериите за качество 
на професионалното 
образование, по 
отношение 
обвързването на 
професионалното 
образование с нуждите 
на пазара на труда; 

Информация за 
извършена оценка и 
самооценка на 
качеството на 
професионалното 
образование по 
определените области, 
критерии и индикатори; 

Информация за 
извършени анализи и 
приложени мерки за 
подобрение ; 
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Приоритетно направление 2. Осигуряване на професионално образование при условия, 
отговарящи на съвременните стандарти на преподаване и учене (осъвременяване и по‐
нататъшно развитие на материално‐техническата база, широко използване на ИКТ, 
осигуряване на специализирана квалификация на учителите) 

  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 1: Определяне 
на цели, задачи и 
очаквани резултати в 
професионалното 
образование 

Информация за 
разработената и 
приета нормативна 
уредба за осигуряване 
условия за 
организиране и 
провеждане 
професионално 
образование при  
съвременните 
стандарти на 
преподаване и учене: 
осъвременяване и по‐
нататъшно развитие 
на материално‐
техническата база, 
широко използване на 
ИКТ, осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите; 

Информация за 
проведени научни и 
научно‐практически 
изследвания за 
съвременните 
стандарти за 
използване на 
материално‐
техническа база, ИКТ и 

Информация за 
приложението на 
нормативната уредба 
за осигуряване 
условия за 
организиране и 
провеждане 
професионално 
образование при  
съвременните 
стандарти на 
преподаване и учене 
(осъвременяване и по‐
нататъшно развитие 
на материално‐
техническата база, 
широко използване на 
ИКТ, осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите) на 
регионално и местно 
ниво; 

Информация за  
участие във форуми за 
съвременните 
стандарти за 
използване на 
материално‐
техническа база, ИКТ и 

Информация за 
приложението на 
нормативната уредба за 
осигуряване условия за 
организиране и 
провеждане 
професионално 
образование при  
съвременните стандарти 
на преподаване и учене 
(осъвременяване и по‐
нататъшно развитие на 
материално‐
техническата база, 
широко използване на 
ИКТ, осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите) на училищно 
ниво; 

Информация за участие 
във форуми за съвре‐
менните стандарти за 
използване на материал‐
но‐техническа база, ИКТ 
и специализирана 
квалификация на учите‐
лите в професионалното 
образование; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

специализирана 
кварификация на 
учителите в 
професионалното 
образование;  

специализирана 
кварификация на 
учителите в 
професионалното 
образование; 

Модул 2: Съдържание 
на обучението  

Информация за 
актуализирана или 
новоразработена  
документация за 
съдържанието на 
професионалното 
обучение (учебни 
планове и програми) с 
широко прилагане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
използване на 
възможностите на 
съвременната 
материално‐
техническа база; 

Информация за 
проведени 
обсъждания за  
приложимостта на 
съдържанието на 
професионалното 
обучение с широко 
прилагане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
използване на 
възможностите на 
съвременната 
материално‐
техническа база;  

Информация за 
извършени контролни 
дейности за  
спазването на Държав‐
ните образователни 
изисквания за 
придобиване на 
квалификация по 
професии в 
институциите от 
професионалното 
образование, по 
отношение на широко 

Информация за 
внедрени учебни 
планове и програми с 
широко прилагане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и използване 
на възможностите на 
съвременната 
материално‐техническа 
база; 

Информация за 
новоразработена или 
актуализирана  допълни‐
телна документация за 
професионалото 
обучение (програми за 
задължителноизбираема 
и свободноизбираема 
подготовка, практическо 
обучение и др.) с широко 
прилагане на информа‐
ционни и комуника‐
ционни технологии и 
използване на възмож‐
ностите на съвременната 
материално‐техническа 
база; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

прилагане на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
използване на 
възможностите на 
съвременната 
материално‐
техническа база; 

Модул 3: 
Институционални 
ресурси 

Информация за 
инициирани и/или 
приети нормативни 
промени, създаващи 
по‐добри условия за 
функциониране на 
институциите в 
професионалното 
образование с оглед 
по‐добро използване 
на материално‐
техническа база, 
информационни и 
комуникационни 
технологии, 
включително за 
придобиване и 
усъвършенстване на 
професионални 
умения, и учители със 
специализирана 
квалификация; 

 

Информация за 
извършени контролни 
дейности с оглед по‐
добро използване на 
материално‐
техническа база, 
информационни и 
комуникационни 
технологии, 
включително за 
придобиване и 
усъвършенстване на 
професионални 
умения, и учители със 
специализирана 
квалификация; 

 

Информация за 
въведени промени в 
организацията на 
професионалното 
обучение, с оглед по‐
добро използване на 
материално‐техническа 
база, информационни и 
комуникационни 
технологии, 
включително за 
придобиване и 
усъвършенстване на 
професионални умения, 
и учители със 
специализирана 
квалификация; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 4: Човешки 
ресурси 

Информация за 
създадени 
нормативни условия 
за осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите, вкл. чрез 
стажове в 
предприятия. 

Информация 
инициирани 
съвместни 
квалификационни 
форми със социалните 
партньори за 
осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите, вкл. чрез 
стажове в 
предприятия; 

Информация за 
проведени 
квалификационни 
дейности за осигуряване 
на специализирана 
квалификация на 
учителите, вкл. чрез 
стажове в предприятия 

Модул 5: Технически 
и финансови ресурси 

Информация за 
утвърдените 
финансови средства за 
осъвременяване и по‐
нататъшно развитие 
на материално‐
техническата база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
специализирана 
квалификация на 
учителите 

Информация за 
разпределените и 
използвани 
финансови средства, 
за осигуряване  за 
осъвременяване и по‐
нататъшно развитие 
на материално‐
техническата база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
специализирана 
квалификация на 
учителите 

Информация за за 
финансови средства от 
общинските бюджети, 
осигурени за 
осъвременяване и по‐

Информация за 
използването на 
финансовите средства, 
определени по бюджет, 
за осъвременяване и по‐
нататъшно развитие на 
материално‐
техническата база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
специализирана 
квалификация на 
учителите; 

Информация за 
привлечени 
допълнителни 
финансови средства по 
нормативно 
установените за това 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

нататъшно развитие 
на материално‐
техническата база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и 
специализирана 
квалификация на 
учителите 

начини; 

 

Модул 6: 
Организация на 
обучението 

Информация за 
утвърден  план‐прием 
за професионално 
образование в 
паралелки, за които е  
осигурена съвременна 
материално‐
техническа база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и учители 
със специализирана 
квалификация; 

Информация за 
съгласуване 
предложенията на 
училищата за 
държавния план‐
прием в паралелки, за 
които е  осигурена 
съвременна 
материално‐
техническа база, 
широко използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и учители 
със специализирана 
квалификация; 

Информация за брой на 
паралелките и 
обучаваните ученици в 
условията на 
съвременна материално‐
техническа база, широко 
използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и учители със 
специализирана 
квалификация 

 

Модул 7: Качество на 
професионалното 
образование 

Информация за 
развитието на  
националната система 
за качество на 
професионалното 
образование: 
актуализирани или 

Информация за 
участието си в  
определянето на 
системата за качество 
на професионалното 
образование, по 
отношение 

Информация за 
изпълнението на 
критериите за качество 
на професионалното 
образование, по 
отношение 
съвременната 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

нововъведени 
национално 
съизмерими области, 
критерии, индикатори 
и механизми за 
анализ и подобряване, 
по отношение 
съвременната 
материално‐
техническа база, 
широкото използване 
на информационни и 
комуникационни 
технологии и 
осигурена 
специализирана 
квалификация на 
учителите 

съвременната 
материално‐
техническа база, 
широкото използване 
на информационни и 
комуникационни 
технологии и 
осигурена 
специализирана 
квалификация на 
учителите; 

 

материално‐техническа 
база, широкото 
използване на 
информационни и 
комуникационни 
технологии и осигурена 
специализирана 
квалификация на 
учителите; 

Информация за 
извършена оценка и 
самооценка на 
качеството на 
професионалното 
образование по 
определените области, 
критерии и индикатори; 

Информация за 
извършени анализи и 
приложени мерки за 
подобрение ; 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
      Европейски съюз                      Европейски социален фонд 

     Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  
Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
28 

Приоритетно  направление  3.  Осигуряване  на    широк  достъп  до  професионално 

образование  (подходяща  инфраструктура  на  професионалното  образование  по 

отношение  на  географско  разпределение, осигуряване  на  достъп  до  професионално 

образование за всички, в т.ч. учащи от уязвими групи, и осигуряване на гъвкави пътеки за 

професионално  образование,  в  т.ч.  чрез  повторно  включване  в  професионално 

образование или преход от общо към професионално образование) 

 

  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 1: Определяне 
на цели, задачи и 
очаквани резултати в 
професионалното 
образование 

Информация за 
разработената и 
приета нормативна 
уредба за осигуряване 
на  широк достъп до 
професионално 
образование – 
инфраструктура, 
достъп за лица от 
уязвими групи, 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

Информация за 
проведени научни и 
научно‐практически 
изследвания за 
осигуряване на  широк 
достъп до 
професионално 
образование – 

Информация за 
приложението на 
нормативната уредба 
за осигуряване на  
широк достъп до 
професионално 
образование – 
инфраструктура, 
достъп за лица от 
уязвими групи, 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование на 
регионално и местно 
ниво; 

Информация за  
участие във форуми за 
съвременните 
стандарти за 
осигуряване на  широк 
достъп до 

Информация за 
приложението на 
нормативната уредба за 
осигуряване на  широк 
достъп до 
професионално 
образование – 
инфраструктура, достъп 
за лица от уязвими 
групи, гъвкави пътеки за 
професионално 
образование на 
училищно ниво; 

Информация за участие 
във форуми за 
съвременните стандарти 
за осигуряване на  широк 
достъп до 
професионално 
образование – 
инфраструктура, достъп 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

инфраструктура, 
достъп за лица от 
уязвими групи, 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование;  

професионално 
образование – 
инфраструктура, 
достъп за лица от 
уязвими групи, 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

за лица от уязвими 
групи, гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

Модул 2: Съдържание 
на обучението  

Информация за 
актуализирана или 
новоразработена  
документация за 
съдържанието на 
професионалното 
обучение (учебни 
планове и програми) 
достъпни за лица от 
уязвими групи или 
осигуряващи гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование; 

Информация за 
проведени 
обсъждания за  
приложимостта на 
съдържанието на 
професионалното 
обучение,  достъпно 
за лица от уязвими 
групи или 
осигуряващо гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование;  

Информация за 
извършени контролни 
дейности за  
спазването на Държав‐
ните образователни 
изисквания за 
придобиване на 
квалификация по 
професии в 
институциите от 
професионалното 
образование, по 
програми,  достъпни 

Информация за 
внедрени учебни 
планове и програми ,  
достъпни за лица от 
уязвими групи или 
осигуряващи гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование; 

Информация за 
новоразработена или 
актуализирана  допълни‐
телна документация за 
професионалото 
обучение (програми за 
задължителноизбираема 
и свободноизбираема 
подготовка, практическо 
обучение и др.), 
достъпни за лица от 
уязвими групи или 
осигуряващи гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

за лица от уязвими 
групи или 
осигуряващи гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование; 

Модул 3: 
Институционални 
ресурси 

Информация за 
инициирани и/или 
приети нормативни 
промени, създаващи 
по‐добри условия за 
функциониране на 
институциите в 
професионалното 
образование с оглед 
осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение, 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

 

Информация за 
извършени контролни 
дейности с оглед 
осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение, 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

 

Информация за 
въведени промени в 
организацията на 
професионалното 
обучение, с оглед 
подобрена 
инфраструктура, 
осигурен достъп до 
професионално 
образование за учащи от 
уязвими групи, 
осигурени гъвкави 
пътеки за 
професионално 
образование; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

Модул 4: Човешки 
ресурси 

Информация за 
създадени 
нормативни условия 
за осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите за работа с 
учащи от уязвими 
групи и учащи, 
обучаващи се в 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование. 

Информация 
инициирани съвмест‐
ни квалификационни 
форми със социалните 
партньори за 
осигуряване на 
специализирана 
квалификация на 
учителите за работа с 
учащи от уязвими 
групи и учащи, 
обучаващи се в 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

Информация за 
проведени 
квалификационни 
дейности за осигуряване 
на специализирана 
квалификация на 
учителите за работа с 
учащи от уязвими групи 
и учащи, обучаващи се в 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование 

Модул 5: Технически 
и финансови ресурси 

Информация за 
утвърдените 
финансови средства за 
осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение, 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 

Информация за 
разпределените и 
използвани 
финансови средства за 
осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение, 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 

Информация за 
използването на 
финансовите средства, 
определени по бюджет, 
за осигуряване на достъп 
до професионално обра‐
зование за учащи от 
уязвими групи и осигуря‐
ване на гъвкави пътеки 
за професионално 
образование; 

Информация за 
привлечени допълни‐
телни финансови сред‐
ства по нормативно 
установените за това 
начини; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

образование  образование 

Информация за за 
финансови средства от 
общинските бюджети, 
осигурени за 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение, 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование 

 

Модул 6: 
Организация на 
обучението 

Информация за 
утвърден  план‐прием 
за професионално 
образование в 
паралелки със 
специфично 
географско 
разпределение, 
паралелки 
осигуряващи достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, и 
паралелки, 

Информация за 
съгласуване 
предложенията на 
училищата за 
държавния план‐
прием в паралелки със 
специфично 
географско 
разпределение, 
паралелки 
осигуряващи достъп 
до професионално 
образование за учащи 
от уязвими групи, и 

Информация за брой на 
паралелките и 
обучаваните ученици в 
условията на 
специфично географско 
разпределение, 
осигурен достъп до 
професионално 
образование за учащи от 
уязвими групи, и 
осигурени гъвкави 
пътеки за професионал‐
но образование 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

осигуряващи на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

паралелки, 
осигуряващи на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

 

Модул 7: Качество на 
професионалното 
образование 

Информация за 
развитието на  
националната система 
за качество на 
професионалното 
образование: 
актуализирани или 
нововъведени 
национално 
съизмерими области, 
критерии, индикатори 
и механизми за 
анализ и подобряване, 
за осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение , 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за 
всички, в т.ч. учащи от 
уязвими групи, и 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование, в т.ч. 

Информация за 
участието си в  
определянето на 
системата за качество 
на професионалното 
образование, за 
осигуряване на 
подходяща 
инфраструктура на 
професионалното 
образование по 
отношение на 
географско 
разпределение , 
осигуряване на достъп 
до професионално 
образование за 
всички, в т.ч. учащи от 
уязвими групи, и 
осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование, в т.ч. 
чрез повторно 
включване в профе‐
сионално образование 
или преход от общо 
към професионално 
образование; 

Информация за 
изпълнението на 
критериите за качество 
на професионалното 
образование, по 
отношение осигуряване 
на достъп до 
професионално 
образование за всички, в 
т.ч. учащи от уязвими 
групи, и осигуряване на 
гъвкави пътеки за 
професионално 
образование; 

Информация за 
извършена оценка и 
самооценка на 
качеството на 
професионалното 
образование по 
определените области, 
критерии и индикатори; 

Информация за 
извършени анализи и 
приложени мерки за 
подобрение ; 
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  Ниво на управление 1: 

Национални политики 

Ниво на управление 2: 

Регионални и местни 

политики и практики 

Ниво на управление 3: 

Предоставяне на 

професионално 

образование 

чрез повторно 
включване в 
професионално 
образование или 
преход от общо към 
професионално 
образование 

 

 

 

Резултатите от дейностите на всички нива и всички модули се отразяват в уеб‐базираната платформа 

ЕСУПО, като обобщената информация дава възможност да се проследи изпълнението на дейностите 

по  стратегическите  цели  и  приоритети  и  се  идентифицират  области,  в  които  са  необходими 

допълнителни усилия или ресурси. 

Етапите на въвеждане на системата са посочени в Плана за действие в изпълнение на Националната 

програма за изграждане на ЕСУПО (2013 – 2020 г.). 

 


