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Приоритетна ос 3. „Подобряване качеството на 

образованието и обучението в съответствие с 

потребностите на пазара на труда за изграждане на 

икономика, основана на знанието” 

Област на интервенция 3.2. „Модернизация на 

системата за образование и обучение”. 

Срок за изпълнение:януари 2012 г. – май 2015 г. 

Целева група: Обучаеми и обучаващи, служители в 

образователни институции, работодатели 

Стойност: 1 185 000 лв. 
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Обща цел: 

 Разработване и въвеждане на Единна система за управление 

на професионалното образование (ЕСУПО)   

 

Специфични цели:  

 Подобряване ефективността 

 Повишаване качеството 

 Повишаване на конкурентоспособността на завършващите 

ученици. 

 По-добро синхронизиране професионалното образование с 

потребностите на пазара на труда. 

 Създаване на предпоставки за сравнимост и конкуренция 

между училищата 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
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Партньорство – Съвет за управление и координация 

Работа в мрежа - 20 секторни мрежи 

Съгласуване с професионалните училища – 
Консултативен съвет по професионално образование 

От училището към политиката  

Възлагане на външни изпълнители 

Прозрачност – СУК, КСПО 

Използване на предишен опит, добри практики 

Синхрон с други изпълнявани в момента проекти 

ПОДХОДИ 
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Анализи за ефективността на системата за ПО (при 
стартиране на проекта и след въвеждане на ЕСУПО).  

Изработване на система от индикатори, измерваща    
ефективността    на    процеса   на професионалното 
образовнание;  

Изработване     на    модел на ЕСУПО, нормативно 
осигуряване, механизми за поддържане и развитие;  

Обучения за усъвършенстване на управленски 
умения и изграждане на училищни модели за 
управление на  ПО 

Изграждане на уеб базирана платформа, въвеждане 
на данни 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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 33 000 анкети –  с учители, ученици, родители, 

работодатели, др. 

 2 маркетингови проучвания   

 Разработена система от индикатори  и показатели за 

измерване на ефективността от ПО 

 Разработена ЕСУПО и уеб базирана платформа  

 Разработени правила и процедури за поддържане и 

актуализиране на ЕСУПО 

 132 професионални училища обхванати от ЕСУПО 

 30 обучени лица за оценители 

 400 обучени лица за прилагане на ЕСУПО 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ 
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Благодаря за вниманието! 

 
upo@mon.bg 
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