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ПРОЕКТ № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP 

Договор № 2019-0485/001-001 

 

Резюме на проекта: 

Проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално 

образование и обучение“ № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP се 

реализира от Министерството на образованието и науката чрез дирекция 

„Професионално образование и обучение“ като Национална референтна точка в 

Европейската мрежа за осигуряване на качеството на професионалното образование и 

обучение (EQAVET) и се изпълнява въз основа на  договор № 2019 0485/001-001 между 

Министерството на образованието и науката Изпълнителната агенция за образование, 

аудиовизия  и култура към Европейската комисия. 

Реализацията на завършилите професионално образование и обучение (ПОО) и 

тяхното кариерно развитие са основни фактори за измерване на качеството на 

образованието и обучението. Проектът ще подкрепи създаването и тестването на 

прототип за проследяване развитието на завършилите ПОО чрез използване на обхватен 

подход на съчетаване на административни данни (от образованието и пазара на труда) 

със социологически проучвания. 

Дейностите са насочени към завършилите професионално образование и 

обучение  в три области в България – Враца, Стара Загора и Бургас. Ще бъдат 

изследвани и анализирани данни на завършилите една година след дипломирането им 

относно: продължаване на образование в системата на висшето образование, започване 

на работа, кариерно развитие, използване на придобитите умения – професионални и 

ключови умения в работната среда или в среда на продължаващо обучение. Данните ще 

бъдат систематизирани в областни анализи, като обобщенията, типичните случаи и 

изключенията ще бъдат представени в пилотен анализ за реализация на завършилите 

ПОО. Анализът ще бъде представен на три регионални семинара, съответно в областите 

Враца, Стара Загора и Бургас и една национална конференция – в гр. София.  
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Въз основа на анализа ще се подготвят препоръки за осигуряване на качеството 

на ПОО съобразно нужните умения и изискванията на пазара на труда и ще се 

систематизират предложения за въвеждане на система за проследяване реализацията на 

завършилите ПОО на национално ниво.  

Специфични цели: 

 Създаване на прототип за проследяване на завършилите ПОО и пилотирането на 

модела в три области в България; 

 Активизиране на националните и местните представители на заинтересованите 

страни за ефективното им включване в процесите на осигуряване на качеството на 

ПОО и повишаване на привлекателността чрез използване на резултатите от 

пилотното проследяване;  

 Насърчаване на взаимното учене чрез обмен на опит с други страни членки на ЕС 

за създаването и прилагането на системи за проследяване на завършилите ПОО. 

Основни дейности: 

- Подбор и систематизиране на административни данни (образование и обучение и 

пазар на труда) за завършилите технически специалности през 2018 в областите 

Враца, Стара Загора и Бургас; 

- Изготвяне на прототип на социологическо проучване и осъществяването му сред 

целевите групи – завършилите ПОО в трите пилотни области (външен изпълнител); 

- Провеждане на 3 регионални семинара (областите Враца, Стара Загора и Бургас) и 

една национална конференция (София); 

- Подготовка на анализ за резултатите в трите пилотни региона; 

- Провеждане на партньорски посещения в две страни от ЕС с опит в подбора на 

административни данни и прилагането на социологически проучвания за 

проследяването на завършилите ПОО, както и анализ на резултатите с оглед 
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прилагане на ефективни политики за осигуряване на качеството на ПОО 

(планирани са посещения в Швеция и Полша); 

- Популяризиране и разпространение на резултатите (медийно оповестяване, 

информация в сайта на МОН, брошури, рекламни материали и пр.); 

- Систематизиране на предложения за прилагане на прототипа за проследяване на 

завършилите на общонационално ниво 

Индикатори за успешна реализация на проекта:   

- Събрани, систематизирани и анализирани административни данни за завършилите 

ПОО в технически специалности през 2018 година в областите Враца, Стара Загора 

и Бургас ; 

- подготвени 3 анализа с обобщения за общи изводи въз основа на типичните случаи 

и изключенията; 

- Проведено социологическо проучване в трите области– Враца, Стара Загора и 

Бургас, насочено към завършилите през 2018 (една година след завършването им);  

- изготвен аналитичен доклад за резултатите от социологическото проучване; 

- Реализирани две учебни посещения в сътрудничество с други национални 

контактни точки в Европейската мрежа за осигуряване на качеството на ПОО 

(EQAVET); 

- Организирани 4 събития (3 областни семинара и 1 национална конференция) за 

популяризиране на резултатите; 

- Директно включени в проектните дейности най-малко 200 представители на 

заинтересованите страни на местно и национално ниво (институции в системата на 

ПОО, местни власти, работодатели, институции на пазара на труда, 50 

представители на КС по ПОО, 40 представители от РРГ към КС по ПОО, минимум 

250 завършили професионално образование и обучение лица от трите целеви 

области; 

- Създаден прототип за регулярно събиране на данни и използването на резултатите 

в процеса на формулиране на политиките за ПОО. 
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Продължителност на проекта:   

01.04.2019 – 31.03.2021 

 

Средства за реализиране на дейностите: 

Общо предвидени разходи: 70 411 евро, от които: 

Европейски грант:  59 849 евро 

Съфинансиране от МОН: 10 562 евро 

 


