
План за действие към Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България       

(2021 – 2030) 

1 
 

Дейности Бюджет 

(общо за 

периода 

2022 - 2024 

г. - в лв.) 

Източник 

на финан-

сира-не 

Срок за 

Реализа-

ция 

(месец и 

година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Индикатор Източ-

ник на 

данните 

Текуща 

стойност 

(2022 г.) 

Целева стой-

ност (2024 г.) 

Во-

деща 

Партньор 

 Приоритетна област 1: Ранно детско развитие 

 Оперативна цел 1.1. Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ). Ефективна социализация 

Въвеждане и 

развиване на ка-

чествени и дос-

тъпни интегри-

рани услуги за 

ОГРДВ 

 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Създаден и внедрен координацио-

нен механизъм за формиране и из-

пълнение на политиките за ранно 

детско развитие. 

Осигуряване на място за всяко дете 

по местоживеене. 

Създадена визия и система за ин-

тегрирани услуги за ОГРДВ. 

Осигурено място в детска ясла и 

детска градина на всяко дете в об-

щините с недостиг на места. 

Допълнително обучение по бъл-

гарски език за децата, чийто май-

чин език е различен от българския. 

Детски гра-

дини и 

места в тях 

 

 

 

Северозапа-

ден регион 

 

Северен 

централен 

регион 

 

 

Североизто-

чен регион 

 

Югоизточен 

регион  

 

Югозападен 

регион 

 

Южен цент-

рален ре-

гион 

НСИ  240 875 места 

общо (капа-

цитет) за 

учебната 

2021/2022 г. 

 

25 512 места 

 

 

27 587 места 

 

 

 

 

32 958 места 

 

 

36 953 места 

 

 

72 403 места 

 

 

45 462 места   

Осигуряване на 

50% от децата в 

общините с не-

достиг на места 

с място в детска 

ясла и детска 

градина 

МОН МЗ, МТСП, 

ДАЗД, об-

щини, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Осигуряване на 

условия за пла-

вен преход на 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Изработен и приложен методи-

чески модел; 

Извършен анализ на потребнос-

тите от обучение на специалистите 

Дял на обх-

ванатите в 

предучи-

лищното 

възпитание 

Евростат 82,4 за 2020 г.  84,5% МОН Общини, ор-

ганизации 

партньори на 
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детето от се-

мейната среда 

към ОГРДВ 

в ОГРДВ за подкрепа и партниране 

със семействата. 

и подго-

товка на 

деца на въз-

раст от 4 г. 

до постъп-

ване в първи 

клас 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 1.2. Осигуряване на качествено ОГРДВ 

Подобряване на 

условията за от-

глеждане, въз-

питание, обуче-

ние и социали-

зиране на де-

цата в ОГРДВ 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Внедрена Национална рамка за ка-

чество на ОГРДВ. 

Създаден междуинституционален 

механизъм за мониторинг на ка-

чеството на ОГРДВ. 

Осигурена модернизирана матери-

ална база, оборудване и дидакти-

чески средства, включително мате-

риали за развитие на мисленето и 

въображението на децата. 

Осигурено безвъзмездно ползване 

на познавателни книжки за децата. 

Създадени нормативни условия за 

функциониране на иновативни 

детски градини. 

Дял на обх-

ванатите 

деца на въз-

раст 4 г. в 

предучи-

лищно  

образование 

спрямо об-

щия 

брой на де-

цата на 4- 

годишна 

възраст 

Евростат 

 

82,4% 

Към 2020 г 

85,5% МОН МТСП, 

ДАЗД, МЗ, 

общини, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Прилагане на 

индивидуален 

подход към де-

тето във всички 

услуги за ОГ-

РДВ 

 Държавен 

бюджет - 

при необхо-

димост 

12/2023 Извършен анализ на съотношени-

ето между броя на децата и броя на 

специалистите за работа с тях. 

 

Брой учи-

тели в ОГ-

РДВ 

 

Нетен кое-

фициент на 

децата 

от 3 г. до 

постъпване-

то им в 

първи клас, 

включени в 

организира-

ни групи за 

ранно 

Евростат 

 

 

 

 

Евростат 

 

за 2020 г.: 

18 806 учи-

тели 

217 867 уче-

ници 

80,1% 

към 2020 г. 

 

 

 

 

 

ученици 

84% 

 

МОН МТСП, МЗ, 

ДАЗД, об-

щини,  орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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детско раз-

витие 

Прилагане на  

интегрирани 

мерки за пови-

шаване на ква-

лификация-та и 

мотивацията на 

специалистите в 

ОГРДВ;  

 

 

Професионална 

квалификация, 

насочена към 

педагогически-

те специалисти 

за подкрепа за 

развитие на под-

ходящи за въз-

растта на детето 

ключови компе-

тентности -  ос-

вен традицион-

ните квалифика-

ционни форми и 

предлагане на 

съвместни ПК 

за учители в 

предучилищно-

то образование 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Реализирани обучения на специа-

листите в ОГРДВ. 

Утвърден и приложен модел за су-

первизия и наставничество. 

Разработен и внедрен компетент-

ностен профил на непедагогичес-

ките специалисти. 

Преподаване/стимулиране на 

включени в предучилищното обра-

зование компоненти на ключови 

компетентности, подходящи за 

възрастта на детето; Значително 

мнозинство от учителите в преду-

чилищното образование (90%) и 

специалистите в детските ясли 

(75%) са подготвени, споделят 

общи професионални цели;  

Развитие на квалификационна сис-

тема, която може да обхване всеки 

практикуващ, системно работещ 

или общуващ с малки деца = 75% 

от пряко практикуващите/полага-

щите грижи са в състояние да раз-

познават и стимулират развитието 

на съобразени с възрастта ключови 

компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21% от пряко 

практикуващи-

те/полагащите 

грижи са в със-

тояние да раз-

познават и сти-

мулират разви-

тието на съоб-

разени с въз-

растта ключови 

компетентно-

сти. 

МОН Общини, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Пакети от дей-

ности за подоб-

ряване на езико-

вите умения, 

които са част от 

формалната  

образователна 

система: 

 Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

12/2024 Текущите мерки по отношение на 

скрининга и справянето със зат-

рудненията в ученето се прецизи-

рат и разширяват с цел подобря-

ване на уменията за готовност за 

четене. 

Учителите от предучилищния 

етап разполагат с набор от пакети 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

МОН Общини, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Предучилищен 

пакет, насочен 

към всички деца 

в предучилищна 

възраст вклю-

чени в предучи-

лищно образо-

вание за насър-

чаване на ези-

кови умения и 

подобряване на 

готовността за 

училище. 

за готовност за четене, които са 

приложими спрямо различните 

потребности от обучение. 

Резултатите от ученето в ранна 

възраст на всяко дете в предучи-

лищна възраст са в съответствие с 

ДОС за предучилищното образова-

ние. 

Изработена методика за провеж-

дане на допълнително обучение 

по български език за децата, чийто 

майчин език е различен от българ-

ския. 

 

 

 

 

 

Брой обу-

чени учи-

тели, работа 

с методи-

ката 

 

 

 

 

Брой обучени 

учители работа 

с методиката 

 Приоритетна област 2. Компетентности и таланти 

 Оперативна цел 2.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

Включване във 

финансирането 

на училищата и 

детските гра-

дини на допъл-

нителни средс-

тва за повиша-

ване на качест-

вото на образо-

ванието и обра-

зователните ре-

зултати 

   Разработена и въведена методоло-

гия за оценка на образователните 

резултати на училищата и детс-

ките градини чрез отчитане на до-

бавената стойност на конкретните 

институции при обучението на 

учениците и децата и изготвената 

експертна оценка от Националния 

инспекторат по образованието. 

Разработена система за допълни-

телно финансиране на училищата 

и детските градини, диференци-

рана съобразно постигнатите об-

разователни резултати, стимули-

раща повишаването на качеството 

на образованието.  

 

    МОН НИО, ВУ, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Актуализиране 

на образовател-

ното съдържа-

ние и усъвър-

шенства-не на 

 Държавен 

бюджет -при 

необходи-

мост 

12/2024 Извършени преглед, анализ и акту-

ализиране при необходимост на 

учебните програми и учебното съ-

държание в съответствие със съв-

ременните условия, възрастовите 

особености на децата и учениците, 

    МОН ВУ, организа-

ции парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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методите на 

преподаване 

българската култура, история и 

традиционните национални цен-

ности и прилагането на компетент-

ностния подход. 

Въвеждане и прилагане на методи 

на преподаване, ориентирани към 

развиване на ключовите компетен-

тности на ХХI век (знания, умения, 

нагласи и ценности) и социалното 

включване на децата и учениците. 

Създадена система за подкрепа на 

учители относно методите на пре-

подаване и оценяването. 

Ефективно при-

лагане на ком-

петентностния 

модел чрез въ-

веждане на учи-

лищни методи-

чески планове 

за действие за 

развитие на 

ключови компе-

тентности 

 

Общ бю-

джет: 125 

000 000 

лева 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

2023 –  

2028 г. 

Модернизиране методите на пре-

подаване и оценяване, в т.ч.: 

• Изготвяне на методически 

планове за действие за развитие на 

ключови компетентности; 

• Адаптиране/разработване  

на компетентностно базирани 

учебни материали и помагала; 

• Разработване на обучи-

телно съдържание и материали за 

въвеждане на STEM в преподава-

нето и обучението на ученици; 

• Интердисциплинарно обу-

чение на ученици и осъществяване 

на междупредметни връзки (зани-

мания по интереси). 

Подготовка на изпитни материали 

за оценяване и инструменти за из-

мерване резултатите на учениците, 

в т.ч.:  

• Разработване на дескрип-

тори  за целите на вътрешното оце-

няване по отделните учебни пред-

мети и разширяване на прилага-

нето на формиращо оценяване; 

Брой учи-

лища, въ-

вели мето-

дически 

планове за 

действие за 

развитие на 

ключови 

компетент-

ности 

 

Участници, 

придобили 

умения за 

преподава-

не в STEM 

среда  

 

 

 

Брой подк-

репени деца 

и ученици  

 Неприложи-

мо 

Брой училища, 

въвели методи-

чески планове 

за действие за 

развитие на 

ключови ком-

петентности до 

2024 г - 36 

 

 

 

Участници, 

придобили уме-

ния за препода-

ване в STEM 

среда –  29 222 

 

 

 

 

Брой подкре-

пени деца и 

ученици – 60 

538 

МОН ИАПО 
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• Разработване на изпитни 

материали за вътрешно оценяване; 

• Създаване на банка от за-

дачи и казуси по учебни предмети 

и по класове; 

• Адаптиране  на инстру-

менти и практики за оценяване на 

учениците; 

• Разработване на изпитни 

материали за национално външно 

оценяване; 

• Инструменти за индиви-

дуализация на напредъка на уче-

ника; 

• Обучения на учители за 

преподаване в STEM среда; 

• Обучения на учители, ди-

ректори на училища и РУО екс-

перти. 

Прилагане на концепцията за спо-

деляне на ресурси и изграждане на 

професионални учещи се общ-

ности. 

Преглед на 

учебни прог-

рами, стан-

дарти, методи-

чески ръководс-

тва и други до-

кументи с цел 

преподаване и 

учене, насочено 

към компетент-

ности, и въвеж-

дане на стимули 

на ниво учи-

лище и клас 

 Държавен 

бюджет – 

при необхо-

димост 

12/2024 Учителите осъществяват обуче-

ние, ориентирано към придоби-

ване на компетентности и адапти-

рано към индивидуалните възмож-

ности и потребности на отделния 

ученик. 

    МОН Училища, ВУ, 

организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Усъвършенст-

ване на процеса 

 Програма 

„Образова-

12/2024 Апробирана методика за валиди-

ране на образователни ресурси и 

   Създадена ме-

тодика – 1 бр. с 

МОН ВУ, ИАПО, 

организации 
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по създаване, 

валидиране и 

използване на 

образователни 

ресурси 

 

ние“ 2021 -

2027 

Държавен 

бюджет 

публична обратна връзка за тях-

ната приложимост. 

Разработени и валидирани образо-

вателни ресурси по всеки учебен 

предмет за всеки клас, насочени 

към развитието на ключовите ком-

петентности. 

Ефективно осъществяване на меж-

дупредметни връзки с акцент 

върху меките и свързващите ком-

петентности. 

Разширено обучение със смесен 

тип ресурси (учебник + елект-

ронни ресурси), персонализирано 

обучение. 

Осигурен свободен достъп на уче-

ниците и учителите до национални 

и международни образователни 

ресурси,  изграждане на умения за 

работа с бази данни, цитиране на 

използваните източници и прила-

гане на инструменти за проверка за 

плагиатство. 

Създадени и приложени инстру-

менти в помощ на учителите за 

развиване на социално-емоционал-

ните компетентности, уменията за 

саморегулирано учене, мотиваци-

ята и ангажираността на учени-

ците. 

Продължаващо  насърчаване на 

дуалното обучение с участие на 

бизнеса и контрол върху изпълне-

нието и по-тясно въвличане на биз-

неса в разработването на учебните 

програми и в развитието на учи-

лищната среда, в професионалната 

ориентация на учениците, изграж-

включен  меха-

низъм за пуб-

лична обратна 

връзка за при-

ложимостта на 

образовател-

ните ресурси 

  

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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дане на кариерен план на учени-

ците, участие в училищното обуче-

ние чрез свои специалисти. 

Разширяване на прилагането на  

образователен модел, в който про-

фесионална гимназия е коопери-

рана с висше училище. 

Усъвършенст-

ване на систе-

мата за измер-

ване на постиг-

натите основни 

резултати от 

обучението 

 Програма 

“Образова-

ние” 2021 -

2027 

12/2024 Разработена система за монито-

ринг на резултатите от образовани-

ето и грижите в ранна детска въз-

раст и готовността за училище. 

Разработени и въведени дескрип-

тори за целите на вътрешното оце-

няване по всеки общообразовате-

лен учебен предмет.  

Инструментариум за индивидуа-

лизирано обучение и за проследя-

ване на индивидуалния напредък 

на учениците.  

Формат на изпитите от НВО4, 

НВО7 и НВО10, насочен към из-

мерването на базовата, функцио-

налната и комплексната грамот-

ност. 

Насоченост на инструментите  за 

НВО и ДЗИ  към измерване на 

практически значими умения. 

Създадена банка с тестови задачи и 

казуси за целите на външното оце-

няване. 

Анализ на формата на национал-

ното външно оценяване и резулта-

тите от него, както и тяхното отно-

шение към развиването на компе-

тентности.  

Разработена система за провеж-

дане и оценяване на изпитите в 

системата на училищното образо-

вание в електронна среда. 

Дял на 15-

годишните 

със слаби 

постижения 

по: 

Четене 

 

Математика 

 

Природни 

науки 

 

Резултати 

от Между-

народното 

изследване 

на уменията 

по матема-

тика и при-

родни науки 

на учени-

ците от чет-

върти клас 

(TIMSS 

2019)  

 

 

 

 

 

 

 

OISD – 

PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMSS 

2019 

 

 

 

 

 

47,1% 

 

44,4 % 

 

 

46,5 % 

 

Междуна-

родни срав-

нителни пос-

тижения по 

математика в 

4. клас: Сре-

ден резултат 

на BG уче-

ници 515 при 

среден резул-

тат за TIMSS 

– 500; 

 

Междуна-

родни срав-

нителни пос-

тижения по 

природни на-

уки в 4. клас:  

 

 

 

 

 

 

Осреднено за 

трите области 

42% 

МОН ЦОПУО, 

НИО, ВУ, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Разработена система за предста-

вяне на тенденциите в постижени-

ята на учениците по училища и ре-

гиони. 

Прилагане на общоприети методи 

за кодиране на задачи и използване 

на скàли при стандартизирани оце-

нявания 

 

 

 

 

 

 

 

Среден резул-

тат на BG 

ученици 521 

при среден 

резултат за 

TIMSS – 500 

Насочване на 

образователната 

система  към че-

тивната грамот-

ност; 

Разработване на 

пакет за подго-

товка на систе-

мата  

 

 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Всички учители от предучилищ-

ното и началното образование са 

обучени/ подкрепени, за да се 

справят с пропуските и изостава-

нето в областта на езиковите уме-

ния/четивната грамотност. 

 

   5 пилотни учи-

лищни мрежи в 

Пилотната 

програма за 

развиване на 

училищата в 

областта на че-

тивната грамот-

ност, разрабо-

тена от Светов-

ната банка. 

 

30 функциони-

ращи професи-

онални учебни 

общности 

(ПУО) за мин. 1 

учебна година с 

цел повишаване 

на четивната 

грамотност 

сред учениците 

МОН Училища, ВУ, 

организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 2.2. Възпитание в ценности 

Насърчаване на 

ценностно-ори-

ентирано пове-

дение и създа-

ване на атмос-

фера в класната 

стая, благопри-

 Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027, 

Държавен 

бюджет 

12/2024 Намалени прояви от расистки, дис-

криминационен, неморален харак-

тер сред учениците, родителите, 

учителите и училищните ръковод-

ства. 

   Към 2024 г.: 

мин. 10% от 

учениците в Г1 

и Г2 етап са 

участвали в ня-

каква форма на 

дебати и пуб-

лична реч.  

МОН Училища, 

ДАЗД, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
https://docs.google.com/document/d/1t9bwVIxnYADb30E3eOOw1jV824fGV9uV/edit
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ятстваща фор-

миране на соци-

ални и граждан-

ски компетент-

ности 

Реализирани инициативи с участие 

на учениците за формиране на де-

мократични ценности и граждан-

ско участие и самосъзнание. 

Разширяване на обучението за 

формиране у учениците на граж-

данска чувствителност и компе-

тентности за превенция на коруп-

цията.   

 Въведени ключови компетент-

ности, насърчаващи изграждането 

на умения за критично мислене и 

разбиране за света, културата, ре-

лигиите, историята, медиите, ико-

номиката, околната среда, устой-

чивото развитие.  

Формирано на ценностно-ориенти-

рано поведение за зачитане на чо-

вешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, право-

вата държава и правата на човека с 

акцент върху правата на детето и 

детското участие. 

Формирани на компетентности за 

междукултурен диалог и изява на 

активна гражданска позиция. 

Мин. 10 нови 

инициативи с 

демократичен и 

граждански ха-

рактер, които са 

достъпни за 

участие на уче-

ници 

Утвърждаване 

на интеркултур-

ното образова-

ние чрез кул-

тура, наука и 

спорт 

 

31 123 

576,82     лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

Начало 

2024 г.-до 

2026 г. 

Разнообразяване на формите и 

средствата за ефективно осъщест-

вяване на интеркултурно образова-

ние чрез занимания по интереси, 

съвместни дейности между детски 

градини и училища с концентра-

ция на деца от уязвими групи и та-

кива, в които няма концентрация 

на деца от уязвими групи, вкл. об-

менни визити, екскурзии, зелени 

училища и др. 

Организиране и провеждане на 

учебния процес (в детски градини 

Деца и уче-

ници от уяз-

вими групи, 

включи-

телно роми 

  Етапна цел 

2024 г.- 12 939 

включени и 

участвали деца 

и ученици 

МОН ИАПО, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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и училища) в реална среда посред-

ством изнесени занимания в музеи, 

художествени галерии, културни 

институции, такива, свързани с те-

атралното, танцовото, културното 

и природното наследство, визуал-

ните изкуства, спортни и музи-

кални мероприятия. 

Популяризиране на възможнос-

тите за професионално развитие и 

личностно развитие на учениците 

посредством образование чрез ор-

ганизиране на тематични срещи и 

беседи на ученици с представители 

от различни професионални съсло-

вия, учени, хора на изкуството, 

културни дейци, спортисти. 

Провеждане на културно-образо-

вателни инициативи, популяризи-

ращи четенето и грамотността в 

библиотеки, като част от обучени-

ето по образователни направления. 

Развиване на отношение към кул-

турата и придобиване на знания от-

носно културното и литературното 

наследство, четенето, творческото 

мислене, природните, естестве-

ните и точните науки чрез провеж-

дане на занимания по интереси в 

извънкласна форма и изнесени за-

нимания. 

Подкрепа за интензивна работа за 

изграждане на общност от активни 

родители: кратки обучения на ро-

дители, свързани с образованието 

на децата им, включително чрез 

участие на образователни медиа-

тори. 
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Провеждане на информационни 

кампании, насочени към недопус-

кане на дискриминация, основана 

на раса, етнически произход или 

религиозна принадлежност. 

 Оперативна цел 2.3. Развитие на способностите и талантите 

Създаване на 

условия за уве-

личаване обх-

вата на децата и 

учениците в за-

нимания по ин-

тереси 

798 402 лв. 

за оборуд-

ване  на 

стаи 

НП "Осигу-

рява-не на 

съвременна, 

сигурна и 

достъпна об-

разователна 

среда" и 

НПВУ 

12/2024 Осигурена обща подкрепа за 

включване на учениците в извънк-

ласни дейности, спорт, отдих и 

култура. 

Реализирана Национална програма 

за съвременна, сигурна и достъпна 

образователна среда във всички 

училища и създаване на база за це-

лодневна организация (отдих, 

спорт, интереси).  

Развитие на талантите на децата и 

учениците с изявени интереси в  

областта на науката, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

Оборудване 

и обза-

вежда-не на 

стаи за за-

нимания по 

интереси 

 Финансирани 

проекти на 84 

училища по 

модул „Подк-

репа на це-

лодневното 

обучение на 

учениците за 

оборудване 

на стаи за ор-

ганизиране на 

занимания по 

интереси на 

учениците в 

групите; 83 

училища по 

НПВУ 

 МОН ММС, МК, 

МЗ, ДАЗД, 

общини, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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 1 276 241 

лв. 

 

НП „Подк-

репа за лич-

ностно раз-

витие на де-

цата и уче-

ниците“       

НП „Заедно 

в изкуствата 

и в спорта“ 

12/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2022 

Развити интереси и способности на 

децата и учениците в областта на 

науките, технологиите, изкуствата 

и спорта чрез оборудвани и обзаве-

дени съвременни кабинети за ра-

бота в различните направления в 

Националния дворец на децата и в 

центровете за подкрепа за личнос-

тно развитие.  

 

Осигурени условия за личностно 

развитие на учениците чрез екипно 

взаимодействие при участието и 

изявата им в колективни спортове 

и изкуства, насочени към стимули-

ране на техните интереси, способ-

ности и компетентности. Засилен 

интерес на учениците за участие в 

групи/отбори за колективни спор-

тове и изкуства и за изяви в об-

ластта на танцовото, музикалното 

и театралното изкуство, както и в 

областта на спорта. 

Специали-

зирани ка-

бинети 

 

 

 

 

 

 

 

Брой  групи 

и отбори, 

сформирани 

по нацио-

налната 

програма 

Брой уче-

ници, вклю-

чени в гру-

пите и в от-

борите 

 58 специали-

зирани каби-

нети 

    

 

 

 

 

 

 

6000 

 

 

 

 

 

70 000                                                                        

   

Подкрепа за раз-

витие на талан-

тите и интере-

сите на децата, 

учениците и 

младежите в об-

ластта на нау-

ките, техноло-

гиите, изкуст-

вата и спорта 

 

 

 

 

 

 

793 050 лв. 

 

 

 

 

 

 

Държавен 

бюджет 

12/2024 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Създадена и приложена система от 

стимули за децата и учениците за 

участие в изяви, конкурси, олим-

пиади и състезания на местно, ре-

гионално, национално и междуна-

родно ниво. 

 

Предоставена закрила на деца с 

изявени дарби чрез отпускане на 

стипендии по реда и при условията 

на Наредбата за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби 

 

Създадена национална база данни 

за участници в конкурси и състеза-

 

 

 

 

 

 

 

Ученици с 

предоста-

вена зак-

рила 

 За 2021 пре-

доставени 75 

стипендии за 

стимулиране 

на деца с изя-

вени дарби от 

държавни и 

частни учи-

лища, финан-

сирани от 

МОН и класи-

рани по 

мярка, вклю-

чена в Раздел 

II от Програ-

Увеличен брой 

правоимащи – 

включени уче-

ниците спече-

лили златен, 

сребърен или 

бронзов медал 

на междуна-

родна олимпи-

ада, междуна-

роден конкурс 

или състезание 

в областта на 

науката и отго-

варящи на изис-

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДД, ЦПЛР, 

ММС, МК, 

ДАЗД, об-

щини,  учи-

лища, ВУ и 

НО, организа-

ции парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките  

 

 

МК, МТСП 
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ния, даваща възможност за просле-

дяване развитието на децата/уче-

ниците по теми.  

Създадена мрежа на талантите за 

подкрепа и проследяване на разви-

тието им, стимулиране на остава-

нето им в страната, запазване на 

връзката с тях при заминаване в 

чужбина. 

Разширен обхват на сътрудничест-

вото между училищата и ЦПЛР за 

изпълнение на дейности по инте-

реси между институциите от сис-

темата на образованието. 

Включени представители на 

висши училища, научни организа-

ции, социални партньори и непра-

вителствени организации в дей-

ностите по подкрепа на занимани-

ята по интереси и извънучилищ-

ните дейности. 

мата на мер-

ките за зак-

рила на деца с 

изявени 

дарби. Актуа-

лизиран е бю-

джетът на 42 

общини за 

финансиране 

на общо 246 

отпуснати 

стипендии по 

Програмата 

на мерките за 

2021 г. 

кванията за съ-

ответна възраст 

и категория  

 

 Приоритетна област 3. Мотивирани и креативни учители 

 Оперативна цел 3.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен 

план с учители във всички образователни институции и по всички дисциплини 

Идентифицира-

не на текущите 

и бъдещите 

нужди от педа-

гогически спе-

циалисти по 

места 

 Държавен 

бюджет 

12/2023 Ефективно функционираща ин-

формационна система за работната 

сила в учителската професия. 

Осигуряване на необходимия брой 

педагогически специалисти във 

всички образователни институции 

и по всички дисциплини. 

 данни на 

НСИ, 

публи-

кувани 

към 

17.03. 

2022 г. 

33,6 %  за 

2021 г. 

 МОН Общини, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Мотивиране на 

учениците и на 

завършилите 

педагогически 

специалности да 

се насочат към 

започване на ра-

бота в системата 

Общ раз-

мер: 2 509 

452 лв. 

НП „Моти-

вира-ни учи-

тели“ 

12/2024 Реализирана програма за инфор-

миране, мотивиране и насочване 

на ученици към избор на специал-

ности във висшите училища в об-

ластта на педагогиката. 

Реализирана програма за връщане 

в системата на образованието на 

Дял на сту-

дентите в 

педагоги-

ческите спе-

циалности 

спрямо об-

щия брой 

студенти в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относителен 

дял спрямо об-

щия брой – 3,5 

% 

МОН МТСП, ВУ, 

организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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на образовани-

ето 

специалисти с професионална ква-

лификация „учител“. 

Разработена и реализирана прог-

рама за въвеждане в професията и 

подкрепа на начинаещи учители, 

включително наставничество.  

Усъвършенствана система за под-

бор на педагогически специалисти, 

в т.ч. и на директори. 

Разширен обхват на стажантската 

програма за студентите в педагоги-

ческите специалности за препода-

ване в училище.  

Реализирана национална  политика 

за наставничество на новодошлите 

учители в системата. 

РБ                         

Брой завър-

шили висше 

образование 

по ПН „Пе-

дагогика“ и 

„Педаго-

гика на обу-

чението 

по…“ 

Преподава-

телски пер-

сонал (в на-

чално ос-

новно и 

средно об-

разова-ние) 

на възраст 

до 

34 години 

 

НСИ/ 

Инфо-

стат 

 

 

Брой – 8385; 

Относителен 

дял спрямо 

общия брой – 

1,24% 

Мотивиране на  

специалисти от 

други професии 

за включването 

им в системата 

на образование 

868 114 лв. 

за 2022 г. 

НП „Моти-

вира-ни учи-

тели и квали-

фикация“ 

12/2024 Реализирана програма за привли-

чане и включване в образовател-

ния процес на специалисти от 

други отрасли и професии. 

Реализирана програма за придоби-

ване на квалификация „учител“ от 

специалисти от други професии. 

Улеснен достъп на външни специ-

алисти по определени учебни дис-

циплини в училищата (не само 

професионалните). 

Брой прив-

лечени към 

образова-

телния про-

цес на спе-

циалисти от 

други от-

расли и про-

фесии 

Отчет на 

НП „Мо-

тиви-

рани 

учители 

и квали-

фика-

ция“ към 

м. 

09.2022 г 

Одобрени 68 

участници в 

НП 

До 100 участ-

ници за 2022 г. 

МОН МТСП, ВУ, 

общини,  

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Устойчивост на 

политиката за 

повишаване на 

доходите на 

учителите 

  Държавен 

бюджет 

12/2024 Поддържано съотношение от 

125% средна заплата на учителите 

спрямо средната заплата за стра-

ната.  

 

Минимална 

основна 

заплата на 

учител 

 1486 лв. 125% средна 

заплата на учи-

телите спрямо 

средната зап-

лата за стра-

ната.  

МОН Организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Ръст на мини-

малната ос-

новна заплата 

на учител не 

по-нисък от 

ръста на сред-

ната работна 

заплата. 

 Оперативна цел 3.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

Актуализиране 

на професио-

налните про-

фили на учите-

лите в съответс-

твие с ключо-

вите компетент-

ности на XXI 

век  

 Държавен 

бюджет – 

при необхо-

димост 

12/2023 Актуализирана нормативна уредба 

относно изискванията за придоби-

ване на професионална квалифика-

ция „учител“. 

 

Дял на про-

гимназиал-

ните 

учители, ко-

ито се чувс-

тват (много) 

добре под-

готвени за 

препода-

ване в мул-

тикултурна 

или много-

езична 

среда , % 

OECD, 

TALIS 

78,8% 

към 2018 г. 

 МОН Организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Актуализиране 

на образовател-

ното съдържа-

ние и образова-

телните прог-

рами за подго-

товка на педаго-

гическите спе-

циалисти във 

висшите учи-

лища 

 

  

 Програма 

„Образо-

ване“ 2021-

2027  

12/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализирани образователно съ-

държание и образователни прог-

рами за подготовка на педагоги-

ческите специалисти във висшите 

училища в съответствие с компе-

тентностния модел. 

Разширена практическа подго-

товка на студентите в педагогичес-

ките специалности и по-високо ка-

чество на обучението. 

Включени дисциплини, свързани с 

иновациите и  реализирани прак-

тики на студенти в иновативни 

училища.. Усъвършенствани ква-

лификационни програми във вис-

Брой актуа-

лизирани 

учебни пла-

нове по пе-

дагогичес-

ките специ-

алности във 

ВУ;  

Брой квали-

фикационни 

програми по 

формиране 

на интер-

дисципли-

нарни проф. 

  Актуализирани 

учебни планове 

по педагогичес-

ките специал-

ности във ВУ; 

Създадени ква-

лификационни 

програми по 

формиране на 

интердисцип-

линарни проф. 

компетент-

ности; 

Сключени спо-

разумения 

между ВУ и 

МОН ВУ, ИАПО, 

организации–

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките, 

НАОА 
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шите училища, насочени към фор-

миране на интердисциплинарни 

професионални компетентности на 

учителите. 

компетент-

ности;  

Брой спора-

зумения 

между ВУ и 

иновативни 

училища 

иновативни 

училища 

„Модернизация 

на висшите учи-

лища“    

 

 

Общ бю-

джет: 52 

498 786,42 

лева. 

 

ОПНОИР 

2014-2020 г.  

2023 г. Модернизиране на учебната доку-

ментация, с фокус към приоритет-

ните професионални направления, 

чрез въвеждане на компетентнос-

тен модел, мултидисциплинарност 

и интердисциплинарност, диги-

тално образователно съдържание, 

електронни ресурси и облачни тех-

нологии в образователния процес 

Брой въве-

дени нови 

програми с 

дигитално 

образовате-

но съдържа-

ние, вкл. за 

дистанци-

онно обуче-

ние  

Студенти, 

обучаващи 

се в област 

на висше 

образование 

"Педагоги-

чески на-

уки"  

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Брой въведени 

нови програми 

с дигитално об-

разователно съ-

държание, вкл. 

за дистанци-

онно обучение 

107 

 

 

Студенти, обу-

чаващи се в об-

ласт на висше 

образование 

"Педагогически 

науки" - 129

  

ВУ ИАПО, 

НАОА 

Регулярно  

актуализиране 

на програмите и 

методите на 

преподаване в 

съответствие с 

динамиката в 

изискванията за 

заемане на 

длъжността 

учител 

 Държавен 

бюджет 

Учебната 

2024/2025 

г. 

Повишаване на цифровата грамот-

ност, цифровите умения и компе-

тентности на учителите и насърча-

ването на нагласите към използва-

нето на цифрово съдържание и тех-

нологии сред децата и учениците в 

обучението на всеки студент, 

който завършва с педагогическа 

квалификация. 

Дял на про-

гимназиал-

ните 

учители, ко-

ито се чувс-

тват (много) 

добре под-

готвени за 

използване 

на ИТ в пре-

подаването, 

% 

OECD, 

TALIS 

77,4% 

към 2018 г. 

 ВУ МОН 
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Усъвършенст-

ване на систе-

мата за продъл-

жаваща квали-

фикация на учи-

телите в съот-

ветствие с клю-

човите компе-

тентности и 

уменията за жи-

вот и работа 

през XXI век 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Актуализирани програми за про-

дължаваща квалификация на учи-

телите. 

Разработена система за анализ на 

потребностите от продължаваща 

квалификация. 

Създаден регистър/база данни за 

проведените обучения на всеки 

учител. 

Разработена методика за проследя-

ване на ефекта от обученията за 

професионално развитие на учите-

лите на училищно ниво. 

   Брой актуали-

зирани прог-

рами за продъл-

жаваща квали-

фикация на 

учителите. 

 

Разработена 

система за ана-

лиз на потреб-

ностите от про-

дължаваща ква-

лификация. 

МОН РУО, ВУ, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Създаване на 

условия за обек-

тивно и продук-

тивно работеща 

система за атес-

тиране на учите-

лите, директо-

рите и другите 

педагогически 

специалисти 

 Държавен 

бюджет 

12/2023 Оценено съответствието на дей-

ността на педагогическите специа-

листи с професионалния им про-

фил, с изискванията за изпълнени-

ето на длъжността и със стратеги-

ята за развитие на детската гра-

дина, на училището или на центъра 

за подкрепа на личностното разви-

тие 

   Брой атести-

рани дирек-

тори, учители и 

други педагоги-

чески специа-

листи 

МОН РУО 

 Приоритетна област 4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

 Оперативна цел 4.1. Създаване и развиване на ефективни училищни общности 

Създаване и раз-

виване на учи-

лищни и микро-

училищни 

(класни) общ-

ности между 

учители, уче-

ници, родители 

и други заинте-

ресовани страни 

 Държавен 

бюджет – 

при необхо-

димост 

12/2024 Подкрепа на създадените и ак-

тивно работещите ученически съ-

вети, които участват активно при 

вземането на решения на ниво учи-

лище, вкл. участие на училищните 

общности в планиране и реализи-

ране на училищни събития - кон-

курси, празници, тържества, спор-

тни събития и др. 

Организация на училищното прос-

транство и инфраструктура с оглед 

превръщане на детската гра-

дина/училището в център на общ-

ността и място за диалог. 

   Брой училищни 

и микро-учи-

лищни (класни) 

общности 

МОН Училища, 

ДАЗД, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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 Въведени програми за взаимо-

действие на училищната общност с 

различни заинтересовани групи, 

които да подпомагат включването 

на децата в образование, трайното 

им приобщаване и повишаването 

на образователните им резултати. 

 Приоритетна област 5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

 Оперативна цел 5.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за достъп до образование 

Преодоляване 

на езиковите ба-

риери пред де-

цата и учени-

ците, които не 

говорят       бъл-

гарски в семейс-

твото, както и 

децата на бълга-

рите, които се 

завръщат от 

чужбина. 

 Национални 

програми за 

развитие на 

образовани-

ето Прог-

рама „Обра-

зова-ние“ 

2021 -2027 г. 

12/2024 Приложена методика за препода-

ване на български език като чужд 

език за деца, за които българският 

не е майчин и/или които не владеят 

български език. 

 

Осигурена подкрепа в детската 

градина/училището за развиване 

на речников запас и компенсиране 

на пропуски при усвояване на 

учебното съдържание. 

Разработени учебни помагала по 

български език като чужд за уче-

ници от начален етап на образова-

ние. 

   Поне 27% от 

учениците, ко-

ито не говорят 

на български 

език в семейст-

вото, получават 

целенасочена 

подкрепа в учи-

лище за разви-

ване на речни-

ков запас и ком-

пенсиране на 

дефицитите при 

усвояване на 

учебното съ-

държание 

МОН Общини, ДГ, 

училища, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Допълнително 

обучение по 

български език 

за деца от уяз-

вими групи. 

Проект ”Ак-

тивно приобща-

ване в системата 

на предучи-

лищно-то обра-

зование", ОП 

НОИР  

  

  ОП НОИР 

Проект ”Ак-

тивно приоб-

щаване в 

системата на 

предучилищ-

ното образо-

вание", ОП 

НОИР   

2023 Разширяване на достъпа до преду-

чилищно образование на децата от 

уязвими групи и живеещи в бед-

ност.  

Поне 90% 

от децата, 

участващи в 

дейности за 

активно 

приобща-

ване в сис-

темата на 

пред-учи-

лищното об-

разование 

(сред тях 

деца от уяз-

вими групи, 

 
31 069  48 286 МОН ИАПО 
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включи-

телно роми, 

участващи в 

мерки за об-

разователна 

интеграция 

и реинтегра-

ция)   

„Активно при-

общаване в сис-

темата на преду-

чилищното об-

разование““ 

ОПНОИР 

 

Общ бю-

джет: 

72 136 200 

лв. 

ОПНОИР 

2014 - 2020 г. 

Край на 

проекта: 

2022 г. 

Допълнително обучение по бъл-

гарски език за деца от  

уязвими групи, включително: 

- разработване на специализирани 

методики (основани на играта) за 

обучение по български език за 

деца с друг майчин език/деца, ко-

ито не владеят добре български 

език – за всички възрастови групи 

(3 - 6 г.) и за разновъзрастови 

групи; 

- разработване и осигуряване на 

учебни помагала, пособия,  

материали, софтуерни програми за 

обучение и др. по български  

език на деца с друг майчин 

език/деца, които не владеят добре  

български език – за всички възрас-

тови групи (3 - 6-годишни) и за раз-

новъзрастови. 

Деца, при-

общени в 

системата 

на пред-

училищното 

образование 

(сред тях 

деца от уяз-

вими групи, 

включи-

телно роми, 

интегри-

рани в обра-

зователната 

система) 

Детски гра-

дини, подк-

репени по 

ОП за оси-

гуряване на 

среда за ак-

тивно при-

общаване в 

системата 

на пред-

училищното 

образование 

(включи-

телно за 

ранна пре-

венция на 

 Деца, приоб-

щени в систе-

мата на пред-

училищното 

образование 

(сред тях деца 

от уязвими 

групи, вклю-

чително 

роми, интег-

рирани в об-

разовател-

ната система) 

38 267 

 

Детски  

градини, под-

крепени по 

ОП за осигу-

ряване на 

среда за ак-

тивно приоб-

щаване в сис-

темата на 

пред-учи-

лищното об-

разование 

(включи-

телно за 

ранна превен-

 МОН ИАПО 
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обучителни 

затруднения 

ция на обучи-

телни затруд-

нения) 1949 

Създаване на 

условия за равен 

достъп до пре-

дучилищно и 

училищно обра-

зование чрез оп-

ределяне на за-

щитени и  сре-

дищни детски 

градини и учи-

лища 

 Държавен 

бюджет 

 Повишен дял на обхванатите в об-

разование и обучение деца и уче-

ници; 

Намален дял на преждевременно 

отпадналите от образователната 

система. 

Нетен кое-

фициент на 

записване 

на населе-

нието в об-

разовател-

ната сис-

тема през 

учебната 

2021/2022 

година в % 

данни на 

НСИ 

публи-

кувани 

към 

26.04. 

2022 г. 

Начално об-

разование (I - 

IV клас - 

83.6% 

 

Прогимнази-

ално и средно 

образование 

(V-VII и VIII 

- XII клас) -

84.6% 

Начално обра-

зование (I - IV 

клас - 85% 

 

 

Прогимнази-

ално и средно 

образование (V 

- VII и VIII - XII 

клас) - 86% 

МОН РУО, общини, 

ДГ, училища 

Преодоляване 

на регионалните 

и социално-ико-

номическите ба-

риери за достъп 

до образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 млн. лв. 

за цялата 

инвестиция 

по НПВУ 

Национални 

програми за 

развитие на 

образование-

то 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПВУ 

2022-2024 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 г. 

Осигурен безплатен, безопасен и 

екологичен транспорт на де-

цата/учениците до образовател-

ните институции.  

Осигурени качествени и съвре-

менни условия в ученическите об-

щежития. 

Изградена достъпна архитектурна 

среда в образователните институ-

ции. 

Постигната устойчивост и надг-

раждане на подкрепата за детските 

градини и училищата с концентра-

ция на деца и ученици от уязвими 

групи, включително роми, с оглед 

привличане на учители за работа в 

тях и повишаване качеството на 

образованието. 

Изградени младежки центрове със 

съвременна материална база за 

развитие и реализация на учени-

ците и младите хора. 

Подкрепа на дейността на центро-

вете за подкрепа за личностното 

развитие 

Осигурен 

безплатен 

транспорт 

за децата в 

задължи-

телна пре-

дучилищна 

възраст и за 

учениците 

от I до XII 

клас 

 

 

 

 

 

 

 

Изградени 

младежки 

центрове 

Отчет на 

програм-

ния бю-

джет на 

МОН за 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПВУ 

Осигурен без-

платен транс-

порт за 91 410 

деца в задъл-

жителна пре-

дучилищна 

възраст и за 

учениците от 

I до XII клас 

включително 

посредством 

5151 марш-

рута 

 

 

 

 

 

4 младежки 

центъра   към                

м. 09.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на 

мин. 10 броя 

младежки цент-

рове (в облас-

тни градове) 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН 

РУО, общини, 

ДГ, училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общини 
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Прилагане на модел, осигуряващ 

насърчаване на училищни парт-

ньорства между училища с разли-

чен профил от градски и селски ра-

йони. 

Създаване на 

условия за дос-

тъп до образова-

ние чрез прео-

доляване на де-

мографски, со-

циални и кул-

турни бариери 

 

Общ  бю-

джет за про-

цедурата: 

40 117 276,

18 лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

Начало - 

Средата на 

2024 г. -

2027  г. 

Създаване на условия за достъп до 

образование чрез преодоляване на 

демографски, социални и кул-

турни бариери, в т.ч.: 

• Повишаване на уменията 

на децата и учениците за обучение 

и общуване в мултикултурна 

среда, включително психологи-

ческа подкрепа и допълнителни 

обучения за деца/ученици с обра-

зователни затруднения, в т.ч. до-

пълнителни обучения по българ-

ски език, споделяне на културна 

идентичност и ценности; 

• Повишаване на капаци-

тета и квалификацията на педаго-

гическите специалисти и непедаго-

гическия персонал, вкл. образова-

телните медиатори за работа в мул-

тикултурна образователна среда; 

• Насърчаване създаването 

на училищни общности, в които 

ученици, родители, учители и ли-

дерски екип развиват умения за 

ефективно и равноправно взаимо-

действие в мултикултурна образо-

вателна среда; 

• Подкрепа за интензивна 

работа с родители: кратки обуче-

ния на родители относно техните 

права и задължения, свързани с об-

разованието на децата им и за фор-

миране у тях на мотивация за ак-

тивно приобщаване на децата им в 

Брой педа-

гогически 

специа-

листи и не-

педагоги-

чески  пер-

сонал, обу-

чени за ра-

бота в мул-

тикултурна 

образова-

телна среда 

 

Брой роди-

тели, обу-

чени за 

включване в 

мултикул-

турна обра-

зователна 

среда 

 Неприло-

жимо 

Брой педагоги-

чески специа-

листи и непеда-

гогически  пер-

сонал, обучени 

за работа в мул-

тикултурна об-

разователна 

среда - 5539 

 

 

 

 

Брой родители, 

обучени за 

включване в 

мултикултурна 

образователна 

среда - 66 972 

МОН ИАПО, РУО, 

общини, ДГ, 

училища 
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системата на предучилищното и 

училищното образование, в т.ч. 

чрез участие на образователни ме-

диатори. 

• Подкрепа за осигуряване 

на достъп до качествено образова-

ние и за преодоляване на нефинан-

сови бариери в малките населени 

места и в труднодостъпните ра-

йони чрез осигуряване на транс-

порт, хранене, ученическо обще-

житие; мобилност на преподава-

тели и адаптиране към работна 

среда в различни райони и с раз-

лични групи ученици, вкл. адапта-

ционни програми и социални па-

кети за млади учители. 

• Подкрепа за приобщаваща 

образователна среда, осигуряване 

на учебници, познавателни 

книжки за децата в задължителна 

предучилищна възраст, учебни по-

собия и материали; допълнителна 

работа на педагогическите специа-

листи с ученици от уязвими групи 

(включително през лятото); 

• Подкрепа за ангажиране 

на местните общности с образова-

телната институция чрез инициа-

тиви, като например добровол-

чески кампании в подкрепа на съ-

ответното училище. 

Обща и допъл-

нителна подк-

репа за личнос-

тно развитие в 

училищното об-

разование“ 

 

Общ бю-

джет: 151 

123 000 лв. 

Програма 

„Образова-

ние“  

2023 –  

2027 г.  

- Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти, вкл. 

нови в системата учители и екс-

перти от РУО, за осъществяване на 

обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, вкл. соци-

Брой деца и 

ученици в 

предучи-

лищното и 

училищното 

образование 

  Брой деца и 

ученици в пре-

дучилищното и 

училищното об-

разование със 

специални об-

разователни 

МОН ИАПО 
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 ално-емоционалното учене в клас-

ните стаи, както и обучения на не-

педагогическия персонал, вкл. об-

разователни медиатори и социални 

работници за подпомагане на обу-

чението;  

- Интензивна работа с родители на 

ниво училище за формиране на по-

ложителни нагласи към образова-

нието и за пълноценното им учас-

тие в образователния процес; 

- Допълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие на ученици със 

СОП, в риск, с хронични заболява-

ния и изявени дарби за трайно при-

общаване в училищното образова-

ние;  

Обща подкрепа за личностно раз-

витие за достъп и трайно приобща-

ване на учениците в училищното 

образование като: 

- Допълнително обучение по 

учебни предмети с фокус върху 

обучението по български език на 

ученици, за които българският 

език не е майчин, допълнително 

обучение (вкл. синхронно обуче-

ние, когато е приложимо) за уче-

ници с пропуски в усвояването на 

учебното съдържание, допълни-

телно обучение и подкрепа за под-

готовка на учениците за нацио-

нално външно оценяване, консул-

тиране по учебни предмети и кари-

ерно ориентиране на учениците; 

Повишаване на езиковата култура 

и познания чрез изучаването на 

чужд език и преодоляване на про-

пуски в обучението, стимулиране 

със специ-

ални обра-

зователни 

потреб-

ности 

(СОП), в 

риск, с хро-

нични забо-

лявания и с 

изявени 

дарби, полу-

чили допъл-

нителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие – 

до края на 

2024 г.  

 

Брой роди-

тели, подк-

репени в 

процеса на 

приобщава-

щото обра-

зование  до 

края на 2024 

г.  

 

Педагоги-

чески спе-

циалисти и 

непедагоги-

чески пер-

сонал, обу-

чени за ра-

бота с деца 

и ученици 

от уязвими 

потребности 

(СОП), в риск, с 

хронични забо-

лявания и с изя-

вени дарби, по-

лучили допъл-

нителна подк-

репа за личнос-

тно развитие –  

до края на 2024 

г. -3415 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой родители, 

подкрепени в 

процеса на при-

общава-щото 

образование – 

до края на 2024 

г. – 38 511. 

 

 

 

Педагогически 

специалисти и 

непедагоги-

чески персонал, 

обучени за ра-

бота с деца и 

ученици от уяз-

вими групи, 

вкл. самостоя-

телно заети  до 
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на творческите изяви и повиша-

ване на мотивацията за учене чрез 

занимания по интереси приори-

тетно в тематични направления: 

„Дигитална креативност“, „При-

родни науки“, „Математика“, 

„Технологии“, „Изкуства и кул-

тура“, „Гражданско образование“, 

„Екологично образование и здра-

вословен начин на живот“, интер-

културно образование, чужди 

езици; 

Обогатяване на прилаганите обра-

зователни програми и практически 

занимания за екологично образо-

вание, за формиране на екологична 

култура, съзнание и поведение, за-

познаване с екологичните закони, 

защита, управление и разумно из-

ползване на природните ресурси, 

опазване на природната среда и на 

екологичното равновесие. 

Грижа за здравето посредством 

прилагане на ефективни програми 

за здравно образование, здравос-

ловно хранене, първа долекарска 

помощ, безопасно движение по пъ-

тищата. 

Подобряване на физическата кул-

тура чрез подкрепа за провежда-

нето на тренировъчни занимания 

по видове спорт и на спортни дей-

ности в училищата. 

групи, вкл. 

самостоя-

телно заети  

до края на 

2024 година  

края на 2024 г. – 

1667. 

Обща и допъл-

нителна подк-

репа за личнос-

тно развитие в 

предучилищно-

то образование 

Общ бю-

джет: 

140 538 892

,95 лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 - 

2027 г. 

Начало 

края на 

2023 г. -

2028 г. 

- Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти, вкл. 

нови в системата учители и екс-

перти от РУО, за осъществяване на 

обща и допълнителна подкрепа за 

Брой деца и 

ученици в 

предучи-

лищното и 

училищното 

образование 

  Брой деца и 

ученици в пре-

дучилищното и 

училищното об-

разование със 

МОН ИАПО 
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личностно развитие, вкл. соци-

ално-емоционалното учене в детс-

ките градини, както и обучения на 

непедагогическия персонал, вкл. 

образователни медиатори и соци-

ални работници за подпомагане на 

обучението.. 

- Интензивна работа с родители на 

ниво детска градина за формиране 

на положителни нагласи към обра-

зованието и за пълноценното им 

участие в образователния процес; 

- Допълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие на деца със СОП, 

в риск, с хронични заболявания и 

изявени дарби за трайно приобща-

ване в  предучилищното образова-

ние;  

Обща подкрепа за личностно раз-

витие за достъп и трайно приобща-

ване на децата в предучилищното 

образование като: 

- Ранно оценяване на потребнос-

тите и превенция на обучителните 

затруднения на децата в детските 

градини; 

- Обучение чрез допълнителни мо-

дули за деца в детските градини, 

които не владеят български език, 

психологическа подкрепа и допъл-

нително обучение по български 

език; 

- Прилагане на програми за психо-

моторно, познавателно и езиково 

развитие на деца в детските гра-

дини; индивидуална и групова ра-

бота при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески и/или 

сензорни затруднения. 

със специ-

ални обра-

зователни 

потреб-

ности 

(СОП), в 

риск, с хро-

нични забо-

лявания и с 

изявени 

дарби, полу-

чили допъл-

нителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие – 

до края на 

2024 г. 

Брой роди-

тели, подк-

репени в 

процеса на 

приобщава-

щото обра-

зование  до 

края на 

2024 г.  

Педагоги-

чески спе-

циалисти и 

непедагоги-

чески пер-

сонал, обу-

чени за ра-

бота с деца 

и ученици 

от уязвими 

групи, вкл. 

специални об-

разователни 

потребности 

(СОП), в риск, с 

хронични забо-

лявания и с изя-

вени дарби, по-

лучили допъл-

нителна подк-

репа за личнос-

тно развитие –  

до края на 2024 

г. -3415 

 

 

 

 

 

Брой родители, 

подкрепени в 

процеса на при-

общаващо-то 

образование – 

до края на 2024 

г. – 38 511. 

 

 

Педагогически 

специалисти и 

непедагоги-

чески персонал, 

обучени за ра-

бота с деца и 

ученици от уяз-

вими групи за-

ети, вкл. самос-

тоятелно заети  

до края на 2024 

г. – 1667 
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самостоя-

телно заети  

до края на 

2024 г. 

 Оперативна цел 5.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието 

Намаляване на 

дела преждевре-

менно напусна-

лите  образова-

телната система 

деца/ученици с 

фокус върху ин-

ституциите с ви-

сока концентра-

ция на деца/уче-

ници от уязвими 

групи 

 Държавен 

бюджет 

Програма 

„Образова-

ние“  

2021 - 2027 г. 

12/2024 Разработена методика за оценка на 

потребностите на децата/учени-

ците в риск от преждевременно на-

пускане на училище. 

 

Създаден механизъм за проследя-

ване на всеки случай на дете/уче-

ник в риск от отпадане. 

 

Разработен и приложен инстру-

мент за идентифициране на риск от 

преждевременно напускане на об-

разователната система при деца и 

ученици. 

 

 

 

Подобрена ефективност на Меха-

низма за съвместна работа на инс-

титуциите по обхващане и включ-

ване в образователната система. 

 

Групов не-

тен коефи-

циент на за-

писване  

1 - 4 клас 

 

Дял на 

преждевре-

менно на-

пусналите 

образование 

и обучение 

 

Относите-

лен дял на 

младежите 

(на възраст 

20 - 24 на-

вършени го-

дини) със 

завършено 

най-малко 

средно об-

разование 

НСИ/ 

Инфо-

стат 

 

 

 

данни на 

НСИ 

към 

17.03. 

2022 г. 

 

 

данни на 

НСИ 

към 

17.03. 

2022 г. 

83,6 % 

 

 

 

 

 

12,2 за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

86,3% 

за 2021 г.  

85% 

 

 

 

 

 

11,7% 

 

 

 

 

 

 

87% 

МОН МТСП, МВР, 

ДАЗД, об-

щини, ДГ, 

училища, ЦО-

ИДУЕМ, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Подкрепа за ус-

пех 

Общ бю-

джет: 

140 923 697

,44 лв. 

ОПНОИР 

2014 - 2020 г. 

Край  

2022 г. 

Изработване на инструментариум 

за ранно  идентифициране на уче-

ници в риск от преждевременно 

напускане на образователната сис-

тема и за диференциран подход 

при определяне на потребностите 

им от предоставяне на индивиду-

ална подкрепа.  

Деца, уче-

ници и мла-

дежи от уяз-

вими групи 

(включи-

телно 

роми), учас-

тващи в 

мерки за об-

разователна 

 Деца, уче-

ници и мла-

дежи от уяз-

вими групи 

(включи-

телно роми), 

участващи в 

мерки за об-

разователна 

интеграция и 

Деца, ученици 

и младежи от 

уязвими групи 

(включително 

роми), участ-

ващи в мерки за 

образователна 

интеграция и 

реинтеграция -

32 898 

МОН МТСП, МВР, 

ДАЗД, об-

щини, ДГ, 

училища, ЦО-

ИДУЕМ, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 
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Организиране и провеждане на 

обучения на педагогическите спе-

циалисти за прилагане на инстру-

ментариума за ранно идентифици-

ране на ученици в риск от преж-

девременно напускане на образо-

вателната система и за диференци-

ран подход при определяне на  

потребностите им от предоставяне 

на индивидуална подкрепа, както и 

други видове обучения на педаго-

гически  

специалисти, според естеството и 

спецификата на идентифицира-

ните нужди на учениците, които 

следва да бъдат в съответствие с 

плана за квалификационна дейност 

на съответното учебно заведение. 

Осъществяване на обща подкрепа 

за личностно развитие на учени-

ците в съответствие с чл. 17 и чл. 

27 от Наредбата за приобщаващото 

образование чрез допълнително 

обучение по учебни предмети за 

превенция на обучителни  

затруднения и/или за преодоля-

ване на системни пропуски при ус-

вояването на учебното съдържа-

ние, както и допълнителни дей-

ности, които са пряко насочени 

към преодоляване на обучителни 

затруднения по определените 

предмети. 

интеграция 

и реинтегра-

ция 

 

 

реинтеграция 

- 13 407 

 

 

 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Разширяване 

обхвата в преду-

чилищното и в 

училищното об-

разование, чрез 

подкрепа за 

Общ бю-

джет: 

17 416 567,

54 лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ 

Начало 

края на 

2023 г. - 

2028 г. 

• Разширяване на територи-

алния и демографския обхват на 

Механизма чрез допълване на еки-

пите за обхват на местно ниво, вкл. 

с образователни медиатори; 

Брой деца и 

ученици об-

хванати от 

механизма 

за съвмес-

тна работа 

  Брой деца и 

ученици обхва-

нати от меха-

низма за съв-

местна работа 

МОН ИАПО 
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ефективното 

функциониране 

на механизма за 

съвместна ра-

бота на институ-

циите по обхва-

щане, включ-

ване и предотв-

ратяване на от-

падането от об-

разователната 

система на деца 

и ученици 

• Повишаване на капаци-

тета и уменията на екипите за обх-

ват, вкл. за работа с инструмента-

риум за определяне на учениците в 

риск от отпадане; 

• Целенасочени информа-

ционни дейности и работа с роди-

тели за разясняване ползите от об-

разование и задълженията за 

включване в предучилищно и учи-

лищно образование, ангажиране на 

местни власти и неправителствени 

организации; 

• Насърчаване изгражда-

нето на устойчиви партньорства 

между училища, детски градини, 

общини и неправителствени орга-

низации за пълен обхват и превен-

ция на отпадането, вкл. популяри-

зиране на добри практики за взаи-

модействие на институциите за 

включване на деца и ученици в об-

разователната система. Създаване 

на ефективни училищни общ-

ности. 

на институ-

циите - до 

2024 г. 

 

 

Брой  чле-

нове на еки-

пите за обх-

ват, обу-

чени за  ра-

бота по Ме-

ханизма за 

обхват и 

идентифи-

циране на 

деца и уче-

ници в риск 

от отпадане 

до 2024 г. 

 

на институци-

ите- до 2024 г.- 

1 090 

 

 

Брой  членове 

на екипите за 

обхват, обучени 

за  работа по 

Механизма за 

обхват и иден-

тифициране на 

деца и ученици 

в риск от отпа-

дане до 2024 г. - 

2075 

Прилагане на 

интервенции, 

насочени към  

многократно от-

падащите уче-

ници  

 Държавен 

бюджет 

Учебната 

2022 –  

2023 г.  

 

 

 

 

Анализ на причините за повторно 

отпадане от училище на  регио-

нално и местно ниво. 

Предприети действия за предотв-

ратяване на повторното отпадане 

от училище. 

Дял на 

преждевре-

менно 

Напусна-

лите образо-

вание и 

обучение по 

статисти-

чески 

райони от 

ниво 2 

Северозапа-

ден 

Евростат Към 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН, 

РУО 

Общини, учи-

лища 
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Северен 

централен 

Североизто-

чен 

Югозападен 

Южен цент-

рален 

Югоизточен 

9,9 % 

 

14,6 % 

 

6,7 % 

12,1  % 

 

21,6  % 

 

Осреднена 

стойност от 

11,7% 

 

Работа с роди-

тели,  

семейства и об-

щности за за-

държане, осо-

бено на реинтег-

рирани след от-

падане от учи-

лище ученици 

10 млн. лв. 

за 2022 г. 
НП „Подк-

репа на об-

разовател-

ните медиа-

тори и со-

циалните 

работници“ 

2022  

Учебната 

2022/2023 

г. Дей-

ността 

може да 

продължи 

и през 

следваща-

та учебна 

година 

Разработени и приложени модели 

на взаимодействие дете/ученик – 

родители – учители – медиа-

тори/социални работници за пре-

венция на отпадането от образова-

телната система основаващи се на 

анализи на причините за преждев-

ременното отпадане. 

Брой реин-

тегрирани 

деца и уче-

ници след 

отпадане 

Отчет на 

НП 

Проведени 

срещи и дей-

ности с учас-

тието на ро-

дители, учи-

тели, ученици 

– 525 учи-

лища към м. 

09.2022 г. 

2022 г. 

Проведени 

срещи и дей-

ности с участи-

ето на роди-

тели, учители, 

ученици – не 

по-малко от 900 

за 2022 г. 

МОН, 

РУО 

Общини, учи-

лища 

 Оперативна цел 5.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и училищното образование 

Осигуряване на 

приобщаваща 

среда за гаран-

тиране актив-

ното участие в 

образователния 

процес и социа-

лизацията на 

всяко дете сред 

връстниците 

 Национални 

програми за 

развитие на 

образование-

то 

12/2024 Анализ на необходимия брой обра-

зователни медиатори, педагоги-

чески съветници, психолози и со-

циални работници в образовател-

ната институция. 

Осигурена подкрепа за развитие на 

професионалните умения и умени-

ята за работа със семействата на 

учители, социални работници, об-

разователни медиатори, помощ-

ници на учителя, помощник-въз-

питатели, кариерни консултанти. 

Институционализиране на ролята 

на образователните медиатори. 

Утвърдена програма за обучение и 

квалификация на образователните 

медиатори.  

Увеличен брой на образователните 

медиатори, педагогическите съвет-

ници, психолозите и социалните 

Брой назна-

чени обра-

зователни 

медиатори 

Отчет на 

НП 

967 образова-

телни медиа-

тори/ социал-

ните работ-

ници, назна-

чени в 721 

училища – 

към м. 

09.2022 г. 

Назначени об-

разователни ме-

диатори и/или 

социални ра-

ботници в из-

пълнението на 

националната 

програма – не 

по-малко от 900 

за 2022 г. 

МОН МТСП, ЦОИ-

ДУЕМ, об-

щини, ДГ, 

училища, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 



План за действие към Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България       

(2021 – 2030) 

31 
 

работници в екипите за обхват към 

образователните институции. 

Осигурени средства и материали в 

образователния процес за осигуря-

ване на активното участие и соци-

ализация на всяко дете и всеки уче-

ник съобразно неговите индивиду-

ални потребности. 

Повишаване на 

компетентнос-

тите на педаго-

гическите и не-

педагогичес-

ките специа-

листи, обусло-

вени от индиви-

дуалните пот-

ребности на де-

цата и учени-

ците от рискови 

групи 

 Държавен 

бюджет, 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 – 

2027 г. 

12/2024 Обучени педагогически специа-

листи и непедагогически  персонал 

за работа в мултикултурна среда, с 

ученици с трудности в обучението, 

от уязвими групи и с риск от отпа-

дане. 

Разработена и приложена прог-

рама за подкрепа на педагогичес-

ките  специалисти и непедагоги-

чески персонал за адаптирането им 

в детски градини и училища с кон-

центрация на деца и ученици от 

уязвими групи, включително роми. 

Разработена Национална елект-

ронна библиотека на учителите. 

 

Създадена платформа за споделяне 

на опит и взаимно учене за ус-

пешно включване и пълноценно 

участие на децата/учениците в об-

разователния процес. 

   Брой обучени 

педагогически 

специалисти и 

непедагоги-

чески  персонал 

за работа в мул-

тикултурна 

среда, с уче-

ници с труд-

ности в обуче-

нието, от уяз-

вими групи и с 

риск от отпа-

дане. 

Разработена и 

приложена 

програма за 

подкрепа на пе-

дагогическите  

специалисти и 

непедагоги-

чески персонал 

за адаптирането 

им в детски гра-

дини и училища 

с концентрация 

на деца и уче-

ници от уяз-

вими групи, 

включително 

роми. 

МОН МТСП, ЦОИ-

ДУЕМ, об-

щини, детски 

градини, учи-

лища, ИАПО, 

организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Създадена  

платформа – 1 

бр.  

Повишаване на 

капацитета на 

педагогически-

те специалисти 

за работа в мул-

тикултурна 

среда 

 

5 953 482,35 

лева 

 

ОПНОИР 

2014 - 2020 г. 

Край на 

проекта: 

2023 г. 

Провеждане на краткосрочни обу-

чения на учители, педагогически 

специалисти и  

директори от училища и детски 

градини за работа в мултикултурна 

образователна среда. 

Педагоги-

чески спе-

циалисти, 

включени в 

обучения за 

работа в 

мултикул-

турна среда; 

 

Образова-

телни меди-

атори, 

включени в 

обучения по 

процеду-

рата 

 Педагоги-

чески специа-

листи, вклю-

чени в обуче-

ния за работа 

в мултикул-

турна среда -

2679  

 

Образова-

телни медиа-

тори, вклю-

чени в обуче-

ния по проце-

дурата -29 

Педагогически 

специалисти, 

включени в 

обучения за ра-

бота в мулти-

културна среда 

- 5123 

 

 

Образователни 

медиатори, 

включени в 

обучения по 

процедурата - 

241 

МОН ИАПО 

 Оперативна цел 5.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик 

Създаване на 

индивидуални 

профили на де-

цата/учениците 

и персонализи-

ране на подкре-

пата за личнос-

тно развитие 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Разработен и приложен модел на 

приобщаващи грижи и модели за 

адаптация и плавен преход на де-

тето/ученика към условията в дет-

ската градина и в училището, както 

и на прехода между отделните 

етапи и степени на образование. 

Въведена в нормативната уредба 

възможност за включване на по-

вече педагогически специалисти 

съобразно необходимостта в 

група/паралелка с оглед отделяне 

на повече внимание и грижи. 

Разработен и приложен инстру-

мент за подкрепа за личностно раз-

витие на деца и ученици на базата 

на индивидуални  интереси, та-

ланти и възможности. 

   Брой създадени 

индивидуални 

профили на де-

цата/учениците 

МОН МТСП, 

ДАЗД, АСП, 

общини, дет-

ски градини, 

училища, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Разработена и въведена програма 

за наставничество на ученици на 

училищно равнище с цел намаля-

ване на преждевременното напус-

кане на училище и развиване на 

умения. 

Обучение на 

учители на ра-

ботното място 

как да използват 

наличните 

(цифрови) инст-

рументи за ана-

лиз на индиви-

дуалната обра-

зователна успе-

ваемост на 

всеки ученик  

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Учениците в риск получават ефек-

тивна индивидуална подкрепа, на-

сочена към техните трудности в 

ученето. 

Използване на цифрови инстру-

менти за анализ на индивидуал-

ната образователна успеваемост на 

всеки ученик и идентифициране на 

пропуски в ученето. 

    МОН МТСП, 

ДАЗД, АСП, 

общини, учи-

лища,  орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 5.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности 

Подкрепа за 

прилагане на 

модел за функ-

ционална 

оценка на инди-

видуалните пот-

ребности на де-

цата и учени-

ците 

 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Анализирана необходимост от ме-

тодическа подкрепа на екипите за 

подкрепа за личностно развитие в 

детски градини и училища и на 

взаимодействието им с регионал-

ните центрове за подкрепа на про-

цеса на приобщаващото образова-

ние (РЦПППО). 

Обучени специалисти за прилагане 

на модел за функционална оценка 

на индивидуалните потребности 

на децата и учениците. 

Разработени и приложени прог-

рами за психомоторно, познава-

телно и езиково развитие, за инди-

видуална и групова работа при ус-

тановени езикови и/или емоцио-

нално-поведенчески и/или сен-

зорни затруднения. 

Дял на про-

гимназиал-

ните 

учители, ко-

ито се чувс-

тват 

(много) 

добре под-

готвени за 

работа с та-

лантливи 

ученици и 

ученици със 

СОП 

OECD, 

TALIS 

71,8% към 

2018 г. 

74% МОН Общини, дет-

ски градини, 

училища, 

РЦПППО 
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Осъществяване 

на дейности за 

личностно раз-

витие на децата 

и учениците от 

институциите в 

системата на 

предучилищ-

ното и училищ-

ното образова-

ние по проект 

“Подкрепа за 

приобщаващо 

образование“ 

  ОП НОИР  

Проект 

“Подкрепа за 

приобща-

ващо образо-

вание” 

2023 Проведени дейности за стимули-

ране овладяването на ключови 

компетентности и за формиране на 

личностни качества и социални 

компетентности чрез прилагане на 

компетентностния подход.   

Повишени образователни резул-

тати.   

Придобити и подобрени ключови 

компетентности при децата и уче-

ниците със СОП.  

  

Деца и уче-

ници със 

специални 

образова-

телни пот-

ребности от 

детски гра-

дини и учи-

лища до ос-

новна сте-

пен на обра-

зование  

  

 
  Деца и ученици 

със специални 

образователни 

потребности от 

детски градини 

и училища до 

основна степен 

на образование 

- 4100  

МОН  Детски гра-

дини, учи-

лища, 

РЦПППО    

Осигуряване на 

иновативни об-

разователни 

технологии и 

обогатяване на 

специализира-

ната подкре-

пяща образова-

телна среда  

 

 

Проектиране и 

изграждане на 

рампи; 

Адаптиране и 

изграждане на 

санитарни 

възли; 

Ремонт на при-

лежаща инфрас-

труктура; 

Изпълнение на 

асансьор; 

421 758 лв. 

по Модул 2 

на НП 

„Подкрепа 

за личнос-

тно разви-

тие на де-

цата и уче-

ниците“ 

 

 

700 000 лв. 

НП „Подк-

репа за лич-

ностно раз-

витие на де-

цата и учени-

ците“  

 

 

 

 

 

Модул „Съз-

даване на 

достъпна ар-

хитектурна 

среда“ от НП 

„Осигуря-

ване на съв-

ременна, си-

гурна и дос-

тъпна 

образова-

телна среда“ 

за 2022 г. 

12/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2022 

Оборудвани и обзаведени ресур-

сни, сензорни и др. кабинети, съоб-

разно нуждите на децата и учени-

ците, вкл.  за допълваща и алтерна-

тивна комуникация за невербални 

деца, видео ресурси за работа в до-

машна среда. 

Реализиране на иновативни обра-

зователни технологии при деца и 

ученици със специални образова-

телни потребности. 

Създаване и използване на адапти-

рани отворени образователни ре-

сурси за деца/ученици със СОП. 

 

 

Осигурени условия за свободен 

достъп на хора с увреждания и спе-

циални образователни потреб-

ности до държавните училища и 

специализираните обслужващи 

звена чрез изграждане на достъпна 

архитектурна среда 

Изграждане 

и обновя-

ване на  

Съоръже-

ния, вкл. 

асансьори и 

рампи за 

деца с дви-

гателни  

затруднения 

 

 

 

-Брой из-

вършени 

строително-

монтажни 

работи за 

създаване 

на достъпна 

среда – 14;  

- Брой дос-

тавени и 

монтирани 

съоръжения 

 

 

 

 

 

 

През 2022 г. 

са финанси-

рани 17 про-

ектни предло-

жения на 

РЦПППО и 

едно проек-

тно предло-

жение на 

ДЛЦ, гр. Со-

фия 

 

 

16 бр. извър-

шени СМР; 

 

 

 

 

 

 

4 бр. монти-

рани съоръ-

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 извършени 

СМР; 

 

 

 

 

 

 

4 бр. монтирани 

съоръжения. 

 

 

МОН Детски гра-

дини, учи-

лища, 

РЦПППО, 

ЦПЛР, РУО 
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Доставка и мон-

таж на платфор-

мени съоръже-

ния. 

за създаване 

на достъпна 

среда – 4 

Подкрепа за 

приобщаващо 

образование 

31 000 000 

лв. 

ОПНОИР 

2014-2020 г. 

Край: 2023 

г. 

Разработване и прилагане на модел 

за функционална оценка на инди-

видуалните потребности на децата 

и учениците със специални образо-

вателни потребности и с  

хронични заболявания в институ-

циите в системата на предучилищ-

ното и училищното  образование. 

 

Разработване на специализирани 

дидактически материали (учебна 

литература, адаптирани учебни по-

магала и други) за работа с деца и 

ученици със специални образова-

телни потребности, с хронични за-

болявания, в риск и с изявени 

дарби. 

 

 

 

Брой деца и 

ученици с 

хронични 

заболява-

ния, в риск, 

с изявени 

дарби, полу-

чили допъл-

нителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие по 

операцията 

 

Включени  в 

дейности 

деца и уче-

ници със 

специални 

образова-

телни пот-

ребности 

 

 Брой деца и 

ученици с 

хронични за-

болявания, в 

риск, с изя-

вени дарби, 

получили до-

пълнителна 

подкрепа за 

личностно 

развитие по 

операцията -

1698 

 

Деца и уче-

ници със спе-

циални обра-

зователни 

потребности, 

включени в 

дейности, 

подкрепени -

3229 

Брой деца и 

ученици с хро-

нични заболя-

вания, в риск, с 

изявени дарби, 

получили до-

пълнителна 

подкрепа за 

личностно раз-

витие по опера-

цията - 7700

  

 

 

Деца и ученици 

със специални 

образователни 

потребности, 

включени в 

дейности, подк-

репени - 4100 

МОН ИАПО 

 Оперативна цел 5.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила 

и мигранти 

Реализиране на 

ефективна обра-

зователна ин-

теграция и пъл-

ноценна социа-

лизация на деца 

и ученици от ет-

ническите мал-

цинства 

 Програма 

„Образова-

ние“ 2021 - 

2027 г.; 

Национални 

програми 

12/2024 Проведени общностни кампании 

за превенция на негативни нагласи 

и език на омраза. 

Проучени причини за сегрегацията 

и предприети мерки въз основа на 

резултатите от проучването. 

Приложени политики за толерант-

ност и уважение към културните 

различия и ефективно междукул-

75% от детс-

ките гра-

дини и учи-

лищата са 

провели 

кампании за 

адресиране 

на нега-

тивни наг-

ласи 

  82% от детс-

ките градини и 

училищата с 

проведени кам-

пании 

МОН Общини, дет-

ски градини, 

училища, ЦО-

ИДУЕМ, 

ИАПО, 

ДАЗД, АСП, 

организации 

партньори на 
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турно взаимодействие, за преодо-

ляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност. 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Социално-ико-

номическа ин-

теграция на уяз-

вими групи. Ин-

тегрирани 

мерки за подоб-

ряване достъпа 

до образование- 

Компонент 2 . 

Общ бю-

джет: 

5 305 497, 

96 лв. 

ОПНОИР 

2014-2020 г. 

2023 г. Допълнително обучение по бъл-

гарски език за децата и учениците 

(вкл. за децата и учениците, тър-

сещи или получили международна 

закрила), за които българският 

език не е майчин; 

Допълнителни занимания със заст-

рашени от отпадане от училище 

ученици от  

етническите малцинства и учени-

ците, търсещи или получили меж-

дународна закрила; 

Реинтегриране в образователната 

система на младежи до 18 г., от-

паднали от  

училище; 

Осигуряване на подходяща обра-

зователна среда за включване на 

учениците от  

ромски произход от обособените 

по етнически признак училища 

чрез поетапен прием в училища из-

вън ромските квартали (вкл. транс-

портирането им при необходимост 

от ромските квартали/махали в 

градовете до училище); 

 Подобряване на образователната 

среда в детски градини и училища 

извън ромските махали в градо-

вете, в които се обучават интегри-

рано деца и ученици от етничес-

ките малцинства и търсещи или 

получили международна закрила 

Деца, уче-

ници и мла-

дежи от ет-

нически 

малцинства 

(включи-

телно 

роми), учас-

тващи в 

мерки за об-

разователна 

интеграция 

и реинте-

грация 

 Деца, уче-

ници и мла-

дежи от етни-

чески мал-

цинства 

(включи-

телно роми), 

участващи в 

мерки за об-

разователна 

интеграция и 

реинтеграция 

- 1434 

Деца, ученици 

и младежи от 

етнически мал-

цинства (вклю-

чително роми), 

участващи в 

мерки за обра-

зователна ин-

теграция и ре-

интеграция - 6 

654  

МОН ИАПО 

Подкрепа на 

уязвими групи 

327 445, 44 

лв. 

ОПНОИР 

2014-2020 г. 

Край: 2023 

г. 

Подкрепа за продължаване на об-

разованието на лицата от целевите 

Ученици от 

уязвими 

 Ученици от 

уязвими 

Ученици от уяз-

вими групи във 

МОН ИАПО 
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за достъп до 

висше образова-

ние  

 

 

групи във висши училища чрез  до-

пълнителни обучения на ученици 

от уязвими групи от втори гимна-

зиален етап, с цел успешно пола-

гане на държавни зрелостни из-

пити съгласно ЗПУО (задължи-

телни и допълнителни зрелостни 

изпити) и кандидатстване във 

висше училища. 

Подкрепа за обучението на сту-

денти от уязвими групи в първи 

курс 

групи във 

втори гим-

назиален 

етап  

 

Студенти от 

уязвими 

групи в 

първи курс, 

редовна или 

задочна 

форма на 

обучение 

групи във 

втори гимна-

зиален етап - 

0 

 

Студенти от 

уязвими 

групи в първи 

курс, редовна 

или задочна 

форма на обу-

чение - 0 

 

втори гимнази-

ален етап – 513 

 

 

  

Студенти от 

уязвими групи 

в първи курс, 

редовна или за-

дочна форма на 

обучение - 105

  

 Оперативна цел 5.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с изявени дарби 

Осигуряване на 

подкрепа на 

деца с изявени 

дарби за високи 

постижения в 

областта на нау-

ките, техноло-

гиите, изкуст-

вата и спорта 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Осигурен равен достъп до спортна 

и културна инфраструктура и обу-

чение. 

Приложен инструмент за откри-

ване на деца и ученици с изявени 

способности и дарби в областта на 

науките, технологиите, изкуствата 

и спорта. 

Осигурена допълнителна подкрепа 

за личностно развитие, вкл. чрез 

стипендии, на деца с изявени 

дарби за високи постижения. 

   Брой подкре-

пени деца с 

изявени дарби 

МОН-

ММС, 

МК, 

ДАЗД 

Детски гра-

дини, учи-

лища, об-

щини, ЦПЛР, 

НДД, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Прецизиране 

ролята на ЦПЛР  

в подкрепата за 

личностно раз-

витие на децата 

и учениците 

 Държавен 

бюджет 

12/2022 Извършен анализ на функциите, 

ефективността и ресурсите на 

ЦПЛР  в подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците. 

Разширена роля на ЦПЛР в про-

цеса на личностно развитие на де-

цата и учениците. 

    МОН ЦПЛР, об-

щини, НДД, 

организации–

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 5.8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в образователните институции  

Прилагане на 

цялостен учили-

щен подход за 

създаване на си-

гурна среда и 

700 000 лв. 

по Модул 

„Сигурност 

в училище“ 

за 2022 г. 

НП „Осигу-

ряване на 

съвременна, 

сигурна и 

12/2024 Изградени и/или модернизирани 

системи за сигурност и контрол на 

достъпа в детските градини и учи-

лищата. 

Снабдяване 

на учили-

щата с алар-

мени сис-

 

 

 

 

 

104 бр. сис-

теми за виде-

онаблюдение 

и контрол на 

За 2022 г.:             

* Изграждане 

на минимум 15 

броя сигнално-

известителни 

МОН ДАЗД, РУО, 

детски гра-

дини, учи-

лища, органи-
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превенция на 

насилието и 

тормоза 

достъпна об-

разователна 

среда“, Мо-

дул „Сигур-

ност в учи-

лище“  за 

2022 г.; 

Държавен 

бюджет 

Създадени групи в детските гра-

дини/училищата за повишаване на 

социалните умения за подобряване 

на общуването и решаване на кон-

фликти по ненасилствен начин.  

Осигурена психологическа и педа-

гогическа подкрепа за децата, уче-

ниците и родителите за превенция 

и противодействие на насилието и 

тормоза. 

Проведени обучения за повиша-

ване на капацитета и компетенци-

ите на РУО, детски градини и учи-

лища за оказване на социално-емо-

ционална подкрепа на децата и 

учениците (вкл. за разпознаване и 

справяне с по-висока тревожност, 

емоционални травми, чувство за 

отчуждение и др.) и за управление 

на конфликти, справяне с агреси-

ята, дискриминацията и насилието. 

Създадени центрове по медиация 

за справяне с агресията, в които 

медиатори са ученици и учители.  

теми, сис-

теми за ви-

део наблю-

дение и сис-

теми за  

контрол на 

достъпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достъпа, изг-

радени през 

2021 г.   

системи;                                                                                             

* Изграждане 

на минимум 20 

броя системи 

осигуряващи 

наблюдение и 

запис чрез изне-

сено видеонаб-

людение в спе-

циализиран 

център.                                                                    

* Изграждане 

на минимум 20 

броя системи  за 

контрол на дос-

тъпа.         

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции 

Назначаване на 

повече педаго-

гически съвет-

ници, психо-

лози, помощ-

ници на учи-

теля, медиатори 

и социални ра-

ботници в учи-

лищата и детс-

ките градини 

 Държавен 

бюджет 

 Формиране на личностни качества, 

ценности, нагласи и мотиви, които 

да подпомогнат пълноценното раз-

витие на детето/ученика като лич-

ност и член на обществото.  

Приоритизиране на възпитател-

ната работа, включително за въз-

питаването на децата и учениците 

като достойни граждани на Бълга-

рия, Европа и на света. 

    МОН ДАЗД, РУО, 

детски гра-

дини, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Оптимизиране 

на взаимодейст-

 НП „Подк-

репа на обра-

зователните 

 Формирани положителни нагласи 

към образованието от страна на 

учениците от уязвими групи и на 

  Проведени 

мероприятия 

– събития и 

Брой проведени 

мероприятия 

МОН ДАЗД, РУО, 

детски гра-

https://www.mon.bg/bg/101130
https://www.mon.bg/bg/101130
https://www.mon.bg/bg/101130
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вието на учили-

щето с родите-

лите на учени-

ците от уязви-

мите групи чрез 

активното учас-

тие на образова-

телните медиа-

тори и социал-

ните работници 

медиатори и 

социалните 

работници“ 

техните родители чрез организи-

ране и провеждане на дейности на 

образователните медиатори и/или 

социалните работници с родите-

лите. 

други дей-

ности, с учас-

тието на ро-

дители, учи-

тели и предс-

тави-тели на 

местната об-

щност – не 

по-малко от 

900 за 2022 г. 

дини, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Приоритетна област 6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 Оперативна цел 6.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

Мултиплици-

ране на успеш-

ните иновации 

във всички учи-

лища 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Разработена и приложена мето-

дика за картографиране и оценка 

на прилаганите иновации. 

Разработен и приложен  инстру-

ментариум за самооценка на ино-

вационните дейности от образова-

телните институции, вкл. пуб-

лично оповестяване на обобще-

ните резултати. 

Създадени професионални 

учещи/учебни общности за въвеж-

дане на иновации. 

Обогатена и обновена национална 

електронна библиотека и плат-

форма edumon.bg с ресурси за об-

мен, визуализация и публикуване 

на иновационни практики и предс-

тавяне на иновативни продукти 

  600 одобрени 

проекта по 

НП „Инова-

ции в дейст-

вие“ за 2021 г. 

1000 иновации 

в 28 области на 

страната. 

Ежегодно акту-

ализиране на 

списъка на ино-

вативните учи-

лища. 

 Не по-малко от 

600 одобрени 

училища по НП 

"Иновации в 

действие"  

Минимум 1 на-

ционален и 6 

регионални фо-

рума на инова-

тивните учи-

лища годишно  

МОН РУО, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Подкрепа за 

създаване и 

функциониране 

на иновативни 

детски градини 

400 000 лв. 

за 2022 г. 

НП „Хубаво 

е в детската 

градина“ 

12/2024 Изготвена процедура за кандидат-

стване, одобрение и последваща 

оценка на иновативни детски гра-

дини (ДГ). 

Подкрепени и разпространени ра-

ботещи иновативни практики в 

детските градини. 

Брой детски 

градини, ре-

ализирали 

дейности по 

програмата  

Отчет на 

НП 

116 детски 

градини, реа-

лизирали дей-

ности по 

програмата – 

към м. 

09.2022 г. 

Ежегодно учас-

тие на ДГ в дей-

ности по инова-

ции 

МОН РУО, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

https://www.mon.bg/bg/101130
https://www.mon.bg/bg/101130
https://www.mon.bg/bg/101130
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Изграждане на 

мрежа за инова-

ции и партньор-

ство  

2 300 000 

лв. за 2022 

г. по НП 

„Иновации 

в действие“ 

Държавен 

бюджет 

12/2024 Разработена концепция и създа-

дена мрежа за иновации между 

МОН, РУО, детски градини, учи-

лища, представители на висшите 

училища, научните среди, бизнеса 

и неправителствения сектор, с 

общи цели и теми за обмен на но-

вовъведения и взаимна подкрепа. 

Проведени  

форуми за 

иновации 

Отчет на 

НП 

неприложимо Проведени ми-

нимум 2 го-

дишни 

срещи/фо-

руми/консулта-

ции на мрежата 

МОН РУО, ВУ и 

НО, организа-

ции парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 6.2. Иновации в образователния процес 

Създаване на 

национална 

STEM среда за 

умения за ут-

решния ден 

576 151 000 

лв. 

НПВУ, ин-

вестиция 

„STEM цент-

рове и инова-

ции в образо-

ванието” 

12/2024 Разработени анализ и оценка на из-

ползваните методи на преподаване 

в обособената образователна 

STEM среда и отличаване на добри 

практики. 

Реализирани обучения за учители 

в училища с изградена STEM 

среда. 

Въведено проектно-базирано обу-

чение в присъствена форма и обу-

чение в електронна среда. 

Разработени и въведени инова-

тивни, интердисциплинарни 

STEM образователни програми. 

Създадено сътрудничество за мул-

типлициране на ефективни инова-

ции между иновативни образова-

телни институции, между инова-

тивни и неиновативни училища. 

Въведена хибридна организация 

на обучение (присъствено и дис-

танционно) чрез използване на от-

ворени образователни ресурси и 

прилагане на иновативни методи 

на преподаване. 

Създадени ученически научно-из-

следователски общности 

Изградена 

STEM 

среда/ 

учебни цен-

трове във 

всички  учи-

лища 

НПВУ Изградени и 

оборудвани 

общо 263 

малки и го-

леми STEM 

центрове 

Брой училища с 

изградени 

STEM центрове  

- 2243 

 

МОН РУО, ВУ, 

ИАПО, Наци-

онален  STEM 

център, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 6.3. Иновации в образователната среда 

https://www.mon.bg/upload/30876/K1-P1.pdf
https://www.mon.bg/upload/30876/K1-P1.pdf
https://www.mon.bg/upload/30876/K1-P1.pdf
https://www.mon.bg/upload/30876/K1-P1.pdf
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Подобряване на 

образователната 

среда чрез съз-

даване на учи-

лищни центрове 

със STEM среда 

 НП „Изграж-

дане на учи-

лищна STEM 

среда“ за 

2020 и 2021 

г.  

 

НПВУ 

12/2024 

 

 

 

 

 

 

2026 г. 

Стартирали дейности за изграж-

дане на образователна STEM среда 

във всички училища  

Обзаведени и оборудвани STEM 

кабинети 

(природни науки, дигитални  

технологии, инженерство и мате-

матика). 

 Изградена 

образова-

телна STEM 

среда 

НПВУ 263 кабинета, 

изградени  

през 2020 и 

2021 г. и изг-

раждане на 

STEM цент-

рове в учили-

щата по 

НПВУ 

Изградени 

STEM центрове 

във всички учи-

лища по НПВУ 

МОН РУО, ИАПО, 

ВУ, Национа-

лен  STEM 

център, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Подобряване на 

образователната 

среда за обуче-

ние на ученици 

с изявен интерес 

към природни 

науки и матема-

тика 

 НПВУ 2026 г. Стартирали дейности за изграж-

дане на Национален STEM център 

и 3 регионални STEM центъра за 

обучение на ученици с изявен ин-

терес към природните науки и ма-

тематиката. 

Изградени и 

оборудвани 

STEM каби-

нети 

НПВУ 263 кабинета, 

изградени  

през 2020 и 

2021 г. 

Функциони-

ращи Национа-

лен STEM цен-

тър и 3 регио-

нални STEM 

центъра 

МОН РУО, общини, 

ИАПО, Наци-

онален  STEM 

център 

Подобряване на 

образователната 

среда чрез изг-

раждане на 

предразпола-

гащи условия за 

учене в образо-

вателната инс-

титуция 

 НПВУ– ин-

вестиция 

„Модерниза-

ция на обра-

зователна 

инфраструк-

тура” и НП 

за развитие 

на образова-

нието 

12/2024 Създадени естетични, модерни и 

гъвкави пространства в училищата 

и в детските градини, които позво-

ляват адаптация спрямо променя-

щите се потребности на обучени-

ето и иновативните практики. 

Изградени зелени класни стаи на 

открито, открити детски и спортни 

площадки и площадки по БДП. 

Брой обра-

зователни 

институции 

с цялостен 

обновен об-

лик; 

Брой изгра-

дени  нови 

детски гра-

дини  и учи-

лища; 

Брой обно-

вени обще-

жития 

НПВУ неприложимо До 2024 г. поне 

на 70% постиг-

нати следните 

стойности, за-

ложени в 

НПВУ до 2026 

г.: 

- Брой образо-

вателни инсти-

туции с цялос-

тен обновен об-

лик – 140 дет-

ски градини и 

училища, в т.ч. 

24 центъра за 

високи пости-

жения в ПОО; 

- Брой изгра-

дени 8 нови 

детски градини  

и 8 училища; 

МОН РУО, общини, 

детски гра-

дини, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

https://www.mon.bg/upload/30877/K1-P2.pdf
https://www.mon.bg/upload/30877/K1-P2.pdf
https://www.mon.bg/upload/30877/K1-P2.pdf
https://www.mon.bg/upload/30877/K1-P2.pdf
https://www.mon.bg/upload/30877/K1-P2.pdf
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- Брой обно-

вени минимум 

23 общежития 

в системата на 

образованието; 

 Оперативна цел 6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

Развиване на ди-

гитална и ме-

дийна грамот-

ност и умения за 

киберсигурност 

в училищната 

общност.  

Развиване на ди-

гитална компе-

тентност и диги-

тално творчес-

тво 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Разработени информационни и 

обучителни материали, предоста-

вени за свободно ползване. 

Реализирани практически обуче-

ния на ученици, учители, родители 

и общността за надграждане на 

знанията и уменията. 

Създадени възможности за разви-

тие на умения за създаване, изпол-

зване и моделиране на изкуствен 

интелект 

Население, 

притежа-

ващо 

основни 

цифрови 

умения 

DESI 29% 

към 2019 г 

32% 

 

МОН МВР, ДАЗД, 

ИАПО, орга-

низации  

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Равен достъп до 

училищно обра-

зование в усло-

вията на кризи 

Общ бю-

джет: 

109 562 541

, 93 лв. 

ОПНОИР 

2014-2020 г.  

Край:2023 

г. 

Обезпечаване на образователния 

процес в условията на кризи- заку-

пуване на технически средства за 

педагогически специалисти и уче-

ници за обезпечаване на образова-

телния процес в условията на 

кризи. 

Обучение на ученици, вкл. от уяз-

вими групи за придобиване на уме-

ния за обучение от разстояние в 

електронна среда 

Обучение на педагогически специ-

алисти за усъвършенстване на  

уменията им за преподаване/про-

веждане на занимания от разстоя-

ние в електронна  

среда 

Обучение на образователни медиа-

тори и родители за придобиване на  

Брой участ-

ници, които 

придобиват 

умения за 

обучение от 

разстояние

  

Отчет 
ОПНОИР 

Брой участ-

ници, които 

придобиват 

умения за 

обучение от 

разстояние-

210000  

Брой участ-

ници, които 

придобиват 

умения за обу-

чение от разсто-

яние- 44 775 

МОН ИАПО 
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умения за работа в електронна 

среда (в т.ч. образователни плат-

форми, търсене на  

електронно съдържание и др. 

Дигитална тран-

сформация на 

училищното об-

разование в т.ч. 

ПОО 

 

Общ бю-

джет: 

246 473 969

, 84 лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ (ПО) 

2021-2027 г. 

2024 

г./2027 г. 

• Внедряване на иновативни 

решения в общото училищно обра-

зование, вкл. въвеждане на софту-

ерни решения за анализ и оценя-

ване на образователните резул-

тати, основани на използване на 

компютърно моделиране, алго-

ритми и изкуствен интелект; въ-

веждане на инструменти за персо-

нализация на ученето; интегриране 

на наложени платформи за обуче-

ние (от разстояние в електронна 

среда ОРЕС) и надграждане на съз-

дадената библиотека с електронни 

ресурси и съдържание за учене и 

преподаване; 

• Анализ на съществува-

щите практики, евентуални норма-

тивни промени, обучение и въвеж-

дане на подходящи формати за об-

мен на опит между учители и учи-

лища и надграждане на капацитет 

за подобряване условията за мак-

симално ефективно преподаване и 

учене във виртуална среда и вирту-

ални класни стаи, за провеждане на 

ОРЕС и прилагане на хибридна и 

смесена форма на обучение 

(blended learning/1:1 модел); 

• Подкрепа на дигиталната 

трансформация чрез повишаване 

на дигиталните компетентности и 

умения на педагогическите специ-

алисти, учениците и родителите 

чрез обучения и информационни 

 Брой подк-

репени деца 

и ученици  

 

  

ПО неприложимо 

 

 Брой подкре-

пени деца и 

ученици -202 

839 

 

 

МОН ИАПО  
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кампании за опасностите в интер-

нет, отрицателния ефект на фал-

шивите новини и др.; 

• Подкрепа за осигуряване 

на цифрово приобщаване, в т.ч. 

обучение на ученици от уязвими 

групи, вкл. роми, за придобиване 

на умения за ОРЕС, осигуряване на 

технически средства за целите на 

обучението, като се надградят мер-

ките по React-EU и др.; 

• Надграждане на мерките 

за създаване на Национална STEM 

среда по НПВУ чрез подкрепа за 

практическа работа на ученици в 

лабораторна среда за натрупване 

на знания и умения, свързани с 

природни науки, математика и ин-

форматика, добавена виртуална 

реалност, работа в екип, анали-

тично и критично мислене, изпол-

зване на научноизследователски 

методи и подходи, създаване на 

практически решения за решаване 

на проблеми; 

• Синхронизиране и консо-

лидация на съществуващите вът-

решни информационни системи и 

бази данни в системата на образо-

ванието чрез въвеждане на специа-

лизирани софтуерни решения за 

интегриране, проследяване, анализ 

и оценяване на ключови данни и 

индикатори за развитието на обра-

зованието 

Осигуряване на 

дигиталната 

подготвеност и 

обезпеченост в 

12 500 000 

лв. за 2022 

г. 

 

НП ИКТ, 

Програма 

„Образова-

ние“ 

12/2024 

 

 

 

Разработена и въведена програма 

за дигитална подготвеност на учи-

лищата, чрез осигуряване на: сво-

боден, защитен/безопасен достъп 

Въвеждане 

на облачна 

среда и 

единна  

НП „Ин-

форма-

ционни 

Ученици/ 

деца от учи-

лища /детски 

градини, 

За 2022 г. 80 

нови институ-

ции от систе-

МОН Общини, учи-

лища, ИАПО, 

организации 

партньори на 
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образовател-

ните институ-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование за 

утрешния ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ бю-

джет: 

103 213 

202,01 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПНОИР 

2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Края на 

2022 г. 

по интернет; високо-технологично 

съвременно оборудване и образо-

вателна среда; устройства за уче-

ници и учители. 

Осигурени условия за провеждане 

на обучение от разстояние в елект-

ронна среда и по-високо качество 

на дистанционното обучение чрез 

достъп до виртуална класна стая и 

чрез педагогическа подкрепа за 

обучение от разстояние в елект-

ронна среда.  

Изготвяне на насоки за виртуал-

ното предоставяне на образова-

телни дейности в подкрепа на 

практики и техники на препода-

ване.  

 

Изграждане на облачна среда и 

внедряване на платформа за обра-

зователни услуги и съдържание с 

надежден комуникационен достъп 

на потребители експерти, педаго-

гически кадри, ученици и родители 

Изграждане на модерна защитена 

образователна среда в училищата и 

детските градини, базирана на съв-

ременни съоръжения/оборудване 

за онагледяване/представяне на 

учебния материал чрез ИКТ (като 

интерактивни дъски, интерактивни 

маси за ДГ, таблети, мултиме-

дийни проектори и дисплеи за ви-

зуализация на интерактивно съ-

държание, специализирана съвре-

менна техника и за ученици със 

сензорни увреждания, аутисти, 

ДЦП, др.)- . 

 

платформа 

за образова-

телни ус-

луги и съ-

държание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изградена 

облачна 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици/ 

деца от учи-

лища /дет-

и кому-

никаци-

онни  

техноло-

гии 

(ИКТ) в 

система-

та на 

пред-

училищ-

ното и 

училищ-

ното об-

разова-

ние“  

 

 

 

В процес 

на изг-

раждане 

включени в 

дейности по 

процедурата 

49157 

Брой педаго-

гически спе-

циалисти, 

включени в 

обучения  за 

усвояване, 

въвеждане и 

прилагане на 

иновативни 

методи на 

преподаване 

чрез използ-

ването на съв-

ременни 

ИКТ-694 

 

 

 

 

 

мата на преду-

чилищното об-

разование с 

внедрени мо-

дерни техноло-

гии в образова-

телния процес;               

200 нови учи-

лища и цент-

рове за подк-

репа на личнос-

тно развитие, 

подпомогнати в 

дейностите, 

свързани с 

учебния процес 

 

 

Ученици/деца 

от училища 

/детски гра-

дини, включени 

в дейности по 

процедурата-

220 000 

Брой педагоги-

чески специа-

листи, вклю-

чени в обуче-

ния  за усвоя-

ване, въвеж-

дане и прила-

гане на инова-

тивни методи 

на преподаване 

чрез използва-

нето на съвре-

менни ИКТ-26 

900 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Повишаване на дигиталната ком-

петентност и умения на учениците 

под формата на извънкласни дей-

ности (клубове по интереси и до-

пълнителни занимания по клю-

чови дигитални умения – базови и 

за напреднали, включително и 

компютърно моделиране/коди-

ране) 

 

Обучения на педагогически и не-

педагогически специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ски гра-

дини, вклю-

чени в дей-

ности по 

процеду-

рата 

Брой педа-

гогически 

специа-

листи, 

включени в 

обучения  за 

усвояване, 

въвеждане и 

прилагане 

на инова-

тивни ме-

тоди на пре-

подаване 

чрез изпол-

зва-нето на 

съвременни 

ИКТ  

Интелигентна 

цифровизация 

на образовани-

ето в синхрон с 

усилието за изг-

раждане на 

електронно уп-

равление 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Изградена информационна и кому-

никационна среда, в която се ин-

тегрират използваните към мо-

мента дигитални образователни 

инструменти и данните, които те 

произвеждат. 

Осигурен автоматизиран обмен на 

информация с цел улесняване 

ежедневните образователни и ад-

министративни дейности. 

   Изградена ин-

формационна и 

комуникаци-

онна среда 

МОН Общини, 

РУО, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Надграждане на 

единната об-

лачна среда и 

осигуряване на 

децентрализи-

рано, автономно 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Разработен план за адаптиране и 

интегриране на съществуващите 

регистри, платформи, приложения 

и услуги в системата на образова-

нието в единната платформа на 

МОН.  

   Функционира-

ща „дигитална 

раница“ 

МОН Общини, учи-

лища, органи-

зации парт-

ньори на 
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използване на 

дигитални инст-

рументи, услуги 

и ресурси 

Разработени и предоставени за без-

възмездно ползване дигитални об-

разователни ресурси, съобразени с 

актуалните потребности на учи-

тели и ученици. 

Използване на „дигитална раница“ 

с интерактивни уроци, тестове,  уп-

ражнения, събрани на едно място 

текстове, изображения, интерак-

тивни презентации, 3D модели, ви-

део- и аудиоклипове, виртуална и 

добавена реалност. 

Развити вътрешни и външни 

(включително международни) учи-

лищни мрежи за осигуряване на 

бърз, защитен и надежден достъп 

до дигитални ресурси; 

Осигурено безвъзмездно ползване 

на електронно четими учебници на 

съответните печатни издания. 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Развитие на об-

разованието в 

дигитална среда 

и чрез диги-

тални ресурси 

по Проект “Об-

разование за ут-

решния ден”  

  ОПНОИР 

Проект “Об-

разова-ние за 

утрешния 

ден”   

2023 Разработване на дигитално образо-

вателно съдържание като елект-

ронни учебници и е-помагала по 

учебни предмети, интерактивни и 

мултимедийни уроци, образова-

телни приложения и игри, тестове 

и др. Контрол на съответствието на 

дигиталното съдържание с утвър-

дените програми и добрите педаго-

гически практики;  

Идентифициране и утвърждаване 

на стойностни дигитални образо-

вателни ресурси – международни и 

национални, с отворен достъп и 

внедряването им в платформата за 

образователни услуги и съдържа-

ние (вкл. и за ученици със сен-

зорни увреждания, аутисти, ДЦП и 

др.) 

Използвани 

дигитални 

ресурси 

Отчет по 

ОП 

НОИР 

Училища и 

детски гра-

дини, вклю-

чени в дей-

ности за въ-

веждане на 

иновативни 

методи на 

преподаване, 

чрез използ-

ване на съвре-

менни ИКТ - 

2080  

Училища и дет-

ски градини, 

включени в 

дейности за въ-

веждане на ино-

вативни методи 

на преподаване, 

чрез използване 

на съвременни 

ИКТ - 2000  

МОН ИАПО 
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 Оперативна цел 6.5. Образование за устойчиво развитие 

Развитие на гло-

балното образо-

вание и образо-

ванието за ус-

тойчиво разви-

тие 

 

 Държавен 

бюджет, про-

ектно финан-

сиране 

12/2024 Разработена визия и цели за придо-

биването на знания и умения за ус-

тойчиво развитие чрез обучение на 

учители и непедагогически персо-

нал, обмен на добри практики и 

създаване на професионални 

учещи общности, участие в между-

народни мрежи. 

Ефективно приложен  модел за 

глобално образование и устойчиво 

развитие за интегриране в образо-

вателния процес на темите еколо-

гия, климат, намаляване на отпадъ-

ците, повишаване на енергийната 

ефективност, човешки права, 

здравно образование. 

Създадени и използвани отворени 

образователни ресурси и модели за 

устойчиво развитие на нацио-

нално, регионално и институцио-

нално ниво 

Публику-

вани нови 

дигитални 

образова-

телни ре-

сурси по 

теми в на-

ционалната 

електронна 

библиотека 

и в edu-

box.mon.bg 

 

Елект-

ронна 

библио-

тека и  

edu-

box.mon

.bg 

 

Публикувани 

50 нови диги-

тални образо-

вателни ре-

сурси 

Публикувани 

мин. 100 нови 

дигитални об-

разователни ре-

сурси по тези 

теми в нацио-

налната елект-

ронна библио-

тека 

МОН Общини, 

МТСП, МЗ, 

ММС, МК, 

училища, 

НЦПКПС, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 6.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 
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Изграждане на 

цялостен обно-

вен облик на об-

разователните 

институции с 

фокус върху ус-

тойчивото раз-

витие и зеления 

преход 

 НПВУ – ин-

вестиция 

“Модерниза-

ция на обра-

зователна 

инфраструк-

тура” 

12/2024 Разкрити нови места за деца в дет-

ски градини. 

Въведен едносменен режим на 

обучение във всички училища. 

Реализирани инфраструктурни и 

технологични решения за модер-

низация на  образователните инс-

титуции и на средата за обучение, 

вкл. оптимизирано и естетизирано 

вътрешното пространство в обра-

зователните институции и осигу-

рен безопасен достъп на всяко 

дете/ученик до образование. 

Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден, спорт, 

игри, занимания по интереси, дис-

кусии по различни теми, зелени 

класни стаи на открито, площадки 

по безопасност на движението по 

пътищата, летни и зимни лагери. 

Подобрена ефективност на използ-

ването на ресурси, включително 

енергийна ефективност. 

Брой изгра-

дени нови 

ДГ и учи-

лища 

Отчет 

НПВУ 

Изграждане 

на 8 нови ДГ 

Изграждане 

на 8 нови учи-

лища 

Изградени 2 

нови ДГ и 2 

нови училища 

МОН РУО, общини, 

детски гра-

дини, учи-

лища 

 Приоритетна област 7. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето 

 Оперативна цел 7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на пазара на труда 

Насърчаване на 

интереса към 

ПОО по приори-

тетни професии 

и по специал-

ности с прогно-

зиран бъдещ не-

достиг на пазара 

на труда 

В рамките 

на бюджет 

на МОН за 

2023 и 2024 

г. 

Бюджет на 

МОН 

12/2024 Увеличен дял на записаните уче-

ници в ПОО по приоритетни про-

фесии и по специалности с прогно-

зиран бъдещ недостиг на пазара на 

труда. 

Ежегодно актуализиране на Спи-

съка на защитените от държавата 

специалности от професии и на 

Списъка със специалности от про-

фесии, по които е налице очакван 

недостиг от специалисти на пазара 

на труда. 

Брой на уче-

ниците в 

ПОО 

 

 

Списък на 

защитените 

от държа-

вата специ-

алности от 

професии. 

Списък със 

специал-

ности от 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 878 

учащи в про-

фесионал-

ните училища 

за учебната 

2021/2022 г., 

в т.ч. в частни 

училища и в 

колежи с 

прием след 

средно обра-

зование 

 

 

 МОН, 

МТСП 

НА-

ПОО, 

АЗ, 

МИ 

Общини, пар-

тньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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професии, 

по които е 

налице 

очакван не-

достиг от 

специа-

листи на па-

зара на 

труда. 

 

Степен на 

удовлетво-

реност на 

участващи-

те предпри-

ятия по  

отношение 

на качест-

вото на  

знания и 

компетент-

ности на 

учениците. 

Население 

на 25 - 64 

навършени 

години със 

завършено 

средно об-

разование и 

придобита 

професио-

нална ква-

лификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни 

на НСИ, 

публи-

кувани 

към 

17.03.20

22 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО данни на 

НСИ за 2021 

г.  

Общ брой:                

1 118 800 

О тях по въз-

раст: 

25 - 34 г. – 

15,91% 

35 - 44г. – 

23,97 % 

45 - 54 г. – 

30,57% 

55 - 64г. – 

29,55 %  
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Подкрепа за 

практическото 

обучение на 

учениците, на-

вършили 16 го-

дини от учили-

щата, осъщест-

вяващи профе-

сионална подго-

товка чрез до-

пълнителни 

практики в ре-

ална работна 

среда проект 

“Ученически 

практики” - 2, 

ОП НОИР  

   ОП НОИР   

Проект 

“Ученически 

практики”- 

2,  

2023  Повишаване на ефективността от 

партньорствата между училищата, 

осъществяващи професионална 

подготовка и работодателите за 

подобряване на практическите 

умения на учениците в съответст-

вие със специфичните нужди на 

пазара на труда.   

  

Брой уче-

ници, участ-

ващи в дей-

ности по 

практическо 

обучение в 

реална ра-

ботна среда  

Отчет по 

ОП 

НОИР 

 
11 649  МОН Професио-

нални учи-

лища, РУО  

Обвързване на 

ПОО с потреб-

ностите на па-

зара на труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Модернизи-

ране на профе-

сионалното об-

разование и обу-

чение" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ бю-

джет: 70 

000 000 

лева 

Програма 

РЧР, Прог-

рама „Обра-

зова-ние“ 

2021 -2027 

Програма 

Еразъм, 

Национални 

програми 

 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

12/2024 Разработена и пилотирана мето-

дика за анализ на потребностите на 

икономиката от специалисти. 

Разработване и прилагане на нов 

Списък на професиите за професи-

онално образование и обучение 

(СППОО), Държавни образова-

телни стандарти (ДОС), учебни 

планове и програми, национални 

изпитни програми вкл. междусек-

торни, по определени сектори и 

др., чрез използване на Секторни 

съвети на уменията за съвместна 

работа между училища и други 

доставчици на ПОО, бизнеса и др. 

Въвеждане на компетентностни 

профили на учители и преподава-

тели по професионална подготовка 

и обучението им по специфични за 

професията умения. 

Въвеждане на гъвкави пътеки, 

микро-квалификации  и кредити в 

ЗИД на 

ЗПОО 

СППОО 

 

 Ежегодно ак-

туализиране 

на Списъка на 

професиите в 

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 проучвания; 

Разработена и 

внедрена мето-

дика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой професио-

нални училища, 

въвели модер-

низирани 

учебни планове 

и програми по 

професионална 

подготовка – 

МОН, 

НА-

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН 

МТСП, ВУ, 

ИАПО, орга-

низации  пар-

тньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 

 

 

 

 

 

ИАПО 
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ПОО с цел мобилност и проходи-

мост между професии, сектори и 

образователни нива. 

Съвместно разработване и въвеж-

дане на образователни материали 

по професионална подготовка за 

важни за икономиката на региона и 

пазара на труда сектори с инова-

тивно цифрово учебно съдържа-

ние, използване на изкуствен инте-

лект, виртуална реалност и сме-

сено обучение (blended learning) 

етапна цел до 

2024 г. - 58 

 Оперативна цел 7.2. Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 

Повишаване ка-

чеството и при-

ложимостта на 

ПОО; Функцио-

нираща система 

за проследяване 

на завършилите  

програми за 

ПОО 

 

 

Подкрепа за ду-

алната система 

на обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишена квалификация на учите-

лите в ПОО за прилагане на компе-

тентностния подход и за придоби-

ването на знания за новостите в 

техниките и технологиите, дина-

мично развиващите се производст-

вени технологии. 

Създадени партньорства между 

бизнеса и образованието за разши-

ряване обхвата и повишаване ка-

чеството на практическото обуче-

ние и за споделяне на оборудване и 

обмен на ресурси. 

Разширено практическо обучение 

в реална работна среда (с акцент 

върху дуалната система на обуче-

ние) по отношение на географския 

обхват и на възможностите за из-

бор на специалности и професии. 

Актуализирано учебно съдържа-

ние в сътрудничество с бизнеса, 

висши училища, научни организа-

ции. 

Включени ученици в „риск от от-

падане“ в допълнително обучение 

Брой учи-

тели и нас-

тавници в 

ПОО, участ-

вали в орга-

низирани от 

работодате-

лите 

програми 

 

Брой уче-

ници в        

дуално 

обучение 

 

 

Разрабо-

тени, утвър-

дени и/или 

актуализи-

рани учебни 

планове и 

учебни 

програми 

във връзка с 

въвеждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 450 уче-

ници за учеб-

ната 

2021/2022 г. 

 

 

Разработен и 

пилотиран  

механизъм за 

проследяване 

на реализаци-

ята на завър-

шилите про-

фесионално 

образование 

и обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН МТСП, 

НЦПКПС, 

ВУ, БАН, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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Развитие на ду-

алната система 

на обучение в 

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ бю-

джет: 24 

425 618,58     

лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПНОИР 

2014-2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край на 

проекта: 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и/или гъвкави пътеки за повторно 

включване в ПОО. 

Увеличен дял на завършили уче-

ници, които работят в сфери 

близки или свързани с областта на 

завършеното от тях професио-

нално образование.  

Обучения за повишаване на квали-

фикацията и компетентностите на 

учителите и на преподавателите по 

професионална подготовка, вклю-

чително теоретично и практическо 

обучени 

Разработване на учебни планове, 

учебни програми, национални из-

питни програми за дуална система 

на обучение, инструменти за 

оценка и помощни и методически 

материали на национално ниво. 

Предоставяне на подкрепа на уче-

ници от първи гимназиален етап в 

дуална система на обучение, пос-

редством участия в „пробно стажу-

ване“ в партниращо предприятие 

Обучения на наставници в педаго-

гически и методически умения. 

 

Допълнителна професионална 

подготовка за ученици, информа-

ционни кампании, обучения на 

учители и наставници, кариерно 

ориентиране, пробно стажуване с 

фокус цифрова, зелена икономика, 

син растеж, индустрия 5.0 и 

ИСИС. 

на дуално 

обучение, 

модулно 

обучение, 

нови профе-

сии за ПОО 

и новата об-

разователна 

структура 

по ЗПУО и 

ЗПОО 

 

Разрабо-

тени, утвър-

дени и/или 

актуализи-

рани учебни 

планове и 

учебни 

програми 

във връзка с 

въвеждане 

на дуално 

обучение, 

модулно 

обучение, 

нови профе-

сии за ПОО 

и новата об-

разователна 

структура 

по ЗПУО и 

ЗПОО 

Брой профе-

сионални 

гимназии/ 

училищата с 

паралелки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой профе-

сионални 

гимназии/ 

училищата с 

паралелки за 

професио-

нална подго-

товка, въвели 

дуална сис-

тема на обу-

чение -132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой професио-

нални гимна-

зии/училищата 

с паралелки за 

професионална 

подготовка, въ-

вели дуална 

система на обу-

чение -147

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой училища, 

въвели дуална 

система на обу-

чение -етапна 

цел до 2024 – 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИАПО 
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Общ бю-

джет: 

86 782 552    

 

 

 

 

 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027 г. 

 

 

 

 

 

. 

 

Средата на 

2024 г. 

за професи-

онална под-

готовка, въ-

вели дуална 

система на 

обучение

  

Ученици 

включени в 

дуална сис-

тема на обу-

чение; 

Брой учи-

лища, въ-

вели дуална 

система на 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

включени в 

дуална сис-

тема на обу-

чение -6133 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, вклю-

чени в дуална 

система на обу-

чение -9800 

 

 

Повишаване на 

съответствието 

на професио-

налното образо-

вание и обуче-

ние с пазара на 

труда и създа-

ване на възмож-

ности за пови-

шаване на ква-

лификацията на 

бъдещата ра-

ботна сила по 

професии, клю-

чови за иконо-

миката на стра-

ната. Развитие 

на дуалната сис-

тема на обуче-

ние и възмож-

ност за тясна об-

вързаност 

  ОП НОИР 

Проект 

“Подкрепа за 

дуалната 

система на 

обучение”  

2023 г.   Професионални гимназии/учили-

щата с паралелки за професио-

нална подготовка, въвели дуална 

система на обучение;  

Ученици, включени в дуална сис-

тема на обучение;  

  

147 – Про-

фесионални 

гимназии/ 

училищата с 

паралелки 

за професи-

онална под-

готовка, въ-

вели дуална 

система на 

обучение;  

9800 – Уче-

ници, вклю-

чени в ду-

ална сис-

тема на обу-

чение.  

  

 
159 – Профе-

сионални 

гимназии/ 

училищата с 

паралелки за 

професио-

нална подго-

товка, въвели 

дуална сис-

тема на обу-

чение;  

8505 – Уче-

ници, вклю-

чени в дуална 

система на 

обучение.  

  

  МОН  ИАПО, Сдру-

жение: АИКБ; 

„Съюз за сто-

панска иници-

атива”; „БСК  

съюз на бъл-

гарския биз-

нес”; БТПП; 

„КРИБ  Гла-

сът на българ-

ския бизнес“; 

КНСБ; КТБ  
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между образо-

вателната сис-

тема и реалните 

потребности на 

пазара на труда. 

Проект “Подк-

репа за дуалната 

система на обу-

чение”  

Ученически 

практики - 2   

Общ бю-

джет: 

10 553 013,

00 лв. 

ОПНОИР 

2014 - 2020 г. 

Краен 

срок:  

2023 г. 

Подкрепа за практическото обуче-

ние на учениците, навършили 16 

години от училищата, осъществя-

ващи професионална подготовка 

чрез допълнителни практики в ре-

ална работна среда. 

 

Подкрепа за създаване и функцио-

ниране на учебно тренировъчни 

и/или други съществуващи в про-

фесионалното образование форми 

на учебни или тренировъчни 

фирми, вкл. учебни компании в 

първи и/или втори гимназиален 

етап. 

 

Брой създа-

дени 

учебно-тре-

нировъчни 

фирми 

(УТФ)  

 

Брой учи-

лища, осъ-

ществяващи 

професио-

нална под-

готовка, 

участвали в 

дейности по 

операцията

  

Ученици, 

участващи в 

дейности по 

ОП в подк-

репа на про-

фесионал-

ното обра-

зование в 

направле-

ния от прио-

ритетно зна-

чение за 

 Брой създа-

дени учебно-

трениро-

въчни фирми 

(УТФ) - 17 

 

 

Брой учи-

лища, осъ-

ществяващи 

професио-

нална подго-

товка, участ-

вали в дей-

ности по опе-

рацията - 0 

 

Ученици 

участващи в 

дейности по 

ОП, в подк-

репа на про-

фесионал-

ното образо-

вание в нап-

равления от 

приоритетно 

значение за 

икономиката- 

0 

Брой създадени 

учебно-трени-

ровъчни фирми 

(УТФ) - 344 

 

 

 

Брой училища, 

осъществяващи 

професионална 

подготовка, 

участвали в 

дейности по 

операцията - 

300; 

 

 

Ученици участ-

ващи в дей-

ности по ОП, в 

подкрепа на 

професионал-

ното образова-

ние в направле-

ния от приори-

тетно значение 

за икономиката 

- 2523 

МОН ИАПО 
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икономи-

ката 

 Оперативна цел 7.3. Развитие на професионалното образование и обучение, базирано на прехода към цифрова и зелена икономика 

Формиране и 

надграждане на 

дигитални и зе-

лени умения 

 Програма 

„Образова-

ние“ 2021 -

2027, Нацио-

нален бю-

джет 

12/2024 Разработена методология за качес-

тво и валидиране на образователни 

ресурси и осигуряване на платфор-

мено решение за ползването им. 

Осъществени партньорски про-

екти образование-бизнес за диги-

тална и зелена трансформация.  

Адаптирано учебно съдържание, 

базирано на дигиталните техноло-

гии и отворените онлайн образова-

телни ресурси. 

Обучени педагогически специа-

листи и преподаватели по ПОО за 

използване на съвременни циф-

рови технологии, интерактивни 

техники на преподаване и инова-

ции в професиите, които препода-

ват. 

Резултати 

на учени-

ците, 

участващи в 

ДЗИ по про-

фесия  

 

  Разработени 

анализи и ком-

петентностни 

профили; адап-

тирано учебно 

съдържание, 

проведени обу-

чения на учи-

тели  

МОН, 

МТСП 

НА-

ПОО  

ВУ, професи-

онални учи-

лища, ИАПО, 

организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките  

Модернизиране 

на ПОО и създа-

ване и развитие 

на центрове за 

високи пости-

жения 

 

По НПВУ - 

96 000 000 

лв. с ДДС 

 

НПВУ Про-

цедура „Изг-

раждане на 

центрове за 

високи пос-

тижения в 

ПОО“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2024 Стартирали дейности по изграж-

дане на центрове за високи пости-

жения (ЦВП) в професионалното 

образование и обучение на терито-

риален и/или секторен принцип. 

 Създаване и развитие на парт-

ньорства между бизнеса и образо-

ванието за провеждане на учени-

чески практики, за споделяне на 

оборудване и обмен на ресурси – 

проект „Ученически практики 2“ 

Изградени/реконструирани бази за 

практическо обучение, учебни ка-

бинети и технологични лаборато-

рии с участието на бизнеса. 

 

Брой цент-

рове за ви-

соки пости-

жения в 

ПОО 

Общ брой 

включени 

ученици, 

вкл. брой 

ученици, 

включени 

по приори-

тетни проф. 

направле-

ния 

 

 

 

Отчет на 

НПВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Общо 6036 

ученици като 

1295 ученици 

от тях са 

включени по 

приоритетни 

проф. направ-

ления 

 

 

 

 

 

24 ЦВППОО 

 

 

 

 

Общо 11 649 

ученици като 

2523 ученици 

от тях вклю-

чени по прио-

ритетни проф. 

направления до 

IX/2023 

 

 

 

 

 

МОН МТСП, ВУ, 

ИАПО, про-

фесионални 

гимназии, об-

щини,  

Организации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 



План за действие към Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България       

(2021 – 2030) 

57 
 

НП „Профе-

сионално об-

разование и 

обучение“ 

Брой профе-

сионални 

гимназии 

Брой изгра-

дени/ рекон-

струирани 

бази 

172 професи-

онални гим-

назии 

Най-малко  

17 училища 

300 професио-

нални гимназии 

до IX/2023 

след приемане 

на НППОО 

 Приоритетна област 8. Учене през целия живот 

 Оперативна цел 8.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

Усъвършенст-

ване на инстру-

менти и меха-

низми за учене 

през целия жи-

вот.  

Популяризира-

не на УЦЖ 

НПВУ  

 

 

 

 

 

 

Реформа по 

НПВУ  

 

Програма на 

ЕС в об-

ластта на об-

разование-

то, младежта 

и спорта Ера-

зъм+ 2021-

2027 

VII-

IX/2023 

Формулиране и приемане на про-

мени  в законодателната уредба за 

валидирането. – ЗИД на ЗПОО. 

Разработване и тестване на Модел 

на споразумение за споделен анга-

жимент на заинтересованите 

страни за повишаване на квалифи-

кацията на възрастни в 4 пилотни 

общини. 

Актуализиране на координацион-

ните механизми за УЦЖ на нацио-

нално, областно и местно равнище 

– Национална координационна 

група за УЦЖ: НКГУЦЖ, Коорди-

национен съвет на Националната 

платформа „Обединени за ученето 

на възрастни“: КСНПОУВ, стр. 34 

в НПВУ за Националната страте-

гическа рамка Реализирани иници-

ативи на популяризирането на уче-

нето през целия живот.  

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25-64 години в 

образование и обучение - 4-седми-

чен период преди проучване; 

 

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25-64 години 

във формално образование и обу-

ЗИД на 

ЗПОО 

 

Разработен 

и тестван 

Модел 

 

 

 

Брой актуа-

лизирани 

координа-

ционни ме-

ханизми 

 

 

 

 

 

Дни за УЦЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Относите-

лен дял на 

населението 

Обна-

родван в 

ДВ ЗИД 

на ЗПОО 

 

 

 

 

 

МОН-

екип на 

нацио-

налния 

коорди-

натор за 

учене на 

възраст-

ни 

МОН-

екип на 

нацио-

налния 

коорди-

натор за 

учене на 

възраст-

ни 

Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 формата на 

координаци-

онни меха-

низми: 

НКГУЦЖ и 

КСНПОУВ 

 

 

 

 

7 издания на 

Дните за 

УЦЖ за пери-

ода 2015-2021 

 

 

 

 

1,8 по данни 

на НСИ за 

2021 г. 

  Приет  

ЗИД на ЗПОО 

 

Модел на спо-

разумение 

 

 

 

 

2 актуализи-

рани формата 

на координаци-

онни меха-

низми:  

 

 

 

 

 

2 издания  

на Дни за УЦЖ 

до 2023 г. 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

МОН МТСП, АЗ, 

Бюра по 

труда, НА-

ПОО, РУО, 

ИАПО, об-

щини, профе-

сионални и 

профилирани 

гимназии, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

https://www.mon.bg/bg/101124
https://www.mon.bg/bg/101124
https://www.mon.bg/bg/101124
https://www.mon.bg/bg/101124
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чение (ФОО) и в неформално обу-

чение (НО) - 12-седмичен период 

преди проучването. 

на възраст 

25-64 г., 

участващо в 

образование 

и обучение 

– 4 седмици 

Относите-

лен дял на 

населението 

на възраст 

25-64 г., 

участващо 

във ФОО и 

ФО – 12 сед-

мици 

 

 

 

 

 

 

Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

последни 

данни за 2016 

г. : 

ФОО – 22.5% 

НО – 2.9% 

 

 

 

 

 

 

очаквани 

данни-след м. 

април 2023 г. 

Развитие и раз-

ширяване на 

системата за ог-

рамотяване на 

възрастни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От компе-

тентността 

на ИАПО за 

размера на 

средствата 

до 12/2024 

г. –  

 

 

 

7 129 643 

лв. 

Програма 

„Образова-

ние“ 2021-

2027 

 

Допълняе-

мост и де-

маркация с 

ПРЧР 

 

Стартирано 

изпълнение 

на заложе-

ното в  т. 3 на 

стр. 57 в 

НПВУ. Из-

вършена е 

промяна в 

ЗПОО чрез 

приемане на 

ЗИД на ЗНЗ 

(ДВ, бр. 41 

от 2022 г., в 

сила от 

12/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризиране на необходи-

мостта от повишаване и насърча-

ване на грамотността и привличане 

на общественото внимание към 

ползите от повишаването на гра-

мотността;  

 

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25-64 години в 

образование и обучение - 4-седми-

чен период преди проучване;  

 

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25-64 години 

във формално образование и обу-

чение (ФОО) и в неформално обу-

чение (НО) - 12-седмичен период 

преди проучването; 

 

Реинтегриране в образователната 

система на лица, навършили 16 го-

дини,  

Относите-

лен дял на 

населението 

на възраст 

25-64 г., 

участващо в 

образование 

и обучение 

– 4 седмици 

 

Относите-

лен дял на 

населението 

на възраст 

25-64 г., 

участващо 

във ФОО и 

ФО – 12 сед-

мици 

 

 

 

Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евростат 

1,8 по данни 

на НСИ за 

2021 г. 

 

 

Основно – 

12,94 %  

Средно – 

53,78 % 

 

В т.ч. Средно, 

с придобита 

професио-

нална квали-

фикация - 

29,72 % 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН, 

МТСП

, АЗ, 

Бюра 

по 

труда 

НАПОО, 

РУО, общини, 

образова-

телни инсти-

туции, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 



План за действие към Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България       

(2021 – 2030) 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ограмотяване 

на възрастни - 2 

03.06.2022 

г.)ОПНОИР 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край: 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпаднали от училище и/или без 

основно образование чрез дей-

ности за образователна медиация  

Курсове за ограмотяване и курсове 

за придобиване на компетентности 

от прогимназиалния етап на основ-

ното образование за лица, навър-

шили 16 години. 

 

Лица навър-

шили 16 го-

дини,  вклю-

чени в кур-

сове по ог-

рамотяване   

 

Лица навър-

шили 16 го-

дини, вклю-

чени в кур-

сове за ус-

вояване на 

учебно съ-

държание, 

предвидено 

за изучаване 

в класове от 

прогимна-

зиалния 

етап на ос-

новното об-

разование; 

Лица над 16 

години 

(включи-

телно 

роми), до-

пуснати до 

явяване на 

изпит след 

участие в 

курс по ог-

рамотяване 

и/или в курс 

за придоби-

ване на ком-

петентности 

Лица навър-

шили 16 го-

дини,  вклю-

чени в кур-

сове по огра-

мотяване- 127 

  

Лица навър-

шили 16 го-

дини, вклю-

чени в кур-

сове за усвоя-

ване на 

учебно съ-

държание, 

предвидено 

за изучаване в 

класове от 

прогимнази-

алния етап на 

основното об-

разование -  

100 

Лица навър-

шили 16 го-

дини,  вклю-

чени в курсове 

по ограмотя-

ване - 1800 

 

Лица навър-

шили 16 го-

дини, включени 

в курсове за ус-

вояване на 

учебно съдър-

жание, предви-

дено за изуча-

ване в класове 

от прогимнази-

алния етап на 

основното об-

разование -   

3162 
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от прогим-

назиалния 

етап на ос-

новното об-

разование - 

359 592 

Ограмотяване 

на възрастни 

Общ бю-

джет: 65 

190 468,24  

лв.    

Програма 

„Образова-

ние“  

2021 - 2027 г. 

Начало: 

средата на 

2024 г. до 

2027 г. 

Реинтегриране в образователната 

система на лица, навършили 16 го-

дини, отпаднали от училище и/или 

без основно образование, чрез дей-

ности за образователна медиация 

(мотивация за участие в образова-

ние, работа на образователни ме-

диатори и др.); 

Организиране и провеждане на 

курсове за ограмотяване на възрас-

тни и на курсове за усвояване на 

учебно съдържание за различните 

образователни етапи и степени за 

лица с ниско образование или без 

образование в координация с 

Агенция по заетостта и МТСП, с 

цел последващо включване във 

възможности за придобиване на 

професионална квалификация; 

Включване в гъвкави форми за об-

разование на тези, които не са за-

вършили средно образование, и 

осигуряване на условия за втори 

шанс чрез кариерно ориентиране и 

консултиране, доброволчество, 

менторство, др.; 

Валидиране на резултати от не-

формалното обучение и информал-

ното учене чрез оценяване и приз-

наване на съответствието между 

компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и инфор-

Участници с 

прогимна-

зиален етап 

на основ-

ното обра-

зование или 

по-ниско 

етапна цел 

2024 г. 

 

Уязвими 

групи, вкл. 

роми - 

етапна цел 

2024 г. 

  Участници с 

прогимнази-

ален етап на ос-

новното обра-

зование или по-

ниско етапна 

цел 2024 г.- 

669 

 

 

Уязвими групи, 

вкл. роми - 

етапна цел 2024 

г. етапна цел 

2024 г. - 535 

МОН ИАПО 
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мално учене, и изискванията за за-

вършване на клас, етап или степен 

от основно образование; 

Групови/индивидуални дейности 

за запознаване с професии; опреде-

ляне на професионалните интереси 

на представителите на целевите 

групи и консултиране за самостоя-

телен и осъзнат избор на образова-

ние и/или професия за адаптиране 

на пазара на труда на регио-

нално/местно ниво; проследяване 

при осъществяване на връзката об-

разование – пазар на труда и др. за 

подпомагане прехода от образова-

ние към реализация на пазара на 

труда. 

 Оперативна цел 8.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

Подкрепа за по-

вишаване на 

квалификацията 

на населението, 

позволяваща 

повторната ин-

теграция на па-

зара на труда 

 НПВУ Из-

вършена е 

промяна в 

ЗПОО чрез 

приемане на 

ЗИД на ЗНЗ 

(ДВ, бр. 41 

от 2022 г., в 

сила от 

03.06.2022 

г.) 

 

VII-

IX/2023 

Промени в законодателната уредба 

за професионалното обучение на 

възрастни, свързани с повишаване 

на качеството, включително и чрез 

външно оценяване – ЗИД на ЗПОО 

Създадени условия за разширяване 

функционалностите на образова-

телните  институции с функции от 

типа „втори шанс“.  

Създаване на професионални общ-

ности от учители/обучители за об-

мен на добри практики в образова-

нието и обучението на възрастни, 

взаимно учене чрез масивни отво-

рени онлайн курсове и/или отво-

рени образователни ресурси, вкл. 

за създаване и споделяне на съдър-

жание 

 

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25-64 години в 

ЗИД на 

ЗПОО 

Брой профе-

сионални 

общности, 

вкл. в он-

лайн среда  

Брой пило-

тирани 

масивни от-

ворени он-

лайн курса 

(MOOC) 

и/или отво-

рени обра-

зователни 

ресурса 

(OER), 

Относите-

лен дял на 

населението 

Елект-

ронна 

плат-

форма за 

учене на 

възрас-

тни в Ев-

ропа -

EPALE 

 

Елект-

ронна 

плат-

форма за 

учене на 

възрас-

тни в Ев-

ропа -

EPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-малко 3 

професионални 

общности, съз-

дадени в 

EPALE 

 

 

 

 

 

Най-малко 3 

MOOC и/или 

(OER), 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН МТСП, АЗ, 

Бюра по 

труда, НА-

ПОО, 

НЦПКПС, 

ЦРЧР, учи-

лища, ЦПО, 

ВУ, общини 
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образование и обучение – 4 - сед-

мичен период преди проучване; 

 

Увеличаване на участието на насе-

лението на възраст 25 - 64 години 

във формално образование и обу-

чение (ФОО) и в неформално обу-

чение (НО) - 12-седмичен период 

преди проучването. 

 

на възраст 

25-64 г., 

участващо в 

образование 

и обучение 

– 4 седмици 

Относите-

лен дял на 

населението 

на възраст 

25-64 г., 

участващо 

във ФОО и 

ФО – 12 сед-

мици 

Евростат 

 

 

 

 

 

Евростат 

1,8 по данни 

на НСИ за 

2021 г. 

последни 

данни за 2016 

г. : 

ФОО – 22.5% 

НО – 2.9% 

 

2%  

 

 

 

 

 

очаквани 

данни-след м. 

април 2023 г. 

Сътрудничество 

между институ-

циите и свърз-

ване в мрежи 

 

319 733 982 

лв. – инди-

кативен бю-

джет за ця-

лата прог-

рама Ера-

зъм+ 

 

546 000 лв. 

– индикати-

вен бюджет  

за посоче-

ния период 

Европейско 

и нацио-

нално фи-

нансиране. 

12/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Образование за възрастни“ Ера-

зъм+ подкрепа за образователна 

мобилност за преподавателски или 

непреподавателски състав (КД1); 

Стратегически партньорства в об-

ластта на образованието за възрас-

тни (КД2); 

Подобряване качеството на систе-

мата за кариерно ориентиране и 

консултиране в страната.  Пови-

шаване професионалните умения 

на хората, практикуващи кариерно 

ориентиране и консултиране в 

страната. 

319 733 982 

лв. – инди-

кативен бю-

джет  за по-

сочения пе-

риод 

(за цялата 

програма) 

 КД1 

14  

бр. проекти 

 

КД2 

34  

бр. проекти 

 

 

КД1 

30 бр. проекти 

 

КД2 

60 бр. проекти 

 

ЦРЧР 

 

 

 

МОН, РУО, 

училища 

 Приоритетна област 9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 Оперативна цел 9.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и инова-

ции 

Повишаване на 

управленската 

компетентност 

на директорите 

 ПО 21-27 

НП “Моти-

вирани учи-

тели и квали-

фикация” 

12/2024 Актуализирани професионални 

профили на ръководните длъж-

ности в образователните институ-

ции, съобразени с компетентност-

ния модел. 

   Всички дирек-

тори на учи-

лища в страната 

преминали ми-

МОН ВУ, 

НЦПКПС, ор-

ганизации 

партньори на 
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на образовател-

ните институ-

ции 

Въведени критерии при подбор на 

директори, свързани с лидерските 

умения. 

Разработена и приложена прог-

рама за подготовка и подкрепа на 

новоназначени директори;  

Проведени обучения за развитие 

на лидерската компетентност на 

директори 

Извършен анализ на възможността 

за въвеждане на мандатност на ръ-

ководните кадри в образованието 

(директори на образователни инс-

титуции), на начините за нейното 

реализиране и на въздействието 

върху мотивацията им като част от 

цялостен механизъм за гаранти-

ране на качеството. 

нимум 1 квали-

фикационна 

програма за ли-

дерски/ 

мениджърски 

умения 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Повишаване на 

капацитета  на 

експертите от  

РУО 

  ПО 21-27 12/2024 Анализирана необходимост от 

придобиване на нови умения от ек-

спертите на РУО относно методи-

ческото подпомагане на педагоги-

ческите специалисти, включи-

телно на креативните учители и 

при взаимодействие с родителите. 

Проведени 

обучения 

 

  Проведена ди-

агностика за 

нуждите от 

нови умения на 

експертите; 

Всички екс-

перти от РУО, 

преминали обу-

чение до края 

на учебната 

2024 

МОН ВУ, 

НЦПКПС, ор-

ганизации 

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Анализ на ро-

лята и функци-

ите на Нацио-

налния инспек-

торат по 

образованието 

 Държавен 

бюджет – 

при необхо-

димост  

12/2024 Вземане на управленски решения 

на база на постъпилите годишни 

данни и информация за образова-

телната система  след инспекции, 

извършени от Националния инс-

пекторат по образованието 

   Изготвени го-

дишни анализи 

на Национал-

ния инспекто-

рат по образо-

ванието 

МОН, 

НИО 

РУО, учи-

лища 

Намаляване на 

административ-

ната тежест 

върху учителите 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Извършен цялостен преглед на ад-

министративните изисквания към 

учителите и предприемане на съот-

ветни мерки. 

   Спад в ангажи-

раността на 

преподавателс-

кия състав по 

МОН НСИ, ЦИОО, 

организации 

партньори на 
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и цялостно ин-

тегриране на съ-

ществуващите 

информационни 

системи и бази 

данни в систе-

мата на образо-

ванието 

 

Изградена информационна и кому-

никационна среда в образовани-

ето, интегрираща средствата за ад-

министративна комуникация 

включително електронен докумен-

тооборот, електронни дневници, 

бази данни, регистри, кандидатст-

ване, прием, отчетност, атестация 

и др. 

Интеграция и синхронизация на 

съществуващите информационни 

системи, регистри и бази данни за 

целите на  вътрешния мониторинг 

и външната отчетност. 

Събиране и анализ на данни за об-

разователната среда и инфраструк-

турата в образованието. 

Проведени обучения за ефективно 

събиране, обработка и анализ на 

данни и работа с информационни 

системи и платформи на всички 

нива в системата на образованието 

отношение на 

административ-

ната тежест 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 Оперативна цел 9.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

Създаване на  

механизъм за 

наблюдение и 

оценка на из-

пълнението на  

политиките за 

образование, 

обучение и 

учене 

 Държавен 

бюджет 

12/2024 Създаден и функциониращ Кон-

султативен съвет за координация, 

управление и наблюдение при из-

пълнението на Стратегическата 

рамка към министъра на образова-

нието и науката. 

Визуализация на данни за ключо-

вите индикатори за изпълнение на 

политиките 

Определени 

отговор-

ници и за-

дачи по ко-

ординаци-

онния меха-

низъм в 

МОН;  

Работеща 

онлайн 

платформа 

с актуални 

данни за 

ключовите 

индикатори 

  Функциони-

раща онлайн 

платформа с ак-

туални данни 

МОН Организации–

партньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 
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в Стратеги-

ческата 

рамка 

Изграждане на 

мрежи за профе-

сионална подк-

репа и за споде-

ляне на ресурси 

 Европейска 

програма 

Еразъм+ 

12/2024 Създадени партньорски мрежи за 

обмен на добри практики между 

учители, образователни медиа-

тори, кариерни консултанти, по-

мощници на учителя, помощник-

възпитатели. 

Създадени мрежи (включително 

международни) за обмен на препо-

даватели, служители и учащи; 

Разработена платформа за обучи-

телни и информационни матери-

али и споделяне на добри прак-

тики. 

Въведена практика за споделяне на 

ресурси между образователните 

институции на регионален прин-

цип. 

Създадени секторни клъстери на 

професионални гимназии. 

Реализиран ефективен модел на 

обмен с преподаватели, служители 

и учащи в чуждестранни образова-

телни институции и включване в 

международни мрежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Функциони-

ращи мрежи за 

професионална 

подкрепа и за 

споделяне на 

ресурси 

МОН Училища, об-

щини, ЦРЧР, 

ИАПО, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

Образователна 

мобилност за 

граждани  

 

319 733 982 

лв. – инди-

кативен бю-

джет  за по-

сочения пе-

риод 

(за цялата 

програма) 

Европейско 

финансиране 

12/2024 Програма „Еразъм+“ 

Ключова дейност 1 (КД1) 

„Образователна мобилност за 

граждани”  

Сектор „Училищно образование” 

 

Сектор „Професионално образова-

ние и обучение” 

 

Сектор „Висше образование” 

За страната Евро-

пейска 

прог-

рама 

„Ера-

зъм+“ 

 

 

 

 

 

90 бр. про-

екти 

 

78 бр. 

 

49 бр. 

 

 

 

 

 

 

120 бр. 

 

 

100 бр. 

 

50 бр. 

 

ЦРЧР МОН, учи-

лища, ВУ 
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Сектор „Младеж“ 

 

 

Първа покана 

48 бр. 

Втора покана  

34 бр. 

120 бр. 

проекти 

Сътрудничество 

между органи-

зациите и инс-

титуциите 

  12/2024 Програма „Еразъм+“ 

Ключова дейност 2 (КД2) 

Сектор „Училищно образование“ 

 

Сектор „Професионално образова-

ние и обучение” 

Сектор „Висше образование” 

Сектор „Младеж“ 

За страната Евро-

пейска 

прог-

рама 

„Ера-

зъм+“ 

 

 

 

62  бр. 

проекти 

 

24 бр.  

10 бр. 

20 бр.  

 

 

 

50 бр. 

проекти 

 

50 бр. 

20 бр. 

50 бр. 

ЦРЧР МОН, учи-

лища, ВУ 

Създаване и раз-

виване на свър-

заност с българ-

ските неделни 

училища в чуж-

бина 

2 108 000 

лв. за 2022 

г. 

НП „Роден 

език и кул-

тура зад гра-

ница“ 

12/2024 Разработена методика за обучение 

на деца и ученици в българските 

неделни училища в чужбина. 

Разработени и актуализирани обу-

чителни програми. 

Разработени и разпространени 

учебни помагала до всички учи-

лища. 

Създаден регистър на българските 

деца в чужбина и регистър на уче-

ните от български произход в чуж-

бина и разработване на нацио-

нални програми за тяхната интег-

рация в български образователни 

инициативи. 

Създадена и развита свързаност с 

българските неделни училища в 

чужбина. 

Осъществени ефективни образова-

телни дейности, съдействащи за 

укрепване на българската духов-

ност, за съхраняване на национал-

ното самосъзнание, бит и култура. 

Брой деца, 

ученици и 

кандидат-

студенти, 

участвали в 

обучението 

по българ-

ски език и 

литература, 

по история 

и цивилиза-

ции и по ге-

ография и 

икономика 

Отчет 

НП 

136 одобрени 

проекти на 

БНУ в 17 дър-

жави за 2022 

г. 

Ежегодно уве-

личаване на 

броя подкре-

пени БНУ в 

чужбина 

МОН МВнР, ДАБЧ, 

български по-

солства и дип-

ломатически  

представител-

ства, органи-

зации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

https://www.mon.bg/bg/101123
https://www.mon.bg/bg/101123
https://www.mon.bg/bg/101123
https://www.mon.bg/bg/101123
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Продължаващи усилия за съхраня-

ване на родния език, култура и на-

ционална самобитност. 

Разширяване на 

образователната 

среда чрез парт-

ньорство и спо-

деляне на ре-

сурси с други 

институции 

5 350 000 

лв. за 2022 

г. 

НП  „Осигу-

ряване на 

съвременна, 

сигурна и 

достъпна об-

разователна 

среда“ 

12/2024 Проведени съвместни инициативи, 

партниране и споделяне на ресурси 

с библиотеки, музеи и други кул-

турни институции и научни орга-

низации. 

Създаден библиотечен фонд в об-

разователните институции. 

Брой създа-

дени парт-

ньорства и 

споделяне 

на ресурси с 

други инс-

титуции 

Отчет 

НП 

Класирани 

117 училища 

за съвместни 

инициативи с 

библиотеки 

200 училища в 

партньорство с 

културни инс-

титути 

250 инициативи 

между училища 

и библиотеки 

МОН РУО, МК, 

културни инс-

титути,  

ММС,БАН,  

НО, общини, 

ИАПО, 

ДАЗД, орга-

низации парт-

ньори на 

МОН при из-

пълнение на 

политиките 

 

https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110
https://www.mon.bg/bg/101110

