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УВОД
Изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013 – 2020) (Стратегия) се отчита от водещата институция Министерството на образованието и науката (МОН), чрез изготвяне на междинен доклад,
внесен в Министерския съвет до 31 октомври всяка година, считано от 2015 година.
Планът за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията (План) е приет с
протокол № 18 от заседанието на 02.05.2018 г. на Министерския съвет на Република
България.
В настоящия междинен доклад за изпълнението на Стратегията са представени
резултатите от изпълнението на заложените политики и мерки, отчетени по компетентност
от отделните заинтересовани страни – министерства и ведомства; дирекции и звена в
Министерството на образованието и науката. Докладът цели да информира всички
заинтересовани страни за напредъка по изпълнението й през 2019 година, измерван към
заложените в Плана индикатори.
По смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
„преждевременно напуснал училище“ е лице на възраст между 18 и 24 години, завършило
най-много основно образование, което не участва в никаква форма на образование или
обучение (§ 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО). Този показател се дефинира
по-подробно от Евростат като относителен дял на лицата на възраст 18 – 24 години,
завършили основно образование като най-висока степен и които не са участвали в
образование или обучение през 4-седмичния период преди изследването, от населението на
същата възраст (%). Той оценява важни характеристики на младежите на възраст 18 – 24
години, като определя за преждевременно напуснал образованието всеки млад човек, който
не притежава диплома за завършено средно образование и не участва в образование
(основно, средно, висше) или във формално или неформално обучение през 4-седмичния
период преди датата на статистическото изследване (на интервюто).
Делът на преждевременно напусналите училище е един от двата водещи индикатора
в областта на образованието, заложени в стратегията „Европа 2020“. Целта на Европейския
Съюз (ЕС) е да сведе този дял под 10% средно за страните от ЕС. В Националната програма
за реформи „България 2020” е заложена Национална цел 4, която предвижда делът на
преждевременно напусналите училище в България да достигне под 11% до 2020 година.
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Динамиката на стойностите на дела на преждевременно напусналите училище (за
краткост ПНУ) за периода от 2013 до 2018 година – средно за страните от ЕС и за България,
се наблюдава във фигура 1.
Фигура 1. Дял на преждевременно напусналите училище за периода 2013-2018
година (сравнение на стойностите му за България със средните за ЕС)
ДЯЛ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ
ЗА БЪЛГАРИЯ И СРЕДНИ СТОЙНОСТИ ЗА ЕС - ЗА ПЕРИОДА 2013-2018
ГОДИНА
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
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5.00%
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

разлика

0.60%

1.70%

2.40%

3.10%

2.10%

2.10%

България

12.50%

12.90%

13.40%

13.80%

12.70%

12.70%

Европа - 28 държави

11.90%

11.20%

11.00%

10.70%

10.60%

10.60%

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, Изследване на работната сила
Както се вижда във фигура 1, в периода от 2013 до 2018 година като цяло динамиката
на стойностите за дела на ПНУ в ЕС и България се характеризира със следното:
- В посочения период делът на ПНУ средно за страните от ЕС бележи постоянна и
стабилна тенденция на намаление – от 11,9% за 2013 година на 10,6% за 2017 година,
като се доближава до целевата стойност – 10,0%. За 2018 година стойността от 10,6%
се запазва.
- От 2013 година стойността на дела на ПНУ за България нараства от 12,5% за 2013
година на 13,8% за 2016 година. През 2017 година за първи път от 2013 година
стойността на показателя бележи положително изменение, като намалява на 12,7%
или с 1,1 процентни пункта в сравнение с 2016 година. Това се дължи както на
ефективни политики от предходни години за намаляване на отпадането от училище,
така и на ефективни актуални политики, провеждани с цел включване във форми за
образование и обучение на тези, които не са завършили средно образование. За 2018
година стойността на дела на ПНУ остава на равнището на 2017 година – 12,7%, т.е.
през 2018 година не се отбелязва напредък.
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- За посочения период разликата в стойностите на дела на ПНУ за България – от една
страна, и средната за ЕС – от друга, е най-голяма през 2016 година, когато делът на
ПНУ в България е с 3,1% по-висок от средния за ЕС. Положителна индикация е, че
тази разлика спада през 2017 година до 2,1% и се запазва и през 2018 година.
В България и през 2018 година се запазва тенденцията да са налице различия в
стойностите на дела на ПНУ по статистически райони от ниво 2. Динамиката на посочените
стойности за периода от 2013 до 2018 година се наблюдава във фигура 2.
Фигура 2. Динамика на дела на ПНУ - статистически райони от ниво 2
ДЯЛ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013 -2018 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ
РАЙОНИ
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10.00%
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2018

СевероЗападен

18.20%

20.80%

23.10%

27.70%

21.60%

19.80%

Северен Централен

15.90%

17.90%

15.20%

14.00%

14.30%

11.00%

14%

15.60%

16.00%

14.10%

12.70%

16.50%

ЮгоИзточен

19.80%

16.80%

19.30%

21.20%

22.00%

22.60%

ЮгоЗападен

4.80%

5.90%

5.70%

5.70%

4.70%

4.70%

15%

13.00%

15.30%

16.40%

15.90%

15.80%

СевероИзточен

Южен Централен

Източник: Евростат
Във фигура 2 се вижда, че през посочения период най-ниски са стойностите на дела
на ПНУ за Югозападния район, където за 2018 година стойността достига 4,3% и отбелязва
понижение в сравнение с миналите години. Това се дължи главно на много добрата
образователна структура на младите хора в столицата.
Най-високи стойности на дела на ПНУ през 2018 година се наблюдават в
Северозападния район – 19,% и в Югоизточния район – 22,6%. В допълнение посочените
два района се отличават с най-високи стойности за целия период 2013-2018 година.
Същевременно се наблюдават следните тенденции:
 Стойността на показателя в Северозападния район в периода от 2016 до 2018
година намалява с цели 7,9% процентни пункта.
 Обратно, в Югоизточния район в периода от 2015 до 2018 година тази стойност
се повишава стабилно - от 19,3% за 2015 година до 22,6% за 2018 година.
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Във връзка с посочените тенденции следва да се има предвид следното:
В Северозападния район се намира област Монтана, в която съгласно резултатите от
преброяването през 2011 година има най-голям дял на населението от ромския етнос –
12.7%. Освен това по данни от изследване на Националния статистически институт (НСИ)
относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за област Монтана е най-високата
в страната – 26.2%1.
В Югоизточния район са съсредоточени две области с висок дял на населението от
ромския етнос – Сливен – с 11.8%, дял на ромския етнос (втори след Монтана) и Ямбол – с
8.5% дял на ромския етнос (четвърти след Монтана)2. Същевременно посочените две
области се нареждат сред шестте района у нас с най-бедно население – за област Сливен
този дял е 25, 5%, а за област Ямбол – 24,3%3.
В допълнение в Югоизточен район действат и други, допълнително „утежняващи“
фактори, които са значимо предизвикателство пред ефективността на политиките за
намаляване дела на ПНУ на регионално ниво, на ниво община и пред училищните
политики:
-

Вследствие анализ на резултатите от НВО – 4. клас, НВО – 7. клас и ДЗИ в

контекста на ПНУ са направени изводи, че за област Сливен резултатите от НВО и
ДЗИ са в тясна връзка с напускането на училище и мотивацията за учебен процес, с
образователния и трудов статус на родителите на децата и учениците, както и с
условията на семейна среда; с комуникацията училище – родители; с въвеждането
на длъжността образователен медиатор в училище; с прилагането на IT технологии
и иновативни методи на преподаване и др.
-

Областите Сливен и Ямбол са сред трите области, в които за последните три

учебни години (от учебната 2016/2017 година до учебната 2018/2019 година)
родителите на децата в 4. клас и в 7. клас имат най-нисък образователен статус4 и др.
За преодоляването на посочените предизвикателства се изисква гъвкавост,
устойчивост и последователни действия на всички заинтересовани страни както на равнище
регион, така и на равнище община и на ниво училищни политики.

НСИ: Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година, достъпно на: https://www.nsi.bg/, както
е индексирано на 09.06.2019 г.
2
Преброяване (окончателни данни), достъпно на:
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf, както е индексирано на 27.09.2019
година
3
НСИ: Индикатори за бедност и социално включване през 2018 година, достъпно на: https://www.nsi.bg/, както
е индексирано на 09.06.2019 г.
4
по данни на НЕИСПУО от м. юни 2019 година
1
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Динамиката на стойностите на дела на ПНУ за периода 2013 – 2018 година по пол е
онагледена във фигура 3.
Фигура 3. Стойности на дела на ПНУ за периода 2013 – 2018 година – по пол

Axis Title

ДЯЛ НА ПНУ ЗА 2013-2018 ГОДИНА - ПО ПОЛ
14.5%
14.0%
13.5%
13.0%
12.5%
12.0%
11.5%
11.0%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общо

12.5%

12.9%

13.4%

13.8%

12.7%

12.7%

Мъже

12.3%

12.8%

13.3%

13.7%

12.0%

12.6%

Жени

12.7%

12.9%

13.4%

13.9%

13.5%

12.8%

Източник: Евростат
Във фигура 3 се вижда, че има минимална разлика в стойностите на дела на ПНУ
съответно за мъжете и за жените за целия период, с изключение на 2017 година, когато
разликата е 1,5%. Разнопосочни са резултатите в периода от 2017 до 2018 година – тогава
делът по показателя на лицата от мъжки пол се повишава с 0,6%, а делът по показателя на
лицата от женски пол се понижава с 0,7% и за 2018 година разликата между тях се стопява
– делът на жените сред ПНУ е с 0,2% по-висок от този на мъжете. Необходими са
допълнителни изследвания, за да се направят коректни изводи за причините за посочените
резултати по пол.
Във връзка с картината на дела ПНУ в зависимост от пола следва да се анализират и
данните за незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24 години за периода 2013-2018
година, представени във фигура 4.
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Фигура 4. Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24
години за периода 2013 – 2018 година

Axis Title

Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24 навършени
години за периода 2013-2018 г.
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Общо

Мъже

Жени

2013

21.6%

22.1%

21.1%

2014

20.2%

19.2%

21.4%

2015

19.3%

18.6%

20.0%

2016

18.2%

17.1%

19.4%

2017

15.3%

13.6%

17.2%

2018

15.0%

13.3%

16.8%

Източник: НСИ
В стойността на показателя като цяло в периода от 2013 до 2018 година се наблюдава
постепенен спад – от 21,6% през 2013 година делът на младежите, които нито учат, нито
работят, спада до 15% през 2018 година. Аналогична тенденция на спад се наблюдава и в
зависимост от пола и за лицата от женски пол, и за лицата от мъжки пол. Налице е обаче
разлика в напредъка – през 2013 година делът на незаетите и неучещи младежи на възраст
15-24 години в зависимост от пола е еднакъв – по 22,1% и за жените, и за мъжете, докато
през 2018 година делът на лицата от мъжки пол е 13,3%, а на тези от женски пол е 16,8%,
т.е. относителният дял на лицата от женски пол е с 3,5% по-висок от този дял на лицата от
мъжки пол. Това може да се обясни с влиянието на следните фактори:
-

културологични

фактори

(силен

натиск

на

етнокултурните

традиции)

–

принудително отделяне на момичетата от учебния процес от страна на родителя и
ангажирането им с гледане на по-малки братя и сестри, домакинска работа, детски
бракове и др.;
-

недостатъчна гъвкавост и синхрон на политиките за ограмотяване и заетост и
недостатъчна ефективност на мерките за реинтеграция в образователната система. В
тази връзка се изисква по-висока степен на обвързаност на действията на
заинтересованите институции и на местния бизнес с цел “затваряне на кръга“ – след
като едно лице бъде ограмотено и е усвоило съответното учебно съдържание, да бъде
подкрепено за придобиване на квалификация и при намиране на работа.
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Напускането на училище преди завършване на основно и средно образование е
основният фактор за формиране на стойността на ПНУ. Превенцията на отпадането от
училище и намаляването на дела на отпадналите от училище е предпоставка за по-нисък
дял на ПНУ в бъдеще. В тази връзка са показателни данните за относителния дял - % на
напусналите основното образование (I – VII) клас през учебната 2017/2018 година по
области (фигура 5).
Както се вижда във фигура 5, ранното напускане на училище, оценено чрез дела на
напусналите от броя на учениците, е най-интензивно в областите Сливен (6.4%) и
Пазарджик (5.6%) и то е близо шест пъти по-голямо отколкото в областите Смолян (0.6%)
и София-столица (1.0%) и около два пъти по-голямо от средното за страната (3.1%). В
допълнение, данните от изучаването на причините за напускане на училище установяват,
че повече от половината ученици напускат поради заминаване в чужбина. Повечето
напускания на ученици от страната към чужбина не се регистрират по Закона за
гражданската регистрация при промяна на настоящия адрес. Не се регистрират и част от
завърналите се обратно в страната.
Фиг. 5. Относителен дял - % на напусналите основното образование (I - VII) клас
през учебната 2017/2018 година по области
6.4

1.9

2.1

2.2

2.4

2.9

3.0

3.1

3.3

3.6

3.6

3.8

4.2

4.6 4.9

5.6

0.6 1.0

Смолян
София (столица)
Кюстендил
Кърджали
Перник
Габрово
Шумен
Благоевград
Ямбол
София
Плевен
Разград
Варна
Общо
Враца
Ловеч
Монтана
Велико Търново
Бургас
Хасково
Силистра
Стара Загора
Видин
Търговище
Пловдив
Русе
Добрич
Пазарджик
Сливен

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
Съотношението между броя на учащите в VIII клас през дадена учебна година и броя
на учащите в VII клас през предходната учебна година характеризира „проходимостта“ на
образователната система на границата между основното и гимназиалното образование.
Незаписаните в VIII клас деца попадат в категорията на необхванатите в училище деца на
задължителна за образованието възраст и впоследствие биват търсени от екипите за обхват,
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създадени по Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 година. Това „изтичане”
на ученици впоследствие се отразява както на образователната структура на населението,
така и на стратегическия показател за преждевременно напусналите образованието лица на
възраст 18 – 24 години. Данните на НСИ показват, че от 61 176 в VII клас през следващата
учебна година випускът намалява с 4327 или със 7,1%, т.е. „нагоре” продължават 92,9 % от
випуска. На фигура 6 е онагледено съотношението между учащите в VIII клас през учебната
2018/2019 година и учащите в VII клас през предходната учебна 2017/2018 година.
Фиг. 6. Съотношение между броя на учащите в VIII клас през учебната
2018/2019 г. и учащите в VII клас през предходната учебна 2017/2018 година
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Източник: НСИ и собствени изчисления
Както се вижда във фигура 6, регионалният разрез на данните за „проходимостта“ на
образователната система след завършване на VII клас показва съществени различия между
административните области в страната. Най-затруднена е проходимостта в област Сливен,
където през 2018 година в VIII клас са продължили едва 73% от учениците. Следват
областите Добрич, Пазарджик, Враца и т.н. С най-добри постижения са областите Софиястолица, Видин, Благоевград и т.н. Тук трябва да се отбележи, че най-големите градове като
София, Пловдив, Варна и др. привличат след VII клас ученици от съседни и други области,
като влошават техните показатели и подобряват своите. Примерът със столицата е
показателен – учащите в VIII клас са повече, отколкото са били в VII клас през предходната
година. В допълнение съществува следният проблем – след вземане на документите за
завършен етап част от учениците напускат образованието и не продължават в следващия
етап. След навършване на 18 години, ако не са включени в никаква форма на образование и
обучение, те попадат в обсега на преждевременно напусналите училище. В тази връзка са
необходими повече усилия на национално и на местно равнище за популяризиране на
възможностите за продължаване на образование, регламентирани в ЗПУО.
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Успешното

приключване

на

държавните

зрелостни

изпити,

респективно

завършването на средно образование, пряко влияят на стойностите на показателя
„преждевременно напуснали училище лица на възраст 18 – 24 години“. Колкото броят и
делът на успешно завършилите средно образование са по-големи за последните години,
толкова по-благоприятно въздействие (намаление) може да се очаква върху стойността на
този показател. И обратно, намаляването на дела на завършилите средно образование води
до влошаване на стойностите на показателя за ПНУ, както и за влошаване на
образователната структура на населението.
Един от по-рядко използваните, но ефективен показател за характеризиране на
завършването на средно образование е делът на дипломиралите се от випуска от учениците
в началото на учебната година. Ефективността на показателя се свързва с ясната картина,
която той дава на финала на средното образование – колко от достигналите XII клас се
дипломират и какви са разликите между общото и професионалното образование. Данните
показват, че относителният дял на успешно дипломиралите се през юнската и
септемврийската сесии от записаните в XII клас през учебната 2011/2012 година е 87,9% и
варира през следващите години, като за учебната 2017/2018 година този дял намалява на
84,9%, като в сравнение с предходната 2016/2017 учебна година намалява с 1,1 процентни
пункта (фигура 7). На практика това означава, че 15,1%, или приблизително всеки 7-ми
ученик, достигнал XII клас през учебната 2017/2018 година, не се е дипломирал през
годината на завършване. Съгласно дефиницията на показателя за ПНУ тези млади хора на
възраст 18 – 24 години, попадат в съвкупността на преждевременно напусналите училище,
защото не са завършили успешно средно образование.
Фиг. 7. Относителен дял - % на завършилите средно образование от записаните
ученици в XII клас в началото на учебната година
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Източник: НСИ, Статистика на образованието
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От данните във фигура 7 може да се направи извод, че в сравнение със завършващите
средно образование в общообразователните и специални училища (94,7%) проблемно се
очертава успешното завършване на средно образование сред абитуриентите в
професионалното образование – 75,5 % за 2017/2018 учебна година. Следователно близо
25% от учениците в XII клас в професионалните гимназии не завършват средно образование
на редовната или поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Тези резултати са
признак за недостатъчна общообразователна подготовка на учениците в професионалното
образование.
В допълнение към горепосочените данни за резултатите от политиките за ПНУ в
България и за значими тенденции в тази връзка следва да се отбележи, че в доклада на
Европейската комисия „Мониторинг на образованието и обучението за България“ за 2019
година са очертани предимствата на политиката за предучилищното и училищното
образование, включително на политиката за преждевременно напускане на училище и в
най-общ план са оценени положително следните постижения:
- усилията за модернизиране на системата за образование и обучение продължават;
- увеличаването на заплатите на учителите като средство за повишаване
престижността на професията;
- предприетите стъпки за повишаване на приложимостта на професионалното
образование и обучение (ПОО) за пазара на труда.
Същевременно с това в посочения доклад е очертана необходимост от преодоляване
на предизвикателствата пред политиките в предучилищното и училищното образование с
цел:
- подобряване на качеството в предучилищното и училищното образование и
постигане на приобщаващо образование за всички;
- постигане на приложимост на образованието за пазара на труда;
- повишаване на участието в обученията за възрастни с оглед повишаване на
квалификацията и преквалификация на възрастното население. В тази връзка се
подчертава, че демографските тенденции и увеличаващият се недостиг на умения
означават, че България трябва да инвестира повече в квалификация на своята
настояща и бъдеща работна сила;
- повишаване престижа на учителската професия и преодоляване на застаряването на
учителите.
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1.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ПОЛИТИКИТЕ

ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ

НА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
1.1. Осъществяване на съвместни действия на институциите по модел, създаден
чрез Механизма по Решение № 373 на Министерския съвет (РМС) от 05.07.2017 г. за
създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст (Механизъм) с цел постигане на устойчиви
резултати.
През 2019 г. продължава успешно да се прилага Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизъм), създаден с Постановление
№ 100 от 08 юни 2018 година. С изпълнението на Механизма се постига трайна, устойчива
и дългосрочна политика, за изпълнението на която са ангажирани всички заинтересовани
институции на национално и местно равнище и се регламентират нормативно задълженията
на всяка една от тях, както и начините на взаимодействие помежду им. Действието на
Механизма по категоричен начин доказва, че преодоляването на проблема с обхващането
на децата и учениците в образование и с преждевременното напускане на образователната
система изисква интегрирана политика, използване на различни инструменти и
ангажираност на заинтересованите институции.
Министерството на образованието и науката е водеща институция на цялостната
дейност по Механизма, като основни действащи сили по места са регионалните управления
на образованието, които сформират и координират дейностите на екипите за обхват. В
посочените екипи са включени представители на различни институции – учители,
директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на
местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
лица, медиатори, представители на гражданското общество. Екипите за обхват са постоянно
действащи и са обвързани с прилежащите райони на образователните институции.
През учебната 2018/2019 година (втора учебна година от функционирането на
Механизма) екипите за обхват са насочили приоритетно дейността си по отношение на 2124
върнати, но незадържани деца и ученици в училище и в детска градина; 14 058
новоотпаднали през предходната учебна 2017/2018 година; 9357 издирени деца и ученици,
които екипите не са успели да запишат или да върнат обратно в клас през миналата учебна
година и върху обхващането на децата на 5, 6 и 7 години.
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От месец август 2019 година са извършени общо 81 346 посещения на адрес, голяма
част от които на ученици, които допускат голям брой отсъствия по неуважителни причини.
Върнати обратно или записани за първи път в образователната система са общо
19 077 деца и ученици, от които:
- 7290 петгодишни деца и 2269 шестгодишни деца, които през миналата учебна
година не са посещавали детска градина или подготвителна група и са записани в резултат
на работата по Механизма;
- 8166 подлежащи на задължително училищно обучение на възраст от 7 до 16
години, от които 1553 седемгодишни деца, които през миналата учебна година не са
посещавали подготвителна група;
- 577 седемнадесетгодишни;
- 453 осемнадесетгодишни;
- 322 деветнадесетгодишни.
От върнатите деца и ученици задържани в училище и детска градина са 18 255.
За първи път в училище или детска градина в резултат на работата на екипите за
обхват през периода юли-август 2019 година са записани 6862 деца и ученици, от които:
- 4654 петгодишни деца, които през миналата учебна година не са били записани в
детска градина;
- 1017 шестгодишни деца, които през миналата учебна година не са били записани
в подготвителна група;
- 610 седемгодишни деца, които през миналата учебна година не са били записани
в подготвителна група;
- 1 156 деца и ученици са записани за първи път в училище и детска градина по
време на учебната година.
- 10 237 деца и ученици са върнати след като са били отпаднали.
В общините Белица, Борован, Рудозем, Столична, Никола Козлево, Тунджа, Ямбол
са записани 7 младежи, родени през 1999, които попадат за първи път в системата на
образованието.
Повторно отпаднали от върнатите в детските градини и в училищата деца и ученици
са 822, от които:
- 225 са петгодишни;
- 104 са шестгодишни;
- 426 са подлежащи на задължително училищно обучение на възраст от 7 до 16
години;
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- 77 са навършили 16 години.
За втора поредна година е разработена и одобрена национална програма „Заедно за
всяко дете“ – 2019 година за повишаване на ефективността в работата на институциите по
обхвата и задържането на децата и учениците. По посочената програма, по Модул 1
„Подпомагане на екипите за обхват“ са кандидатствали и са одобрени за финансиране: 21
РУО, 95 училища и 6 детски градини от 18 области. По Модул 2 „Добри практики за
взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното
образование“ са кандидатствали 91 институции – училища и детски градини, одобрени са
за финансиране са 79 институции, от тях 53 училища и 26 детски градини от 22 области.
На местно ниво регионалните управления по образованието прилагат и
допълнителни дейности за повишаване ефективността при изпълнението на Механизма.
 В РУО Пловдив са проведени 25 регионални инициативи за повишаване
ефективността от взаимодействие на институциите в изпълнение на ПМС
100/08.06.2018 г. В резултат на съвместните усилия на институциите,
ангажирани с изпълнението на Механизма, на територията на областта се отчита
повишен обхват на 5 и 6-годишните деца в детските градини и подготвителните
групи в училищата.
 От РУО Разград 36 деца и ученици са върнати в образователната система, вкл. и
такива, които са били до този момент в чужбина; 1003 деца и ученици е
установено, че са в чужбина; 25 са представени в дирекция „Социално
подпомагане“ за подпомагане на семействата им и др.

За втора поредна учебна година успешно се изпълняват дейности по
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

1.2 Постигане коректност на информацията за обхващане на лицата,
подлежащи на задължително обучение и др.
През 2019 година продължават дейностите по ангажимента на държавите членки за
сътрудничество по отношение на обмена на информация за децата и учениците, които
следват своите родители в свободното им придвижване за работа и образование в рамките
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на Европейския съюз. Посоченият ангажимент е включен в Заключенията за европейското
образователно пространство, приети от Съвета на министрите на образованието.
Мярката е в процес на изпълнение.

1.3. Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от
национално и регионално значение.
Мярката се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), в която
по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е заложен финансов
ресурс за подкрепа на държавни и общински институции от системата на предучилищното
и училищното образование от национално и регионално значение.
Заложената за постигане етапна цел от рамката за изпълнение на посочената
приоритетна ос към 2018 година се отчита през 2019 година и е 6304 подпомогнати с
инфраструктура

лица

(подпомогнати

деца

или

институции

от

системата

на

предучилищното и училищното образование ). Броят на модернизираните образователни
институции е 12, по 12 приключили проекта, в резултат на които са подпомогнати 6126
лица.
Към момента на отчитане 7 държавни училища по изкуствата и училища по
културата са ремонтирани със средства по ОПРР, като едно училище по изкуствата е в
процес на ремонт, който се предвижда да приключи през 2020 година.
По процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна
ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“ по ОПРР през изминалата 2018 година е започнат
ремонт и реконструкция на спортно училище „Георги Бенковски“ – град Варна. Обектът е
въведен в експлоатация на 07.03.2019 г.

Заложената за постигане етапна цел от рамката е изпълнена над 100%.
Мярката продължава да се изпълнява и през 2020 година.

1.4. Подобряване на общинска образователна инфраструктура от местно
значение в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие
на 39 града.
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Мярката се изпълнява по ОПРР, по инвестиционен приоритет за инвестиции в
образованието, уменията и ученето през целия живот, посредством изграждането на
образователна инфраструктура за обучение. Заложеният финансов ресурс за подкрепа на
държавни и общински институции от системата на предучилищното и училищното
образование от местно значение възлиза на 84 694 386 евро.
Заложената за постигане етапна цел към 2018 година се отчита през 2019 година и е
14 395 подпомогнати с инфраструктура лица (подпомогнати деца или институции от
системата на предучилищното и училищното образование). Постигнатата стойност към
момента на отчитането е 25 735 лица, в резултат на 9 приключили проекта. Броят на
модернизираните образователни институции е 38.

Заложената за постигане етапна цел от рамката е изпълнена над 100%.
Мярката продължава да се изпълнява и през 2020 година.

1.5. Прилагане на механизми за социална подкрепа по отношение на деца и
ученици от семейства в неравностойно социално положение.
Мярката се финансира от Агенция „Социално подпомагане“ (АСП) и дейностите,
свързани с нейното изпълнение се реализират от агенцията.
Към 30.06.2019 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са отпуснати
семейни помощи за заплащане на такси за детски градини за 58 деца.
Към 30.06.2019 г. броят на децата и учениците, на които са отпуснали семейни
помощи в натура за осигуряване на познавателни книжки/учебници, помагала и пособия,
дрехи, обувки и храна е 66.

Мярката е в процес на изпълнение.

1.6. Подобряване ефективността на взаимодействието с родителите с цел
задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното
образование и повишаване на образователните им резултати.
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Мярката се реализира по национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри
практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и
училищното образование“. Финансирането по модула е в размер на 200 000 лева.
По модула са кандидатствали 91 институции – училища и детски градини, одобрени
за финансиране са 79 институции, от които 53 училища и 26 детски градини в 22 области.

Мярката е в процес на изпълнение.

1.7. Въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4
години.
Министерството на образованието и науката извършва проучвания относно значими
аспекти на обхвата на децата в предучилищното образование и на неговото качество с оглед
обезпечаване на финансови, материални и човешки ресурси за подготовка за изпълнението
на мярката.

Извършва се подготовка за изпълнението на мярката.

1.8.

Повишаване

на

качеството

на

предучилищното

образование

и

осигуряването на условия за равен старт преди постъпване в училище чрез
използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на
родителите.
Дейностите по мярката през учебната 2018/2019 година се изпълняват по национална
програма „Развитие на системата на предучилищното образование”, приета с Решение №
271 на Министерския съвет от 20 април 2018 г. Осигурява се допълнително обучение за
деца от подготвителните групи, като се финансира организирането на допълнително
обучение на деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата.
На всяка детска градина/училище се определя размер на отпусканата сума в
съответствие с броя на сформираните групи и на планирания брой педагогически ситуации.
Броят на детските градини/училищата, участвали в програмата е 284 (203 детски градини и
81 училища) със сформирани 519 групи в тях. Общият брой на децата, включени в
допълнително обучение е 3403, като 2168 от тях са получили удостоверение за завършена
подготвителна група. Децата, които не са получили удостоверение са включените 5-
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годишни деца в програмата. Тези деца ще продължат своята задължителна предучилищна
подготовка още една година.
Задължителен елемент от провеждането на дейностите по програмата е включването
на родителите. Родителите, включени в дейности по програмата са общо 3397, при
предвидени 1600. През изминалата учебна година по националната програма „Развитие на
системата на предучилищното образование“ са работили 544 учители.
По

националната

програма

„Развитие

на

системата

на

предучилищното

образование“ са одобрени за финансиране проекти на обща стойност 523 709 лв.

Заложените стойности на индикаторите са значително надвишени.

1.9. Подкрепа за уязвими групи в неравностойно положение за обучение на
децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация.
Мярката се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен

растеж“

(ОП

НОИР),

схема

BG05M2OP001-3.001

„Подкрепа

за

предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и е с
бюджет в размер на 16 395 986,29 лева.
Към 31.08.2019 г. са включени 13 581 деца от етнически малцинства (включително
роми), които участват в мерки за образователна интеграция.
Заложеният индикатор от 84% за нетен коефициент на децата на 3-6 години,
записани в детските градини би следвало да отпадне и да не се отчита, тъй като спецификата
на процедурата не позволява данните по договорите да се агрегират.

Мярката е в процес на изпълнение.

1.10. Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по
реда на чл.10а от Закона за семейни помощи за деца.
Мярката е за учебна година и се финансира в съответствие с годишния бюджет на
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за подпомагане на 46 000 деца.
По данни на Агенцията за социално подпомагане за учебната 2018/2019 година
еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по реда на чл. 10а от Закона за
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семейни помощи за деца (ЗСПД) е отпусната за 35 544 деца - първокласници за покриване
на част от разходите в началото на учебната година.
Към 17.09.2019 г. в дирекции „Социално подпомагане“ са подадени 25 950
заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 10а от Закона за социалните
помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2019/2020 година, като от тях 22 857 са отпуснати за
23 381 деца. Срокът за подаване на заявления-декларации е до 15 октомври на текущата
година, поради което към момента на изготвяне на настоящия доклад няма как да бъдат
посочени окончателни данни за учебната 2019/2020 година.
В ЗСПД (обн., ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г.), в сила от 01.08.2019 г., са въведени
промени, като част от тях са свързани с изплащането на еднократната помощ за ученици,
записани в първи клас. Помощта се предоставя на два пъти, като 50 на сто от нейния размер
се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в
началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Помощта се
възстановява в следните случаи:
-

детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното
му състояние;

-

ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на
първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

-

ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5
учебни часа, за които няма уважителни причини.

Мярката е в процес на изпълнение - приемът на заявления-декларации за
отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас,
продължава до 15.10.2019 г. Данните са предоставени преди този срок.

1.11. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за
безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас.
През учебната 2019/2020 година децата и учениците в държавните, общинските и
частните детски градини и училища, както и деца и ученици в Европейските училища, за
които са осигурени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са общо 539 343.
За целта на осигурени финансови средства в размер на 23 346 780 лв.
Стойностите на заложения индикатор са достигнати на 94% поради по-ниския брой
на записаните деца в училище. За всички записани деца от подготвителна група до VII клас
са осигурени безвъзмездно познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
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Индикаторът е изпълнен на 94%, поради по-ниския брой записани деца в училище.

1.12. Подпомагане процеса на ефективно реализиране на целодневната
организация на учебния процес за ученици от I до VII клас.
Дейностите по мярката се изпълняват от МОН, в партньорство с общините на
територията на страната. За учебната 2018/2019 година общият брой на учениците от
I - VII клас, включени в целодневна организация на учебния ден е 240 165.
Създадените условия за целодневна организация на обучението водят до привличане
и успешно включване на учениците в училище, което оказва благоприятно въздействие за
подобряване на образователните им резултати.
В допълнение, по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ се дава възможност на
училищата да кандидатстват на проектен принцип за реализиране на дейности, свързани с
осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден на учениците от начален
и прогимназиален етап. През 2019 година по модула в МОН са постъпили: 316 училищни
проектни предложения, на обща стойност 1 905 892 лв., от които 135 за прогимназиален
етап и 181 за начален етап. До разглеждане не са допуснати 13 проектни предложения, от
които 2 училищни проекта са постъпили след срока, регламентиран от РМС №
71/20.04.2018 г., 7 са от училища кандидатствали за начален етап, финансирани предходни
година за същия етап, и 4 са кандидатствали едновременно за начален и за прогимназиален
етап. Класирането на проектите е направено отделно за начален и за прогимназиален етап.
С ресурса на модула ще се финансират първите 40 училищни проекта за
прогимназиален етап и първите 43 училищни проекта за начален етап, или общо 83 проекта
на обща стойност 792 982 лв.

Заложените междинни стойности на индикатора за учебната 2018/2019 година са
значително надвишени.

1.13. Приобщаващо образование на децата и учениците със специални
образователни потребности (СОП).
Мярката се финансира от МОН, регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование (РЦПППО), от детски градини, училища и общини.
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Продължава осигуряването на условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда
в детските градини и училищата за осъществяване на приобщаващо образование. За
изминалата 2018/2019 учебна година е осигурена подкрепяща среда в самите детски
градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо
образование на общо 17 955 деца и ученици.
Към момента 10 269 деца и ученици със специални образователни потребности се
подпомагат от 3933 педагогически специалисти, назначени в детските градини и
училищата, а на 7686 деца и ученици със специални образователни потребности, които се
обучават интегрирано в училищата и детските градини, е предоставена допълнителна
подкрепа от 931 педагогически специалисти от регионални центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование.
Училищните психолози и педагогическите съветници към края на 2018 година са
общо 1571, от които: 869 психолози (от тях 128 в регионални центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование и 641 в детски градини и училища) и 702
педагогически съветници. В резултат на политиките на МОН психолозите са увеличени със
106 броя в рамките на двете години от приемането на Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО). Психолозите и педагогическите съветници са ключови
педагогически специалисти в процеса на приобщаване на децата и учениците, включително
при изпълнение на политики за предотвратяване на отпадането от училище.

Заложените междинни стойности на индикатора за 2019 година са изпълнени на
100%.

1.14. Подобряване на достъпа до разнообразни дейности по интереси.
В края на учебната 2018/2019 година в общо 2249 училища в страната са проведени
над 16 500 занимания по интереси. За провеждането на заниманията са отпуснати
25 000 000 лв. от държавния бюджет.
Около 300 000 ученици са заявили желание за работа в групите, от които 60% са
избрали направленията от STEM „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и
„Природни науки“. Сред желаните направления са още „Изкуства и култура“ и „Спорт“.
Засилен интерес има към заниманията по шах в цялата страна, като в тях са се включили
около 1900 деца. Шахът е третият най-популярен спорт за занимания по интереси след
футбола и волейбола. Учениците в страната са поискали да спортуват още тенис и
баскетбол. Близо 3100 ученици са избрали народни танци.
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1.14.1. Ученически игри за общообразователните училища - провеждат се в
четири етапа, в три възрастови групи (5-7, 8-10 и 11-12 клас) за двата пола.
Водещата институция за изпълнението на мярката е Министерството на младежта и
спорта (ММС), като финансирането е осигурено от бюджетите на ММС и на МОН.
През учебната 2018/2019 година около 80 000 ученици са взели участие в четирите
етапа на Ученическите игри – вътрешноучилищен и общински, областен, зонален и
финален за учениците от общообразователните училища в страната.
В другите състезания от Националния спортен календар (НСК) на МОН са
участвали:
 910 ученици – в състезания на центровете за подкрепа за личностно развитие;
 4 496 ученици – в състезания и туристически прояви;
 около 100 ученици – в международните състезания.
Средствата, осигурени от ММС за игрите през учебната 2018/2019 година, са в
размер на 508 000 лева. В четирите етапа на Ученическите игри за общообразователните
училища в трите възрастови групи V – VІІ клас, VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ клас в двата пола
са участвали общо 88 000 ученици, обхванати в състезания по 8 вида спорт.
Междинната стойност на индикатора е 80 000 ученици – изпълнението е над 100%.

Заложените междинни стойности на индикатора за 2019 година са изпълнени над
100%.

1.14.2. Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на централната нервна система - провеждат се за двата
пола, в две възрастови групи - 5-8 и 9-12 клас.
За учебната 2018/2019 година в Ученическите игри за ученици с увреден слух,
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система са
участвали общо 330 ученици, обхванати в състезанията по 11 вида спорт. Средствата в
размер на 32 510 лева са осигурени от ММС.
Във финалните състезания на Ученическите игри за деца с увреден слух, нарушено
зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система за учебната
2018/2019 година са участвали 250 ученици по 11 вида спорт (лека атлетика, тенис на маса,
футзал, голбал, волейбол, шахмат, джудо, ски, бадминтон, шоудан, дартс).
Индикаторът е изпълнен над 100%.
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Заложените междинни стойности на индикатора за 2019 година са изпълнени над
100%.

1.14.3. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците.
По Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през учебната
2018/2019 година са осъществени общо 84 изяви: 9 международни и 75 национални изяви,
в които са участвали около 50 000 деца и ученици във финалните състезания. Стойностите
на индикаторите са значително надвишени.
През последните години се наблюдава повишен интерес за участие в изявите по
интереси на деца и ученици от цялата страна.
Заложените междинни стойности на индикатора са значително надвишени.

1.14.4. Осигуряване на достъп до спортни дейности на деца и младежи с
увреждания и деца в риск - програма „Спорт за деца в риск“.
Дейността се финансирана от ММС със средства в размер на 28 540 лв. по програма
„Спорт за деца в риск“. През 2019 година в безплатни спортни занимания по програмата са
обхванати 380 деца в риск от 10 населени места, участващи в състезания по 7 вида спорт.

Мярката е в процес на изпълнение.

1.14.5. Подобряване на достъпа до извънкласни и извънучилищни спортни
дейности - програма „Спорт за децата в свободното време“.
През 2019 година програма „Спорт за децата в свободното време“ се изпълнява чрез
реализирането на 170 проекта по 43 вида спорт в 64 населени места под ръководството на
317 спортни специалисти.
До края на годината се очаква в спортни занимания да бъдат обхванати над 7000
деца. Окончателните данни ще бъдат налични след 31.12.2019 г.
Мярката е в процес на изпълнение.
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1.14.6. Осигуряване на достъп до спортни дейности на деца - програма „Спорт
за децата в детските градини“.
Програма „Спорт за децата в детските градини“ не се изпълнява от 2014 година,
поради което от ММС, което е

водеща институция по изпълнение на мярката, има

предложение мярката да отпадне от Плана за 2018 – 2020 година за изпълнение на
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
(2013 – 2020).

Мярката не се изпълнява.

1.15. Организиране и провеждане на:
-

изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на специфични

знания, умения и компетентности и дейности по интереси;
-

допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети

от задължителната подготовка.
С цел повишаване ефективността на политиките за по-пълното обхващане на
учениците в училищното образование започна изпълнението на дейностите по проект
BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за подкрепа на всички деца, които имат
затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети чрез дейности за
преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното
съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване
на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:


ученици в риск от отпадане;



ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране

в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;


ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно

отпадане;


педагогически

специалисти

и

други

заинтересовани

страни

(родители,

представители на неправителствени организации, образователни медиатори,
социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
Проектът е в процес на изпълнение. Данни за изпълнение на индикаторите ще са
налични в края на 2019 година.
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1.16. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда чрез обучения на учители от училища и детски градини за
прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към намаляване на
функционалната неграмотност, към задържането в училище и намаляване броя на
отпадащите ученици.
Мярката ще се изпълнява в рамките на Процедура за подбор на проекти по ОП НОИР
„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна
среда“ с финансиране от 5 000 000 лева.
На този етап предстои одобрение на изменения на критериите на процедурата от
Комитета за наблюдение на ОП НОИР.

Процедурата не е стартирала.

1.17. Разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми
за образователна дейност, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.
Дейностите по мярката се реализират от Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
В изпълнение на тригодишната програма за дейността си ЦОИДУЕМ ежегодно
обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по определени
приоритети за изпълнение на предварително заложени мерки и индикатори. През 2019
година по Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ се изпълняват 29 проекта
на училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др., с целева група деца,
ученици, родители, учители и доброволци.
По проектите до края на 2019 година се очаква да бъдат разработени минимум 48
програми за образователна дейност в детските градини и в училищата, съобразени с
културата на етническите малцинства.
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Мярката е в процес на изпълнение.

1.18. Работа с родители, учители и други педагогически специалисти за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо
различните етнически групи.
Мярката се изпълнява от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа,
водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ се
изпълняват 29 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др., с
целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци.
По проектите до края на 2019 година се очаква да бъдат включени минимум 2774
родители в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи.

Мярката е в процес на изпълнение.

1.19. Проведени обучителни дейности с подрастващи и с техните родители за
начина на предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крие ранната
бременност за майката и бебето, за риска от раждане на деца с вродени аномалии,
наследствени болести.
Дейностите по мярката се изпълняват и финансират от Министерството на
здравеопазването.
Към 31.07.2019 г. от регионалните здравни инспекции съвместно със здравните
медиатори са осъществени 25 разяснителни кампании, 320 лекции, беседи, презентации,
интерактивни обучения с З570 лица и са разпространени 1520 здравно-образователни
материала. Като резултат заложеният индикатор е изпълнен на 85%.
Разискваните теми са в областта на контрацепцията, полово - предаваните инфекции,
рака на гърдата, рака на маточната шийка, здравословното хранене, имунизациите, правата
на пациента, социално - значими заболявания и тютюнопушене. Повишаването на
здравните знания до голяма степен се осъществява с помощта на информационни
материали — брошури, листовки и др.
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Мярката е в процес на изпълнение.

1.20. Осъществяване на информационно-образователни инициативи за деца и
ученици, насочени към екологично образование и повишаване на обществената
култура за опазване на околната среда, с цел създаване на по-привлекателна и
благоприятна среда в училище (Повишаване интереса на учениците към колективния
училищен живот и развитие на работата в екип чрез участие в кампаниите от
международния екологичен календар и в Националната кампания на МОСВ „За
чиста околна среда“).
Водещата институция при изпълнението на мярката е Министерството на околната
среда и водите (МОСВ). Дейностите се финансират по програми, финансирани със средства
от държавния бюджет и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
Основната цел, която се постига чрез изпълнението на мярката, е повишаване
интереса на учениците към колективния училищен живот и формиране на умения за
работата в екип чрез участие в Националната кампания на МОСВ „За чиста околна среда“
и в кампаниите от международния екологичен календар (Световен ден на водата 22 март,
Ден на Земята 22 април, Световен ден на околната среда 5 юни и др.), които са включени в
Националния календар на МОН за извънкласните и извънучилищни дейности.
Инициативите в рамките на тези кампании са приоритетно насочени към училища и детски
градини (екоучилища, открити уроци сред природата, конкурси, изложби, маршрути по
екопътеки, екоспектакли, акции по почистване и залесяване, викторини, обучителни
семинари).
Събитията помагат на децата да бъдат по-ангажирани към живота в училищната
общност чрез затвърждаване на знанията си за опазването на природата.
При провеждането на посочените събития по-голямата част от регионалните
подразделения на МОСВ отчитат засилено внимание към работа с деца и младежи от
уязвими групи и засилена активност на училища и детски градини от малките общини и
населени места на страната.
За информационно-образователни инициативи с деца и ученици и издаване на
информационно-образователни материали, общо за страната, от МОСВ чрез Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС) и ПУДООС са вложени средства в размер на
1 337 900 лв. От посочените средства 1 187 520 лв. са отпуснати безвъзмездно от ПУДООС
и са предназначени за екологични образователни проекти на училища и детски градини,
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класирани в рамките на традиционната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна
среда” за финансиране на дейности, включени в учебния и възпитателния процес. В
тазгодишното издание на кампанията са сключени договори за финансиране на 134 проекта
на училища и центрове за подкрепа на личностното развитие/общински детски комплекси
и 107 проекта на детски градини.
Планирано е до края на 2019 година да бъдат вложени средства от ПУДООС в размер
на 24 382 лева за провеждането на инициативи с училища и детски градини на територията
на страната в рамките на четири предстоящи национални кампании.
Броят на проведените инициативи към 20.09.2019 г. с деца и ученици е 617, като
стойностите на индикатора са 350 инициативи.
Към същата дата участие в проведените информационно-образователни инициативи
са взели 777 училища и детски градини, в които са обхванати 21 174 деца и ученици.
Заложените индикатори са 200 училища и детски градини и 10 000 деца.
Всички индикатори са надвишени над 100%.
Високата стойност, достигната по индикатори 2 и 3, по които изпълнението
чувствително надхвърля заявената целева стойност, се дължи на факта, че дирекциите на
трите национални парка „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ изпълняват програми с
инициативи за училища и детски градини не само от прилежащите им територии, а от
цялата страна. От своя страна четирите басейнови дирекции привлякоха младежи от общо
17 населени места в страната за участие в организираното от тях Екоучилище на Младежкия
воден парламент.
През отчетния период има изразена тенденция за повишаване на броя на
участниците. Наблюдава се засилен интерес от страна на училищни общности и групи,
които инициират свои екосъбития и търсят партньорство за осъществяването им в лицето
на регионалните поделения на МОСВ. Наблюдава се и иновативност в самите инициативи,
като се търси реален ефект и устойчивост.

Стойностите на трите индикатора са надвишени значително.

1.21. Осигуряване на методическа подготовка на лицензирани доставчици,
предоставящи иновативни услуги и подкрепящи децата с обучителни затруднения и
извършващи превенция на отпадането от училище.
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Водещата институция при изпълнението на мярката е Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД), като средствата се осигуряват от нея.
За първата половина на 2019 година председателят на ДАЗД – на основание чл. 43б,
ал. 1 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), е издал 26 лиценза за предоставяне на 26 социални
услуги за деца, от тях 6 за иновативни услуги по реда на чл. 36, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане. Броят на лицензираните социални услуги
към 30.06.2019 г. е 422, като са издадени 335 лиценза на 220 доставчика.
В процеса на изпълнението експерти от ДАЗД консултират регулярно кандидатдоставчиците на социални услуги за деца във връзка с процедурата по издаване на лицензии
от Председателя на ДАЗД.
Мярката е с постоянно действие и продължава да се изпълнява.
Мярката продължава да се изпълнява.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ПОЛИТИКИТЕ

ЗА

ИНТЕРВЕНЦИЯ

НА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2.1.

Реализиране на партньорски проекти между бизнеса и професионалните

училища за по-тясна връзка и практическа реализация на завършилите и
придобилите професия.
Мярката се реализира от МОН с партньорството на професионални гимназии,
работодателски организации, отделни работодатели и други заинтересовани страни и се
финансира по национална програма за развитие на образованието.
Към м. септември 2019 година по мярката са постигнати следните резултати:
1. Проекти на професионални гимназии:
 Зададена целева стойност – 30 утвърдени за финансиране проекта на
професионални гимназии
 Постигната целева стойност – 25 утвърдени за финансиране проекта на
професионални гимназии
2. Партньорски програми:
 Зададена целева стойност - 30 утвърдени за финансиране партньорски програми
(проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации
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 Постигната целева стойност - 25 утвърдени за финансиране партньорски
програми (проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации.
Стойностите на междинния индикатор са достигнати на 87%.

2.2.

Изготвяне на анализ на рисковите фактори от извършените проверки в

училище по теми – насилие, агресия и др.
Отговорната институция за изпълнението на мярката е ДАЗД. Финансирането е от
бюджета на ДАЗД.
През 2019 година са извършени две тематични планови проверки на територията на
цялата страна в 35 броя детски градини и в 91 училища (от тях 12 основни, 38 средни, 22
спортни училища, 19 училища по културата и изкуствата). Целта на проверките е
изследване ефективността на работата на образователните институции по предотвратяване
и рехабилитация на различни видове насилие върху децата и на работата с деца/ученици с
проблемно поведение, както и при кризисни ситуации.
Изготвени са два анализа на резултатите от извършените планови проверки, като е
направен анализ на рисковите фактори за насилие, на изпълнението на дадените
задължителни предписания за отстраняване на нарушения и предотвратяване на случаи на
насилие в образователните институции – училища и детски градини. Анализите съдържат
конкретни предложения до отговорните министерства, вкл. за нормативни промени.
Изведени са добри практики, касаещи организацията на работа, активното привличане на
родителите и децата в образователния процес, както и дейностите по превенция на
агресията и насилието в образователните институции.

Стойностите на индикаторите са изпълнени.

2.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Мярката се изпълнява от МОН.
От 01.04.2019 г. до 15.04.2019 г. са подадени заявления от 59 обучителни
организации са одобряване и вписване в Информационния регистър на 361 програми за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Одобрени са и са вписани в Информационния регистър 354 програми за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти.
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Към 31.08.2019 г. в Информационния регистър има одобрени и вписани 3785
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на 204
организации.
В допълнение през 2019 година е приета Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие

на

учителите,

директорите

и

другите

педагогически

специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.). Нормативната промяна
е извършена в контекста на политиките за повишаване привлекателността и престижа на
учителската професия, за мотивиране и подкрепа на учителите и за подобряване на техния
социален статус, които Министерството на образованието и науката приоритетно провежда
в периода от 2017 до 2019 година. В стратегическа перспектива прилагането на
нормативния акт ще съдейства за устойчивостта на политиките за учителите и за
повишаването на тяхната ефективност.
Обученията по Национална програма „Квалификация“ и по проект „Квалификация
за професионална развитие на педагогическите специалисти“ по ОП НОИР и през 2019 г.
оказват позитивно въздействие по отношение на професионалните компетентности на
педагогическите специалисти и на ефективността на образователния процес.
През 2019 година е одобрена национална програма „Мотивирани учители“ с бюджет
в размер на 1 700 000 лв., чрез която ще се подкрепят училищата чрез създаване на комплекс
от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за
справяне в реалната училищна среда.
Политиките за учителите, осъществени през 2019 година, ще въздействат в
положителен план по отношение на качеството на предучилищното и училищното
образование и във връзка с намаляване дела на отпадналите от училище и дела на ПНУ.
Стойностите на индикаторите са изпълнени.

2.4.

Дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и

учениците от етническите малцинства.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
В изпълнение на тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ през 2019
година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено
образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от
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етническите малцинства“ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини,
обслужващи звена и др. с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци.
Очаква се в рамките на посочените проекти до края на 2019 година минимум 1076
деца/ученици, за които българският език не е майчин да бъдат включени в дейности за
допълнително обучение по български език.
Окончателните данни по този индикатор ще бъдат налични към месец декември 2019
година.
Мярката продължава да се изпълнява.

2.5.

Дейности за подкрепа на ученици от етническите малцинства за

продължаване на образованието в гимназиален етап.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на
ЦОИДУЕМ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи
звена и др. с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци. Предвижда се
до края на 2019 година чрез дейности по посочените проекти минимум 200 ученици от
етническите малцинства да продължат образованието си в гимназиален етап.

Мярката е в процес на изпълнение.

2.6. Специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на
ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на
образование във висшите училища.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на
ЦОИДУЕМ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи
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звена и др., с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци. Предвижда се
до края на 2019 година в рамките на посочените проекти минимум 6 ученици от етническите
малцинства да продължат образованието си.

2.7.

Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със

съдържателни елементи на интеркултурното образование.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на
ЦОИДУЕМ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи
звена и др., с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци. Предвижда се
до края на 2019 година по проектите да бъдат изпълнени минимум 196 извънкласни и
извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование.

Мярката е в процес на изпълнение.

2.8.

Допълнителна

работа

с

ученици

от

етническите

малцинства,

застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на
ЦОИДУЕМ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи
звена и др., с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци. Предвижда се
до края на 2019 г. в дейности по проектите да бъдат обхванати минимум 386 ученика, които
са били застрашени от отпадане от училище и/или преждевременно напускане на училище
и с които е проведена допълнителна работа.
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Мярката е в процес на изпълнение.

2.9. Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите
специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за
преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп
до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително
и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от
етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ се
изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др., с
целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци. Предвижда се по проектите
до края на 2019 година да бъдат обучени за първи път минимум 281 педагогически
специалисти.

Мярката е в процес на изпълнение.

2.10. Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.
Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
През 2019 година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ от тригодишната програма за дейността на
ЦОИДУЕМ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи
звена и др., с целева група деца, ученици, родители, учители и доброволци, като се очаква
по проектите до края на 2019 година да бъдат обхванати 868 родители, които са повишили
информираността си относно ползите от образованието.

Мярката е в процес на изпълнение.
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2.11. Участие на Съвета на децата в обсъждането и съгласуването на
политиките за децата на национално ниво чрез становища и позиции по въпроси,
които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществения
живот.
През месец септември 2019 г. е проведено заседание на новоизбрания състав на
Съвета на децата към ДАЗД, на което са обсъдени актуални теми относно училищното
образование и е представена инициативата „Най-големият урок“ по правата на децата.

Индикаторът на мярката е изпълнен на 100%.

2.12. Подобряване на държавна и общинска образователна инфраструктура от
национално и регионално значение.
Водеща институция при изпълнението на мярката е ММС.
През 2018 година ММС е финансирало проект „Изграждане на многофункционално
спортно игрище – мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт в СУ „Христо Ботев“ –
гр. Айтос, като същият е завършен през 2019 г.
През 2019 година ММС е финансирало проект „Ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на зала за вдигане на тежести към Спортно училище „Георги
Бенковски“ – град Варна.
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

3.1. Включване на лица над 16 години в курсове за ограмотяване или в курсове
за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от
прогимназиалния етап на основното образование.
Основната дейност по проект „Нов шанс за успех“ - процедура чрез директно
предоставяне на конкретен бенефициент BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни
– фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж (20142020)”, е насочена към неграмотни и слабограмотни лица над 16 години.
В курсовете за ограмотяване на възрастни, които стартираха в началото и след това
в края на 2017 година, бяха включени общо 5819 лица. През 2018 година започна обучение
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в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от
прогимназиалния етап на основното образование. Курсове за ограмотяване на възрастни се
провеждат в 33 училища в страната, а в тях са включени общо 875 лица, а курсове за
придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование се
осъществяват в 60 училища, като в тях се обучават 1885 лица. Курсовете приключват
съответно през май и август 2019 година.
Към 31.08.2019 г. общо по проекта са обхванати 8579 лица, при индикатор за
изпълнение 10 000 лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по
ограмотяване или в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на
основното образование.
Индикаторът за резултат по проекта (дял на получилите удостоверения за успешно
завършени курсове по ограмотяване или за придобиване на компетентности от
прогимназиалния етап на основното образование) ще се отчете в края на проекта. Срокът за
изпълнение на проекта е 31.01.2020 г.

3.2. Насърчаване на гражданската активност и включването на младите хора
чрез организиране на информационни кампании, обучения и форуми по значими за
тях теми.
Водеща институция при изпълнението на мярката е ММС.
През 2018 година по проекти по Национална програма за младежта (2016-2020) и
Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта
са проведени общо 1737 инициативи (в това число обучения, кампании и форуми), в които
са се включили 91 592 младежи.
Стартиралите проекти през 2019 година по двете горепосочени програми подлежат
на отчитане в края на годината.

Мярката е в процес на изпълнение.
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3.3. Активиране на регистрирани безработни младежи чрез специализирана
индивидуална работа с тях в териториалните поделение на Агенция по заетостта.
Мярката се осъществява в изпълнение на Националния план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ).
За периода 01.01.2019 г. – 31.08.2019 г. е изготвен индивидуален план за действие
за 38 773 младежи до 29 години.
Заложената прогнозна стойност на индикатора е 55 000 безработни младежи с
изготвен индивидуален план за действие. До края на годината се очаква да бъде достигнат
планираният в НПИЕГМ брой лица. В края на месец август 2019 година индикаторът е
изпълнен на 70,5%.
Мярката е в процес на изпълнение.

3.4. Увеличаване на възможностите за учене на работното място, с акцент върху
разкриването на повече места за стажуване и чиракуване, и обучение чрез работа
(дуална система на обучение) и мотивиране на местния бизнес за приемане на
стажанти и чираци.
Мярката се изпълнява със средства от бюджета на МТСП. За периода 01.01.2019 г. –
31.08.2019 г. са постигнати следните резултати:
-

22 безработни младежи до 29 г. са включени в стажуване;

-

28 безработни младежи до 29 г. са включени в чиракуване.
Следва да се отбележи, че във връзка с направени промени в Закона за

професионално образование и обучение (изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 6 ноември 2018 г.)
произтичат нови изисквания за организацията на процеса на обучение чрез работа (дуална
система на обучение) и се очакват допълнителни указания за приложение на преференцията
по чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). В тази връзка от началото на
годината не се реализират възможностите по чл. 46а от ЗНЗ.
По схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОП РЧР) през периода 01.01.2019 г. – 31.07.2019 г. 19 814 безработни младежи до
29 г. са включени в стажуване/обучение по време на работа.
Марката е в процес на изпълнение.
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3.5. Осигуряване на възможности за обучение за придобиване на професионална
квалификация.
Ежегодно чрез Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) със средства за
активна политика за пазара на труда МТСП предоставя възможности за професионално
обучение на регистрирани безработни лица, в т.ч. младежи до 29 г. Средствата и броят
включени лица са прогнозни. Конкретният размер на финансирането и броят лица се
определят ежегодно с националния план за действие по заетостта за съответната година.
За периода 01.01.2019 г. - 31.08.2019 г. 1349 безработни младежи до 29-годишна
възраст са включени в обучение за придобиване на професионална квалификация.

Мярката е в процес на изпълнение.

3.6. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 години,
отпаднали от училище.
Мярката се изпълнява в рамките на Процедура за подбор на проекти по ОП НОИР
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“ с бюджет 25 000 000 лв. за периода 2015 – 2018 година.
Изпълнението на проекта продължава и през 2019 г. Към 31.08.2019 г. са включени 15 186
ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за
образователна интеграция и реинтеграция.
Мярката е в процес на изпълнение.

3.7.

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и за

подобряване на образователните им резултати.
В изпълнение на тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ през 2019
година по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено
образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от
етническите малцинства“ се изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини,
обслужващи звена и др. Целевата група по проектите са деца, ученици, родители, учители
и доброволци. Очаква се по проектите до края на 2019 година да бъдат постигнати следните
резултати:
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-

минимум 50 изпълнени дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и
подобряване на образователните им резултати;

-

минимум 879 деца, включени в изпълнение на мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца от етническите малцинства на възраст от 3 до 6/7- години в
системата на предучилищното образование;

-

1383 ученици, включени в изпълнение на мерки за по-пълно обхващане и задържане
на деца от етническите малцинства на възраст от 7- до 16-годишна възраст в
училищното образование.
Мярката е в процес на изпълнение.

4. КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

ПЛАНА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
В периода от м. февруари до м. юли 2019 година са проведени 2 редовни заседания
на Координационното звено по изпълнение на Споразумението за реализация на
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
2013-2020.
Утвърдени са нови правила за работата на Координационното звено. Звеното ще
подпомага министъра на образованието и науката в процеса на организацията,
координацията, контрола и анализа по изпълнението на Стратегията с подкрепата на
останалите министерства, ведомства и социални партньори. Целта е дейността му да се
ориентира към предлагане на система от мерки и изготвяне на регулярни анализи по
отношение намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.
5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В резултат на отчетения напредък по изпълнението на мерките в настоящия доклад
са налице следните изводи и свързаните с тях препоръки:
1. В продължение на целенасочените и последователни усилия за повишаване
обхвата в предучилищното образование и за повишаване на неговото качество, които МОН
провежда в последните две години, и във връзка с въвеждане на задължително
предучилищно образование за децата от 4 години се очертава необходимостта от следните
политики:
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 Мерки на общинско ниво за преодоляване на проблема с липсата на места в
детските градини.
 Устойчиво прилагане на социални и финансови мерки за подкрепа за уязвими
групи в неравностойно социално положение за обхващане на децата от 3 до 5 години в
детски градини, а също така и на децата от 0 до 3 години във форми на ранна детска грижа.
 За преодоляване на социалните неравенства и за промяна на нагласите за
образование на уязвими общности усилията на МОН, на общините, както и на детските
градини и училищата следва да бъдат насочени приоритетно към подобряване
ефективността на взаимодействието с родителите, с фокус върху уязвимите общности.
 Ключов фактор за успеха на политиката по обхващане на децата на 4 години в
предучилищно образование следва да бъде взаимодействието между МОН и другите
заинтересовани страни - общини, социални служби, регионалните здравни инспекции,
гражданските организации, здравните и образователните медиатори.
Значимостта на препоръчаните мерки е и във връзка с повишаване обхвата на децата
от 4 год. до възрастта за започване на задължителното образование, включени в образование
и грижи (показател, по който ЕС измерва напредъка на държавите в областта на
образованието и обучението). За отбелязване е, че през 2009 г. делът на тези деца у нас е
84,2%, а през 2018 година е 83,9% , т.е. тенденцията не е удовлетворяваща, имайки предвид,
че националната цел за България е 90%, а целта за Европа е 95%1. В допълнение следва да
се имат предвид и изводите от изследванията за България на Световната банка2, на ОИСР3
и други, относно това, че продължителността на предучилищното образование рефлектира
върху образователните резултати на учениците в училищното образование и върху
социално-емоционалните им умения относно предаването на ниските образователни
резултати между поколенията и др.
2. Мерките в изпълнение на Механизма доказват ефективността на интегрираните
политики за обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното
и училищното образование, но е необходимо да се прилагат ведно с политики за постигане
на приобщаващо образование за всички и за повишаване на качеството на образованието.
В тази връзка:
 Следва да продължи устойчиво прилагането на политики за обхващане на децата,
обвързани с мерки за предотвратяване на отпадането от училище и за повишаване на
Данните са на Евростат
http://documents.worldbank.org/curated/en/112391468006618583/pdf/913210WP0P14620garia0ONLINE0Sept02
6.pdf
3
http://osi.bg/downloads/File/2016/Skills0for0wor0abor0market0outcomes_BG.pdf
1
2
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качеството на образованието. Фокусът трябва да бъде на ниво регионални и местни
политики съобразно спецификата на социално-икономическите и демографските фактори в
различните области, общини и населени места. В тази връзка е необходимо резултатите от
анализите за обхващането на децата и учениците в образованието да се обвържат със
системни проучвания за качеството на образованието на регионално и местно ниво и на
ниво училище. Това ще позволи правилно формиране и ефективно изпълнение на
политиките.
 На регионално ниво следва при необходимост да се актуализират областните и
общинските стратегии за личностно развитие на децата и учениците, регламентирани
съответно в чл. 196 и чл. 197 от ЗПУО.
 Откроява се значимостта на училищните политики, които следва да бъдат
ориентирани както към актуализиране на мерките за обща подкрепа (включително за
подкрепа на таланти) и за допълнителна подкрепа за всеки отделен ученик, на програмата
за превенция на ранното напускане на училище (регламентирана в чл. 263, ал. 1, т. 8 от
ЗПУО), така и към повишаване на функционалната грамотност на учениците и за
придобиване на повече умения. За постигане максимална ефективност на посочените
политики на ниво училище следва да бъдат въвлечени всички участници в образователния
процес. Откроява се и значимостта на РУО, които да оказват необходимата методическа
подкрепа на педагогическите екипи.
3. Политиките за реинтеграцията в системата на образованието на тези, които са
преждевременно напуснали училище, както и за включването на възрастните във форми на
образование и обучение и обвързването им с мерки за подкрепа за трудова реализация не
са достатъчно ефективни и следва да бъдат значими както в средносрочна, така и в
дългосрочна перспектива. Важността на посочените политики се свързва с два от
показателите, по които ЕС измерва напредъка в образованието и обучението, а именно: дял
на преждевременно напусналите училище и дял на участие на възрастните в процеса на
учене (на възраст между 25 и 64 г.). В допълнение напредъкът на България относно
участието на възрастните в процеса на учене е неудовлетворителен - от 1,6% за 2009 година
и до 2,5% – за 2018 година. Значимостта на посочените показатели е във връзка с уменията
и пригодността за трудова заетост, както и с благоденствието на личността. По-високото
образователно равнище на родителите дава възможност за по-широк достъп до пазара на
труда и съответно до по-високо заплащане, което от своя страна е предпоставка за по-добро
материалното положение и социален статус на семейството/средата, в която живеят
българските деца. В тази връзка е необходимо:
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 Да продължат устойчиво политиките за постигане на приложимост на
образованието за пазара на труда.
 Значим акцент да се постави по отношение на политиката за учене през целия
живот с особено внимание върху ограмотяването и придобиване на ключови умения и
повишаването квалификацията на възрастните. Това би дало възможност на децата да
растат в благоприятна материална и социална среда, да формират у себе си по-сериозно
отношение към образователния процес, респективно да подобряват образователните си
резултати, да повишават мотивацията си към завършване на образованието.
 За постигане на по-висока степен на ефективност на мерките за реинтеграцията в
образователната система на преждевременно напусналите училище и на мерките, насочени
към тези, които никога не са посещавали училище, следва да се обвържат действията на
МОН, общините и на професионалните училища с тези на МТСП и на местния бизнес.
Целта е, след като едно лице бъде ограмотено и е усвоило съответното учебно съдържание,
да бъде подкрепено за придобиване на квалификация и при намиране на работа.
4. В национален план политиките за обхват, превенция на отпадането и
реинтеграция са припознати като политики, за които са отговорни МОН и другите
заинтересовани институции, но на практика все още това не е напълно осъзнато от всички
институции, имащи отношение към подобряване качеството на работната сила, т.е. следва
всички те да припознаят на практика политиката за ПНУ като хоризонтална политика –
както на национално, така и на регионално и на местно ниво.
5. Ефективността на усилията за намаляване дела на ПНУ е възможна през
последователните и устойчиви политики за повишаване на престижа и професионалните
компетентности на учителите. В тази връзка освен мерките за повишаване на заплатите на
педагогическите специалисти и за преодоляване на застаряването на учителите в
национален план в по-близка перспектива се очертават следните основни теми относно
тяхната

квалификация

съобразно

установените

нужди

и

спецификата

на

училището/детската градина:
 прилагане на компетентностния подход и подкрепа на иновативното преподаване.
 работа с деца със специални образователни потребности; дигитални умения за
преподаване; преподаване в мултикултурна/многоезична среда1.
 специализирана

квалификация

за

ефективно

управление

на

детската

градина/училището.

1

ОИСР (TALIS,2019), цит. в: Мониторинг на образованието и обучението 2019 (България)
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