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УВОД
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система (2013 – 2020) (Стратегия) през последните три години се изпълнява чрез План за
изпълнение, приет с протокол № 18 от заседанието на 02.05.2018 г. на Министерския съвет
на Република България. През 2020 година приключва действието на Стратегията и на
мерките, заложени в Плана за нейното изпълнение.
Резултатите от мерките, които се изпълняват за постигане на целта на Стратегията,
се отчитат чрез междинен докла всяка година от Министерството на образованието и
науката (МОН), като водеща институция, считано от 2015 година. Информацията за
напредъка от изпълнението на заложените политики и мерки се подава от отделните
заинтересовани страни – министерства, ведомства, дирекции и звена в МОН.
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).
Младежите в тази възрастова група биха могли да попаднат в групата на
нискоквалифицираната работна ръка на пазара на труда, но в същото време имат реална
възможност за реинтегриране

в образователната система, като използват различни

възможности на формалното образование, неформалното обучение и информалното учене.
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. Делът на преждевременно напусналите училище е един от двата
2

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.
От месец март в страната е обявена извънредна епидемична обстановка, причинена
от пандемията от COVID-19 и училищното образование стартира изцяло в обучение в
електронна среда от разстояние. Министерството на образованието и науката своевременно
изготви насоки и предостави техническа и методическа помощ на всички училища.
Въведено е обучение от разстояние чрез облачни платформи или други средства за
взаимодействие, комбинирайки синхронно и асинхронно обучение.
През 2019 година делът на преждевременно напусналите образователната система
(за краткост ПНУ) в страните от Европейския съюз (ЕС) варира от 3% в Хърватия до 17.3%
в Испания, а средната стойност за ЕС в настоящия му състав (28 държави членки) е 10.3%.
През 2019 година България се нарежда на 25-о място в ЕС (28) по разглеждания показател.
През 2018 година страната ни е заемала 24-та позиция в ЕС (28), така че през 2019 година
отстъпва с една позиция – изпреварена е от Италия, в която делът на преждевременно
напусналите училище намалява от 14.5% през 2018 година на 13.5% през 2019 година.
(Фигура 1)
Фигура 1. Дял на преждевременно напусналите училище през 2019 година в

4.10%

4.00%

4.60%

6.50%

7.20%

6.70%

7.30%

8.20%

8.30%

8.70%

8.40%

9.90%

9.80%

10.30%

13.50%

10.60%

10.30%

7.80%

5.20%

3.00%

4%

5.10%

6%

7.50%

8%

9.20%

10%

10.90%

12%

11.80%

14%

13.90%

16%

2019
15.30%

18%

17.30%

20%

17.20%

страните от Европейския съюз

2%
0%

В България през последните 10 години – от 2009 до 2019 година в стойностите на
преждевременно напусналите образование или училище се наблюдават динамични
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промени. През първите 3 години – от 2009 до 2011 година – броят на преждевременно
напусналите съществено намалява и като дял и като абсолютна стойност – от 14.7%, което
е 101 755 младежи, до 11.8% или 77 531 младежи. От 2012 година плавно, нараства от
11.8% (77 531 младежи) за 2011 година на 13.8% (71 592 младежи) за 2016 година. Разликите
в абсолютната стойност на отпадналите през периода не са съществени (около 7%). През
2017 година отново е налице спад с 1.1 процентни пункта до 12.7%, в абсолютна стойност
59 203 младежи. През 2018 година процентното съотношение се запазва. За 2019 година има
повишаване на процентното съотношение до 13.9%, но фактически абсолютната стойност
на преждевременно напусналите образование и обучение е 60 936 учащи или намаление от
над 40% в сравнение с началото на периода през 2009 година (101 755 младежи).
(Таблица 1)
Таблица № 1. Преждевременно напусналите образователната система по години, като
относителни дялове и абсолютни стойности
България
Година
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Дял на
ПНУ

14.70%

12.60%

11.80%

12.50%

12.50%

12.90%

13.40%

13.80%

12.70%

12.70%

13.90%

абсолютна
стойност

101755

85255

77531

79081

75653

73444

71592

68489

59203

57132

60936

общо
население
18-24
години

692208

676625

657042

632647

605221

569336

534269

496296

466167

449860

438391

Показател

Източник: ЕВРОСТАТ, Изследване на работната сила

Тази динамика в стойностите при преждевременно напусналите образователната
система се влияе от определи фактори.
Силно въздействащ фактор е напускането на училище през предходни години и
периоди. От 2013/2014 учебна година до 2018/2019 учебна година напусналите1 ученици са
общо 129 495, което е 28% от всички учащи.2
През последните години заминаването в чужбина е основната причина за напускане
на училище при двата етапа на основното образование. Увеличението на броя и дела на

1

Според дефиницията на НСИ напуснали ученици са тези, които са били записани за съответната учебна
година, но са напуснали по различни причини училище през периода от 15.09. до 14.09. на следващата
година
2

НСИ „Образование и учене през целия живот“
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напусналите училище поради заминаване за чужбина заедно с родителите е свързано с
отварянето на пазара на труда в страните от ЕС за българските граждани от 1 януари 2014
г. Наблюдава се съществената липса на информация за заминалите за чужбина ученици,
включително и за тези в задължителната за образованието възраст (5 - 15 години). Например
липсват индивидуални данни за заминалите в чужбина български граждани и
придружаващите ги техни деца до 16-годишна възраст.
Друг фактор, който влияе върху стойността на показателя за преждевременно
напусналите училище, е участието на младите хора на възраст 18 - 24 години в образование
и/или обучение през четириседмичния период преди интервюто. Колкото младите хора в
тази възрастова група са по-активни в участието си във формално образование и
неформално обучение, толкова по-осезаемо е влиянието върху намаляването на стойността
на показателя за ПНУ.
Положителното при наблюдаване динамиката на ПНУ през последните 10 години е,
че най-високата стойност се запазва в началото на периода – 14.7% през 2009 година. През
2019 година делът остава с 0.8 процентни пункта по-нисък.
От 2013 година, когато е приета Стратегията, до 2019 година, се наблюдават
динамични промени в стойностите на дела на ПНУ по статистически райони в страната от
ниво 2. Динамиката на тези стойности се наблюдава във фигура 2.
Фигура 2. Динамика на дела на ПНУ - статистически райони от ниво 2
Дял на преждевременното напуснали училище в България в периода
2013-2019 година по статистически райони
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Източник: Евростат
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От посочените данни се вижда, че през периода най-ниски са стойностите на дела на
ПНУ за Югозападния район, където за 2019 година той е 5.6%. Отбелязва се слабо
покачване в сравнение с предходните 2 години. Като цяло разликите в стойностите на дела
през целия период се движат в ниска амплитуда – в рамките от 5.9% през 2014 до 4.7% през
2017 година. Положителен е фактът, че през 2019 година делът е по-нисък от най-високия
за периода. Голямо влияние върху стойностите оказва добрата образователна структура в
столицата, която попада в този район.
Най-високи стойности на дела на ПНУ през 2019 година се наблюдават в
Югоизточния район – 27.2% и в Северозападния район – 22.9%. Посочените два района се
отличават с най-високи стойности за целия период 2013 - 2019 година. Същевременно се
наблюдават следните тенденции:
 Стойността на показателя в Северозападния район в периода от 2016 до 2018
година намалява със 7,9 процентни пункта, като през 2019 година нараства с 3.1
процентни пункта, но въпреки това остава по-нисък от най-високия за периода.
 Обратно, в Югоизточния район в периода от 2016 до 2018 година тази стойност
се повишава плавно с 1.4 процентни пункта, като тенденцията продължава и през
2019 година, когато само за 1 година бележи увеличение с 4.6 процентни пункта.
Това се дължи на демографските и социалните особености в тези 2 района. 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 Враца, която попада в
този район, е най-високата в страната – 27.7%1.
В Югоизточния район са съсредоточени две области с висок дял на население 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 посочената област
Сливен е с най-висок процент на бедно население в страната – 30,1%, а област Ямбол е на
четвърто място по дял бедно население – 27,4%3.
В допълнение в Югоизточен район действат и други негативни фактори, които
оказват значително влияние върху ефективността на политиките за намаляване дела на ПНУ
на регионално ниво. Един от тези фактори са етнокултурните особености на ромското

НСИ: Индикатори за бедност и социално включване през 2020 година, достъпно на: https://www.nsi.bg/.
Преброяване (окончателни данни), достъпно на:
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf.
3
НСИ: Индикатори за бедност и социално включване през 2020 година, достъпно на: https://www.nsi.bg/.
1
2
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население, което преобладава на територията и на двете области. Също така в области
Сливен и Ямбол родителите на децата в 4. клас и в 7. клас имат най-нисък образователен
статус1, като тази статистика се наблюдава през последните четири учебни години (от
учебната 2016/2017 година до учебната 2019/2020 година).
За преодоляването на посочените тенденции се изисква гъвкавост и устойчивост при
прилагане на политиките за намаляване на дела на ПНУ, както и последователни действия
на всички заинтересовани страни на равнище регион, община и на ниво училищни
политики.
Показателят за определяне на ПНУ характеризира резултата от участието (или
неучастието) на младите хора на възраст 18 – 24 години в образование или обучение през
предходни периоди и в този смисъл той се явява като следствие от тази характеристика.
През 2019 година в България за поредна година продължава да се наблюдава една
положителна тенденция на спад на относителния дял на младежите на възраст 15 – 24
години, които не участват в образование и в обучение и не работят (от 15% за 2018 година
на 13.7% през 2019 година). След пика в страната през 2004 – 2005 година, когато повече от
¼ от популацията в тази възрастова група спада към категорията на неучещите и
неработещите млади хора, в периода от 2013 до 2019 година тенденцията на намаляване
стойностите на показателя е плавна, но трайна. През последните години най-ясно изразен е
спадът 2016 – 2017 година – от 18.2% на 15.3%. (Фигура 3)
Фигура 3. Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст 15-24
години за периода 2013 – 2019 година
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НЕЗАЕТИТЕ И НЕУЧЕЩИ МЛАДЕЖИ НА
ВЪЗРАСТ 15-24 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ
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Източник: НСИ
Аналогична тенденция на намаляване се наблюдава и в зависимост от пола за лицата
от женски пол и за лицата от мъжки пол. През 2019 година делът на лицата от мъжки пол е
12,7%, а на тези от женски пол е 14,8%, т.е. относителният дял на лицата от женски пол е с
2,1 процентни пункта по-висок от този на лицата от мъжки пол. Това може да се обясни с
влиянието на етнокултурните традиции, характерни за част от малцинствените групи в
страната – принудително отделяне на момичетата от учебния процес от страна на родителя,
ангажирането им с гледане на по-малки братя и сестри, домакинска работа, ранни бракове
и др.
Положителните резултати, които се отчитат при тази възрастова група, реално ще
имат своето отражение върху стойностите на дела на ПНУ след 3 години, когато ще станат
част от абсолютната стойност на младежите от 18 до 24 години.
В настоящия доклад са отразени резултатите от изпълнението на целевите
индикатори към месец октомври 2020 година, заложени в Плана, по политики и мерки.
Необходимо е да се има предвид, че докладът се изготвя преди края на календарната 2020
година и част от изводите за изпълнението на индикаторите са прогнозни.

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.
Мярката е в процес на изпълнение

Действието на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст е в пълно съответствие със Стратегията за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.).
Неговото прилагане през последните години доказа по категоричен начин, че
преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на
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образователната система на деца и ученици изисква интегрирана политика, използване на
различни инструменти и ангажираност на всички институции. С Решение № 373

на

Министерски съвет от 5 юли 2017 г. е създаден пилотен механизъм, който се прилага на
национално равнище през учебната 2017/2018 година
Създаденият с Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. (изм. и доп. с ПМС № 259 от
14.10.2019 г.) Механизъм цели постигане на 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.
Работата по Механизма дава добри резултати, но тя е и постоянен процес, който
продължава и след влизането в образователната система. Целта е децата да бъдат не само
включени в образователния процес, но и да останат трайно в системата. Министерството на
образованието и науката координира работата на институциите за по-активно участие в
изпълнението на очертаните приоритети и за предприемане в зависимост от специфичните
ангажименти на всяка от институциите, участваща в изпълнението на Механизма, на
адекватни мерки за записване или връщане в образователната система на деца и ученици в
задължителна училищна възраст.
Основни действащи сили по места са регионалните управления на образованието
(РУО), 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.
В резултат на дейностите по Механизма през учебната 2019/2020 година се намалява
броят на необхванатите 5-, 6- и 7-годишни деца, които през учебната 2019/2020 година е
трябвало да постъпят в подготвителна група или в първи клас, но към 15 септември 2019 г.
не са записани. Така броят на необхванатите в образователната система деца на 5, 6 и 7
години е по-малък, отколкото в началото на учебната година: с 9144 петгодишните, с 6894
шестгодишните и с 2641 седемгодишните деца.
В училище и детска градина са върнати 6566 новоотпаднали деца и ученици, които
през втория срок на учебната 2018/2019 година са били в системата на предучилищното и
училищното образование, но не са записани за новата учебна 2019/2020 година. Броят на
новоотпадналите ученици към началото на втория учебен срок е намалял на 2950, като
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работата на екипите за обхват е фокусирана върху 6- и 7-годишните, за които има най-голям
шанс да бъдат задържани в образователната система. В началото на втория учебен срок
новоотпадналите ученици на 6 години са 206 (в началото на учебната година - 615), а на 7
години – 102 (в началото на учебната година – 838).
Основен аналитичен показател за резултатите от функционирането на Механизма е
коефициентът на обхванатите деца в задължителна предучилищна и училищна възраст в
предучилищното и училищното образование. Съгласно разработената методология за
отчитане на напредъка по Механизма коефициентът на обхванатите се определя към
съответната референтна дата като относителен дял на записаните деца и ученици спрямо
броя на населението за съответната година на раждане по данни на ГРАО, намален с броя
на децата и учениците, за които е установено от екипите, че са в чужбина.
Към началото на втория учебен срок броят на необхванатите е 40 495, като от тях 21
094 (52%) не са намерени на посочения постоянен или настоящ адрес.
Делът на необхванатите ученици през учебната 2019/2020 година намалява почти два
пъти в сравнение с 2018/2019 година – от 8.47% на 4.73%.
Динамичният ред на новоотпадналите деца от образователната система продължава
да поддържа тенденция на сериозен спад:
-

2014/2015 – 21 146 деца и ученици,

-

2015/2016 - 21 172 деца и ученици ;

-

2016/2017 – 20 092 деца и ученици;

-

2017/2018 – 14 058 деца и ученици;

-

2018/2019 - 5 210 деца и ученици, вкл. родени от 1999 до 2002 г. (т.е. над 17-годишни);

-

2019/2020 – 2950 деца и ученици в задължителна училищна възраст.
За трета поредна учебна година успешно се изпълняват дейностите по Механизма

за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на
отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна училищна
възраст.
И през 2020 година МОН осигурява допълнително финансиране за екипите за обхват
чрез национална програма „Заедно за всяко дете“. По модул 1 „Подпомагане на екипите за
обхват“ са включени 36 училища и 17 РУО. Осигурени са средства за командировъчни
разходи/градски транспорт за обходите, както и за провеждане на срещи с родители на
деца/ученици в риск или непосещаващи образователни институции.
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1.2 Постигане коректност на информацията за обхващане на лицата,
подлежащи на задължително обучение, и др.
Мярката е в процес на изпълнение
В Заключенията на Съвета на Европейския съюз „Към визия за европейско
образователно пространство“, приети на заседание на 22 май 2018 г., е отбелязан
ангажиментът на държавите членки да проучат начините за подобряване обмена на
информация за образователния статут на учениците в случай на мобилност. Според Съвета
е важно да се обединят усилията за намаляване на броя на преждевременно напускащите
училище в Европа и да се увеличат възможностите за равен достъп до образование,
включително на децата на работниците, които се преместват в друга държава членка за пократък или по-дълъг период.
От страна на МОН са предприети действия за установяване броя на необхванатите в
образователната система у нас поради заминаване на семейството в чужбина. В
Информационната система за реализиране на механизма (ИСРМ) се съхранява хронология
за статуса на даден ученик или дете. По данни от ИСРМ от началото на учебната 2019/2020
година екипите за обхват са проверили и са актуализирали статуса „в чужбина“ на 66 245
деца.
По информация на екипите към началото на учебната година децата и учениците в
чужбина са 88 185, от които 47 956 са част от системата на предучилищното и училищното
образование, но са отпаднали, а 40 229 не са записвани във форма на образоване. Към
началото на втория учебен срок необхванатите поради заминаване в чужбина са 117 084, от
които 53 304 са отпаднали по тази причина, а 63 780 никога не са записвани в
образователната ни система.
1.3. Подобряване на държавната и общинската образователна инфраструктура
от национално и регионално значение.
Мярката продължава да се изпълнява и след 2020 година. Заложената за
постигане крайна цел ще се отчита през 2025 година

Мярката се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). По
приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е заложен финансов ресурс
за подкрепа на държавни и общински институции от системата на предучилищното и
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училищното образование от национално и регионално значение. Водеща институция е
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като МОН е активен
партньор при изпълнението на дейностите.
Заложената за постигане крайна цел от рамката за изпълнение на приоритетната ос
към 2023 година е 132 986 лица и ще се отчете през 2025 година. През 2019 година е
отчетено постигнатото към 2018 година, а именно с инфраструктура са подпомогнати 6304
лица (подпомогнати деца/ученици от институции в системата на предучилищното и
училищното образование). Постигнатата стойност към 2020 година е 40 569 подпомогнати
лица.
Към момента 8 държавни училища по изкуствата и училища по културата са
ремонтирани със средства по ОПРР. Подготвя се проект за ремонт и реконструкция на още
едно училище по изкуствата.
По процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна
ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“ по ОПРР през 2019 година са приключили ремонтът
и реконструкцията на спортно училище „Георги Бенковски“ – град Варна. Км момента са
ремонтирани още 2 училище: спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ и общежитие
в град София и спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие в град Русе.
От страна на МОН се изпълняват допълнителни мерки за подпомагане на
образователната инфраструктура. За поредна година успешно се реализира национална
програма (НП)„Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, чрез
която се осигурява равен достъп на хора с увреждания и със специални образователни
потребности и се изграждат системи за сигурност.
През 2020 година за първи път ще се реализират дейности за изграждане на
площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата (чрез НП „Осигуряване
на съвременна образователна среда, модул „Площадки за обучение по безопасност на
движението по пътищата“) и ще се създават иновативни учебни центрове с фокус върху
STEM в училищата (чрез НП „Изграждане на училищна STEM среда“).
1.4. Подобряване на общинската образователна инфраструктура от местно
значение в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие
на 39 града.
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Мярката продължава да се изпълнява и след 2020 година и заложената за
постигане крайна цел ще се отчита през 2025 година

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 крайна цел от рамката за изпълнение на приоритетната ос
за 2023 година е 118 794 лица, подпомогнати с инфраструктура, и ще се отчете през 2025
година. До миналата 2019 година постигнатата стойност е 25 735 лица, а към 2020 година е
53 261 лица.
1.5. Прилагане на механизми за социална подкрепа по отношение на деца и
ученици от семейства в неравностойно социално положение.
Мярката е в процес на изпълнение.

Мярката се финансира от Агенция „Социално подпомагане“ (АСП) и дейностите,
свързани с нейното изпълнение, се реализират от агенцията.
Към 31 август 2020 г. към дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в страната от
директори на учебни заведения са отправени 25 предложения за отпускане на семейни
помощи в натура. В съответствие с регламента на чл. 2, ал. 6 от Закона за семейни помощи
за деца, след извършена анкета, при която са оценени индивидуалните потребности на
децата и качеството на родителските грижи, ДСП са предоставили месечни помощи за
отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст в натура за пълно или частично заплащане на такси за детски градини за 10 деца.
Към момента изплащането на месечните помощи по реда на чл. 7 от ЗСПД в натура
за пълно или частично заплащане на такса за столово хранене е неприложимо, тъй като в
съответствие с регламента на чл. 9 от Закона за семейни помощи за деца месечните помощи
за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката
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(осиновителя/осиновителката), родителя, настойника или попечителя, а купоните за
столово хранене се закупуват преди периода, през който детето ще се храни в стола на
съответното училище.
Останалите 15 предложения за предоставяне на отпусната месечната помощ за
отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст в натура са отхвърлени, тъй като е установено че за децата не е отпусната месечна
помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст.
По отношение на семейни помощи в натура дирекция "Социално подпомагане"
отпуска такава след извършване на проверка, която обхваща и оценка на риска за детето и
неговите потребности. Тези помощи се отпускат през календарната година и поради тази
причина не може да бъде прогнозирано какъв ще бъде броят на децата, за които ще бъде
установен съответният риск и ще бъдат оценени неговите потребности.
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.
Мярката е в процес на изпълнение.

Мярката се реализира за трета поред година по национална програма „Заедно за
всяко дете“ като добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от
предучилищното и училищното образование“. Финансирането по модула е в размер на
100 000 лв.
Одобрени са 81 образователни институции, в т.ч. 54 училища (начални – 1, основни
– 25, обединени – 4, средни училища – 11 и професионални гимназии - 13) и 27 детски
градини от 27 области. По модула се изпълняват следните дейности:
- информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред
родителите и общността, в която живеят децата;
- дейности за приобщаване на родителите/семействата към училищния живот и
мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги,
лектории и др.;
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- обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на
негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и
др.“;
- организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във
взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в
образование.
През 2020 година е разработена и се изпълнява НП „Участвай и променяй –
родителят, активен партньор в училищния живот“, която е насочена към привличането на
родителите като активни участници в училищния живот и изграждането на по-стабилна
връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност
между трите страни. Чрез дейностите по новата програма се подпомага ефективното
изпълнение на мярката.
1.7. Въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4
години.
Мярката е изпълнена

През м. септември 2020 година са приети изменение и допълнение в Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с което е въведено задължително
предучилищно образование за децата на 4 години, като промяната следва да влезе в сила
след осигуряване на условия от съответната община, но не по-късно от 2023/2024 година.
Измененията са въведени и с изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2016 година
за предучилищното образование, обнародвани в ДВ, брой 85 от 2020 г.

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.
Мярката е изпълнена

С Решение № 172 на Министерския съвет от 29 март 2019 г. е одобрена национална
програма „Успяваме заедно“, по която се изпълнява мярката. По програмата е финансирано
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изработването и прилагането на модели за плавен преход между семейната среда и детската
градина. Педагогическите специалисти планираха и изпълняваха дейности, с които се
подкрепят децата и семействата в периода на преход.
Броят на детските градини, участвали с проекти по националната програма, е 150, а
броят на групите, в които е приложен модел за плавен преход от семейната среда към
детската градина, е 254. Общият брой на децата, подкрепени в дейности по програмата, е
4827, като от тях:
- 2995 с кратък период на адаптация (до 2 седмици от постъпването);
- 1259 със средна продължителност на периода на адаптация (от 2 до 8 седмици от
постъпването);
- 573 с продължителен период на адаптация (повече от 8 седмици от постъпването).
По програмата са работили 428 учители, а естествен партньор в дейностите са били
6323 родители.
Размерът на изразходваните средства по програмата е 280 977 лв. Неусвоените
средства (7184 лв.) са във връзка с въведеното извънредно положение на 13 март 2020 г.,
което не е позволило да бъдат реализирани всички планирани дейности.
През учебната 2019/2020 година към програмата има засилен интерес. 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 е изпълнена

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“.
Изпълнението на дейностите по процедурата стартира през 2016 година и приключва
през 2019 година. При изпълнението на процедурата в мерки за образователна интеграция
са

включени

14 199 деца от етнически малцинства (включително роми) от предвидените 15 000.
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.
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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 в процес на изпълнение

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 2019/2020 година
еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по реда на чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД) е отпусната за 31 856 деца първокласници за покриване на
част от разходите в началото на учебната година.
Към 30.09.2019 г. в дирекции „Социално подпомагане“ са подадени 28 533
заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 10а от Закона за социалните
помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 година, като от тях 26 790 са отпуснати за
27 170 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 2020/2021 година.
В ЗСПД (обн., ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г.), в сила от 01.08.2019 година, 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 се изпълнява до края на настоящата календарна година - приемът на
заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи
клас, продължава до 15.10.2020 г. Данните са предоставени преди този срок.
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1.11. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за
безвъзмездно ползване от подготвителна група до VII клас.
Мярката е изпълнена

За учебната 2020/2021 година са подсигурени за безвъзмездно ползване
познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за 552 476 деца и ученици в
държавните, общинските и частните детски градини и училища, както и за тези в
Европейските

училища.

Осигурените

финансови

средства

са

в

размер

на

37 834 251 лв.
През изминалата учебна 2019/2020 година са осигурени познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти за 551 450 деца и ученици на обща стойност 23 516 621 лв.
Заложените индикатори са постигнати над 95% и тяхното изпълнение не достига
100%, тъй като броят на записаните деца и ученици е по-нисък. Въпреки това целта на
мярката е постигната и за всички записани деца от подготвителните групи и за всички
ученици от I до VII клас са осигурени за безвъзмездно ползване познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти.
Индикаторът е изпълнен на 95% поради по-ниския брой записани деца в детските
градини и ученици в училищата.
1.12. Подпомагане процеса на ефективно реализиране на целодневната
организация на учебния процес за ученици от I до VII клас.
Мярката е изпълнена

Дейностите по мярката се изпълняват от МОН, в партньорство с общините на
територията на страната. През учебната 2019/2020 година броят на учениците по класове,
обхванати в целодневна организация на учебния ден, е, както следва: I клас - 50577; II клас
– 48216; III клас – 47196; IV клас – 45005; V клас – 21576; VI клас – 16335; VII клас – 11540.
Общият брой по данни на ЦИОО към 6 февруари 2020 г. е 240 445.
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.
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С национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул
„Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ училищата имат възможност 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 2020 година по модула в МОН са постъпили: 202 училищни
проектни предложения, на обща стойност 2 497 800 лв., от които 80 за прогимназиален етап
и 122 за начален етап. От постъпилите проекти с ресурси на модула ще се финансират 29
училищни проекта за прогимназиален етап на обща стойност 274 077 лв. и 56 училищни
проекта за начален етап на обща стойност 521 118 лв., или общо 85 проекта на обща
стойност 795 165 лв.
Целевите стойности на индикатора за учебната 2019/2020 година са значително
надвишени.
1.13. Приобщаващо образование на децата и учениците със специални
образователни потребности (СОП).
Мярката е изпълнена

И през 2020 година продължава реализирането на дейности по осигуряването на
условия и ресурси за изграждане на подкрепяща среда в детските градини и училищата за
осъществяване на приобщаващо образование. Мярката се финансира от МОН,
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО),
от детски градини, училища и общини. Осигуряват се обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, като към
февруари 2020 година са подпомогнати общо 20 033 деца и ученици в системата на
предучилищното и училищното образование и обучение, от които 16 639 в училища и 5394
в детските градини.
Деца и ученици със СОП, които се обучават интегрирано в системата на
предучилищното и училищното образование, се подпомагат от 4422 педагогически
специалисти, назначени в детските градини и училищата, като от тях: ресурсни учители –
1204, психолози – 951, логопеди – 715, рехабилитатори на слуха и говора – 87, учители за
деца с нарушено зрение – 133, педагогически съветници – 757, учители за деца с умствена
изостаналост – 29, езиково-говорни нарушения – 1, възпитатели – 460, педагози други – 85.
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На 8868 деца и ученици със СОП, които се обучават интегрирано в училищата и
детските градини, е предоставена допълнителна подкрепа от 948 педагогически
специалисти от регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, ресурсни учители – 668, психолози – 123, логопеди – 126, рехабилитатори на
слуха и говора – 18, педагози на зрително затруднени деца – 12, кинезитерапевти – 1.
За изминалата 2018/2019 учебна година е осигурена подкрепяща среда на общо 17
955 деца и ученици от детски градини, училища или от регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващо образование, от 4864 педагогически специалисти (3933 в
детските градини и училищата и 931 от регионални центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование). Индикаторите са изпълнени над 100%.
1.14. Подобряване на достъпа до разнообразни дейности по интереси.
През учебната 2019/2020 година 1832 училища са се включили в дейности за
занимания по интереси. 78 970 ученици са заявили желание за работа в групите за
заниманията по интереси. Сформирани са 7364 групи в различни тематични направления.
Най-желаните направления са: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и
„Природни науки“, „Изкуства и култура“ и „Спорт“. От всички ученици, заявили желание
за работа в групите, около 55% са избрали направленията от STEM.
По проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 също се осигуряват
занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на
мотивацията за учене – от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно
отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище). През учебната
2019/2020 година 443 училища са сформирали групи за занимания по интереси в различни
тематични направления. В сформираните 1422 групи са включени 22 166 ученици.
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.
Заложените стойности на индикатора за 2020 година не са изпълнени поради
преминаването в обучение в електронна среда от разстояние предвид
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19

Водещата институция за изпълнението на мярката е Министерството на младежта и
спорта (ММС), като финансирането е осигурено от бюджетите на ММС и на МОН.
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През учебната 2019/2020 година от включените 26 спортни прояви в Националния
спортен календар на МОН са проведени 10. Останалите 16 не са проведени предвид
преминаването на учениците в обучение от разстояние в електронна среда поради
епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната.
От Ученическите игри за ученици от V до XII клас е проведен само първият етап –
вътрешноучилищен и общински, в който са взели участие около 67 000 ученици от цялата
страна. Останалите три етапа не са проведени поради епидемичната обстановка.
За учебната година от министъра на младежта и спорта са утвърдени Правила за
организиране и провеждане на Ученическите игри за учениците от V до XII клас. Поради
настъпилата пандемия от COVID-19 също са проведени само състезанията от първия
вътрешноучилищен и общински етап по 8 вида спорт с участието на около 67 000 ученици.
След въвеждане на обучението в електронна среда проявата е прекратена, като останалите
етапи на ученическите игри не са проведени.
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.
Заложените стойности на индикатора за 2020 година не са изпълнени поради
преминаването в обучение в електронна среда от разстояние предвид
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19

За учебната 2019/2020 година Ученическите игри за ученици с увреден слух,
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система са
проведени частично поради въведената извънредна обстановка в страната във връзка с
пандемията от COVID-19. Проведен е вътрешноучилищният етап. За финалните състезания
са класирани около 250 ученици по 11 вида спорт /лека атлетика, тенис на маса, футбол,
голбал, волейбол, шахмат, джудо, ски, бадминтон, шоудан.
Проведено е едно финално състезание по ски бегови дисциплини за незрящи
ученици с 20 участници.

21

1.14.3. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците.
Заложените стойности на индикатора за 2020 година не са изпълнени поради
преминаването в обучение в електронна среда от разстояние предвид
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19

През учебната 2019/2020 година от включените 89 прояви в Националния календар
за изяви по интереси са проведени 60. Останалите 29 не са проведени предвид
преминаването на учениците в обучение от разстояние в електронна среда поради
епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас. В проведените
инициативи са взели участие около 22 000 ученици.
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“.
Заложените стойности на индикатора за 2020 година не са изпълнени поради
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19

Дейността се финансирана от ММС. През 2020 година в безплатни спортни
занимания са обхванати 182 деца в риск от 7 населени места, участващи в спортни
занимания по 5 вида спорт.
1.14.5. Подобряване на достъпа до извънкласни и извънучилищни спортни
дейности – програма „Спорт за децата в свободното време“.
Заложените стойности на индикатора за 2020 година не са изпълнени поради
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19

През 2020 година програма „Спорт за децата в свободното време“ се изпълнява чрез
реализирането на 97 проекта по 26 вида спорт в 46 населени места под ръководството на
190 спортни специалисти и са обхванати над 3700 деца.
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1.14.6. Осигуряване на достъп до спортни дейности на деца - програма „Спорт
за децата в детските градини“.
Мярката не се изпълнява

Мярката е подадена от ММС, като водеща институция за реализиране и финансиране
със срок 2018 – 2020 година. Изпълнението на програма „Спорт за децата в детските
градини“ не стартира през 2018 година, както е заложно в Плана, и към октомври 2020
година няма реализирани дейности.
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.

Проектът „Твоят час“- фаза 1 , чрез който се изпълнява мярката, е приключил
през 2018 година. Мярката продължава да се изпълнява чрез проект „Подкрепа
за успех“

Мярката е заложена в Плана за изпълнението на Стратегията през 2017 година, като
крайният срок за приключване е 2018 година. Тя се е изпълнявала по ОП НОИР, проект
"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) - фаза 1,
BG05M2OP001-2.004-0004 за периода 2015 – 2018 година. Процедурата е приключила в
края на определения период. Окончателно верифицираните стойности на индикаторите са:
„Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез
развитие на специфични знания, умения и компетентности“ – 91,81%. Заложената целева
стойност на индикатора е 70%, която цели намаление с оглед на една от специфичните за
процедурата цели - намаляване дела на училищата, в които са концентрирани ученици с
образователни дефицити.
От 2019 година мярката се изпълнява в рамките на проект „Подкрепа за успех“,
BG05M2ОP001-2.011-0001. По проекта е разработен инструментариум за ранно
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идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната
система и за прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите им от
предоставяне на индивидуална подкрепа. Предстоят обучения на педагогическите
специалисти по прилагането на инструментариума. Планирано е в обученията да се включат
около 10 500 педагогически специалисти от цялата страна.
През изминалата 2018/2019 учебна година в допълнителни обучения по учебни
предмети по проекта са включени 56 880 ученици, а през настоящата 2019/2020 учебна
година към момента са включени 67 500 ученици.
Допълнителни обучения по проекта се осъществяват и във втори гимназиален етап
за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание, за актуализация на
компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български
език и литература и за държавни зрелостни изпити по други предмети от
общообразователната

подготовка.

През

изминалата

2018/2019

учебна

година

в

допълнителни обучения по учебни предмети са включени 3533 ученици от втори
гимназиален етап. Предвижда се общо 17 824 ученици в риск от отпадане от
образователната система, в т.ч. от професионално образование, да преминат през
допълнителни обучения.
С оглед компенсиране на натрупаните пропуски и предотвратяване на риска от
преждевременно напускане на образователната система по проект „Подкрепа за успех“ е
осъществено допълнително обучение и на учениците, които не са участвали в обучение от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на
хартиен носител.
Предвидено е да се осъществи и обща подкрепа чрез кариерно ориентиране на 47 340
ученици с цел подготовка за преход към следваща степен и за мотивация за продължаване
на образованието, за участие на пазара на труда и за кариерно ориентиране за учениците от
прогимназиалния етап на образование (от 5-и до 7-и клас). Към момента такава подкрепа е
оказана на 7207 ученици.
В дейностите по процедурата са включени 113 124 ученици в риск от отпадане от
образователната система и 1500 училища, предлагащи дейности за повишаване
мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности.
В подкрепа на мярката МОН изпълнява НП „Ученически олимпиади и състезания”.
Към м. август 2020 година в обучение за участие в ученически олимпиади са включени 9534
талантливи ученици. През учебната 2019/2020 година на областен кръг на олимпиади са се
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явили 38 971 ученици, а на национален – 2119. В изявите в извънучилищните дейности са
взели участие около 50 000 деца и ученици, а в спортните прояви – 85 656 ученици.
Ученици, участвали в национални състезания са около 66 000.
За реализиране на националната програма през новата 2020/2021 учебна година са
предвидени 3 900 000 лв.
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 е в процес на изпълнение

Мярката 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.
Процедурата за кандидатстване е обявена на 31.12.2019 г. Към момента е
приключена оценката на проектните предложения и предстои договаряне.
1.17. Разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми
за образователна дейност, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.
Мярката е изпълнена

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 конкурсни процедура за набиране на проектни предложения от РУО, училища,
детски градини, общини и обслужващи звена. Те изпълняват към ЦОИДУЕМ проекти по
конкретни приоритети и всяка институция сама определя проектните си дейности и
индикаторите, които ще покрие с изпълнението на тези дейности. До 2020 година по
проекти, реализирани към Центъра, са разработени и въведени 100 програми за
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образователна дейност в детските градини и в училищата, съобразени с културата на
етническите малцинства. Заложеният индикатор по мяркат е изпълнен над 100%.
1.18. Работа с родители, учители и други педагогически специалисти за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо
различните етнически групи.
Мярката е изпълнена

Мярката се изпълнява по проект към ЦОИДУЕМ.
Към 2020 година се отчита целевата стойност на индикатора, който е: брой родители,
които са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи. Индикаторът е изпълнен на 100% - включените родители са
3200, колкото са и предвидените.
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.
Заложеният индикатор не е изпълнен поради извънредната епидемична
обстановка, свързана с COVID-19

Дейностите по мярката се изпълняват и финансират от Министерството на
здравеопазването.
През периода от 31 юли 2019 г. до 31 юли 2020 г. от регионалните здравни инспекции
съвместно със здравните медиатори са осъществени 21 кампании, 220 лекции, беседи,
презентации, интерактивни обучения с 3260 лица и са разпространени 1450
здравнообразователни материала, като резултатът е на 55% изпълнен от заложения
индикатор. Разискваните теми са в областта на контрацепцията, полово предаваните
инфекции, рака на гърдата, рака на маточната шийка, здравословното хранене,
имунизациите, правата на пациента, социалнозначими 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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С оглед на обявената извънредна епидемична обстановка, която изисква спазване на
противоепидемичните мерки, се затрудняват изпълнението на заложените дейности и
достъпът до лицата, които следва да бъдат обхванати.
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“).
Заложените индикатори са изпълнени частично. Един от индикаторите е
надвишен, а два не са изпълнени поради извънредната епидемична обстановка,
свързана с COVID-19

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 развитие на 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 изяви по интереси на децата и учениците. Инициативите в рамките на
тези кампании са приоритетно насочени към училища и ДГ (екоучилища, открити уроци,
конкурси, изложби, маршрути по екопътеки, екоспектакли, акции по почистване и
залесяване, викторини, обучителни семинари).
Събитията помагат на децата да бъдат по-ангажирани към начина на живот в
училищната общност чрез затвърждаване на знанията си за опазване на природата.
При провеждането им по-голяма част от регионалните подразделения на МОСВ
отчитат засилено внимание към работа с деца и младежи от уязвими и малцинствени групи
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и засилена активност на училищата и детските градини от малките общини и населените
места на страната.
През учебната 2019/2020 година са проведени 195 инициативи, като участие са взели
общо 254 училища и детски градини. Обхванатите деца и ученици са общо 3420.
Наложените извънредни епидемиологични мерки през отчетния период силно
ограничават възможностите за провеждане на типичните активности с детски градини и
училища за урочни и извънкласни занимания и за провеждане на публични прояви, което е
причина да не са постигнати заложените целеви стойности по 2 от индикаторите (1. Брой
инициативи и 3. брой деца и ученици). Много от предвидените инициативи са отменени,
въпреки напредналия етап на организацията им. Независимо от това от регионалните
подразделения на МОСВ са проведени кампании и инициативи, съобразени със ситуацията
в страната, които протичат при голям интерес и са оценени като успешни сред целевите
групи. По-голяма част от дейностите са осъществени дистанционно в разнообразни On line
форми на комуникация, което е възможност за увеличаване на потенциалния брой училища
и детски градини и обяснява завишения им брой (индикатор 2. Брой училища и детски
градини).
През отчетния период стартира нова образователно-информационна кампания
„Зелен буквар“, по която е отпечатано ученическо помагало „Зелен буквар“ в тираж 1700
броя, предоставени безвъзмездно на МОН за разпространяване в началните училища в
България. Букварът е достъпен в интернет и има много добра обратна връзка от ученици,
учители и родители.
За информационно-образователни инициативи с деца и ученици и издаване на
материали общо за страната от МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020“ и ПУДОС са вложени средства в размер на 1 275 473 лв. От тях 1 199 475 лв.,
отпуснати безвъзмездно от ПУДОС, са предназначени за екологични образователни
проекти на училища и детски градини, класирани в рамките на традиционната национална
кампания на МОСВ „За чиста околна среда“ за финансиране на дейности, включени в
учебния и възпитателния процес. В кампанията за 2020 година са сключени договори за
финансиране на 110 проекта на училища и ЦПЛР/общински детски комплекси и 132
проекта на детски градини.
За провеждането на образователни инициативи с училища и детски градини в
страната е планирано разходването на още 6382 лв.
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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.
Мярката продължава да се изпълнява

Водещата институция при изпълнението на мярката е Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД), като средствата се осигуряват от нея.
През второто тримесечие на 2020 година са организирани и проведени две заседания
на Комисията по лицензиране, едно от които неприсъствено през месец април. Заради
пандемията с COVID-19 и постъпили указателни писма от Министерския съвет и
Министерство на здравеопазването през месец май 2020 година не е организирано
заседание.
Издадени са 19 лиценза на юридически лица с нестопанска цел за предоставяне на
социални услуги за деца, както следва:
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 3;
- Дневен център за деца и младежи с увреждания – 5;
- Център за обществена подкрепа – 3;
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 1;
- Личен асистент -1;
- Звено „Майка и бебе“ – 2;
- Център за работа с деца на улицата – 2.
След влизането в сила на Закона за социалните услуги от 01 юли 2020 г. лицензите
на доставчиците ще бъдат издавани от новосъздадената Агенция за качество на социалните
услуги.
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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 е изпълнена

Мярката се реализира от МОН с партньорството на професионални гимназии,
работодателски организации, отделни работодатели и други заинтересовани страни и се
финансира по национална програма (НП) за развитие на образованието.
Спецификата при определяне на целевите стойности за период 2018-2020 година от
изпълнението на тази мярка е свързана със съществени елементи от нейното съдържание.
Стойностите за нейното изпълнение се определят индикативно на база прогнозни резултати
и се отнасят за партньорските проекти, насочени към стимулиране на връзката между
бизнеса и професионалните гимназии. За отчетния период този гъвкав подход е позволил
броят на професионалните гимназии, взаимодействащи с конкретни работодатели, да бъде
разширен значително, като публичното участие допринася за практическа реализация на
лицата, придобили професионална квалификация, в съответствие с приоритетите на
Правителствената програма.
За целия период по мярката е заложено участието на 70 професионални гимназии.
Конкретни партньорски проекти, подкрепени от държавата, са осъществили 86
професионални гимназии, което е изпълнение на мярката, възлизащо на 123 %.
През 2018 година: Проекти на професионални гимназии:
Зададена целева стойност – 30 утвърдени за финансиране проекта на професионални
гимназии;
Постигната целева стойност – 26 класирани за финансиране проекта на
професионални гимназии.
Партньорски програми:
Зададена целева стойност – 30 утвърдени за финансиране партньорски проекта на
професионални гимназии, осъществени с бизнес организации;
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Постигната целева стойност – 26 бр. класирани и за финансиране партньорски
програми (проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации.
През 2019 година: 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.
Партньорски програми:
Зададена целева стойност – 30 утвърдени за финансиране партньорски програми
(проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации;
Постигната целева стойност – 25 утвърдени за финансиране партньорски програми
(проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации.
През 2020 година: Проекти на професионални гимназии:
Постигната целева стойност – 35 утвърдени за финансиране проекта на
професионални гимназии;
Партньорски програми:
Постигната целева стойност - 35 бр. утвърдени за финансиране партньорски
програми (проекта) на професионални гимназии, осъществени с бизнес организации.
В одобрения План за 2018 – 2020 година за изпълнение на настоящата Стратегия е
посочен начален – краен срок за изпълнение: 2018 – 2019 година. Зададените стойности –
дейности/резултати – обхващат този период. Постигнатите целеви стойности на индикатора
са изпълнени на 85%. Утвърдените за финансиране проекти и партньорски програми на
професионални гимназии, осъществени с бизнес организации, се утвърждават като добра
практика, реализирана чрез национална програма.

2.2.

Изготвяне на анализ на рисковите фактори от извършените проверки в

училище по теми – насилие, агресия и др.
Мярката е изпълнена.

Отговорната институция за изпълнението на мярката е ДАЗД. Финансирането е от
бюджета на ДАЗД.
През 2020 година Държавната агенция за закрила на детето обнови мерките за
контрол за спазване на правата на детето и стартира извършването на дистанционни онлайн
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проверки. Това засяга проверките във всички училища, детски градини и ясли, центрове за
подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“ и
всички доставчици на социални услуги за деца. Новият начин на проверяване се извършва
чрез обмен на документи в системата за сигурно електронно връчване, както и с
предаването на материали чрез криптирани файлове. В периода 13 - 29 май 2020 г. експерти
от ДАЗД извършиха анкетно проучване на 306 социални услуги за деца от резидентен тип
и специализирани институции. Проучването имаше за цел да изследва функционирането и
предприетите мерки от социалните услуги за деца от резидентен тип и специализираните
институции в условията на извънредно положение, предизвикано от епидемията от COVID19, с оглед съвместно планиране на мерките за подкрепа, за да бъдат съхранени физическото
и психическото здраве на децата и да бъдат гарантирани техните права и интереси.
По отношение достъпа на децата до образование може да се направи изводът, че
екипите на услугите са положили необходимите усилия както по отношение на
образователното развитие, така и по отношение на психическото и емоционалното развитие
на голям брой деца, за да се осигури включването им в дистанционното обучение.
През 2020 година дейностите по мярката са обновени, реализират се и се отчитат по
нова методика.
2.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Мярката е изпълнена

Мярката се изпълнява от МОН.
Създаден е и се поддържа информационен регистър на одобрените програми за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
През 2020 година са подадени заявления от 59 обучителни организации за
одобряване и вписване в Информационния регистър на програми за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти. За периода от началото на годината в
регистъра са вписани 334 програми, като през 2019 година са вписани 354 програми.
Към м. октомври 2020 година Информационният регистър на одобрените програми
за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е разработен с нови
функционалности в електронен формат, който позволява електронно подаване на
заявления, процес на одобряване на програмите в електронна среда и електронно връчване.
Заявяването и връчването на електронни документи е регистрирано като електронна
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административна услуга. Към момента в електронния формат на Информационния
регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти има одобрени и вписани 4879 програми за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти на 243 организации. Стойностите на индикаторите са
изпълнени.

2.4.

Дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и

учениците от етническите малцинства.
Мярката се изпълнява по ОП НОИР

До 2019 година дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ, като се
изпълняват 25 проекта на училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др.
През 2019 година изпълнението на дейностите е преустановено, поради
необходимост от демаркация. Мярката продължава да се изпълнява чрез ОП НОИР, проект
BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и проект BG05M2ОP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
2.5. Дейности за подкрепа на ученици от етническите малцинства за
продължаване на образованието в гимназиален етап.
Мярката е приключила в рамките на тригодишния период на изпълнение

Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
В изпълнение на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ до 2020 година чрез дейности
по проекти, изпълнявани от училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др.,
общо 525 ученици от етническите малцинства са продължили образованието си в
гимназиален етап. Целевата стойност е постигната на 88%.
2.6. Специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на
ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на
образование във висшите училища.
Мярката е приключила в рамките на тригодишния период на изпълнение
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Дейностите по мярката се реализират по проекти към ЦОИДУЕМ.
До 2020 година броят на учениците от етническите малцинства, които са
продължили образованието си във висшите училища, е 41. Целевата стойност, заложена в
Плана (200 ученици), е значително по-висока от реализираната.
Продължаващото обучение на ученици от етническите малцинства във висши
учебни заведения е едно от предизвикателствата на образователната система в страната.

2.7.

Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със

съдържателни елементи на интеркултурното образование.
Мярката е изпълнена

Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
До 2020 година в изпълнение на тригодишната програма на Центъра по проекти са
реализирани 316 извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование. Индикаторът е изпълнен над 100%.

2.8.

Допълнителна

работа

с

ученици

от

етническите

малцинства,

застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
Мярката е изпълнена

Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
До 2020 година в изпълнение на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ са
реализирани проекти за допълнителна работа с ученици от етническите малцинства,
застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище, в които са включени
1219 ученици. Целевата стойност на индикатора е постигната над 100%.
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.
Мярката е изпълнена
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Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
До 2020 година в изпълнение на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ са
реализирани проекти за организиране на обучения за формиране на умения за работа в
мултикултурна среда на педагогически специалисти. В такива обучения през тригодишния
период на отчитане за първи път са включени 617 педагогически специалисти.
Индикаторът е изпълнен над 100%.
2.10. Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.
Мярката е изпълнена

Дейностите по мярката се реализират от ЦОИДУЕМ.
До 2020 година в изпълнение на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ са
реализирани проекти за работа със семействата за разясняване на ползите от образованието
на децата и учениците от етническите малцинства. За периода на отчитане родителите,
които са повишили информираността си относно ползите от образованието, са 2612, като а
целевата стойност е с 30% повече от предвидената.
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.
Мярката е изпълнена

На 9 юли 2020 г. е проведено първото онлайн заседание в историята на Съвета на
децата поради епидемичната обстановка в страната. На заседанието децата са запознати с
инструмента за детското участие, който е в резултат от успешно изпълнен проект от ДАЗД
„Развити ефективни политики за спазване правата на децата“. Основната цел на този анализ
е да се даде правилна посока за развитие и утвърждаване на българския модел на детско
участие за активно включване на децата и младежите в процеса на вземане на решения при
въвеждане и развитие на политиките, насочени към тях.
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Част от членовете на Съвета на децата гостуваха на министъра на образованието и
науката по инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта
на срещата беше да се чуе детското мнение и да се вземе предвид във връзка със старта на
новата учебна 2020/2021 година в условията на сложната епидемична обстановка. На децата
беше предоставена възможност да отправят своите въпроси и предложения, свързани с
учебния материал, дистанционната форма на обучение и мерките за ограничаване на
разпространението на COVID-19 в училище.
В момента завършва процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата от
15 области в страната и в зависимост от разпространението на епидемията и ситуацията в
страната ще се вземе решение за провеждане на следващо заседание.
2.12. Подобряване на държавната и общинската образователна инфраструктура
от национално и регионално значение.
Мярката е в процес на изпълнение

Мярката се изпълнява по Програма за управление (2017 – 2021 година), Сектор
„Младеж и спорт“ – Приоритет 60 и се финансира в рамките на бюджета на ММС.
През 2018 година е финансиран проект „Изграждане на многофункционално спортно
игрище – минифутбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт в СУ „Христо Ботев“ – гр. Айтос,
като същият е завършен през 2019 г.
През 2019 година е финансиран проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на зала за вдигане на тежести към Спортно училище „Георги Бенковски“ –
град Варна.
През 2020 година към м. октомври се провеждат обществени поръчки с предмет:
„Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект“ за избор на изпълнител
на 28 бр. училища в цялата страна – етап отваряне на оферти.
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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.
Окончателното изпълнение на индикатора ще се отчете след приключване на
процеса на верификация по проекта

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 (2014 –
2020)”, е насочена към неграмотни и слабограмотни лица над 16 години.
Делът на получилите удостоверения (включително роми) за успешно завършени
курсове по ограмотяване или усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в
класове от прогимназиалния етап на основното образование, към момента не може да бъде
формиран като стойност, тъй като тече процес на верификация.
3.2. Насърчаване на гражданската активност и включването на младите хора
чрез организиране на информационни кампании, обучения и форуми по значими за
тях теми.
Мярката е в процес на изпълнение

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 1737 инициативи (в това число обучения, кампании и форуми), в които са се
включили 91 592 младежи.
През 2019 година по проекти по Национална програма за младежта 2016 – 2020
година и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона
за хазарта са проведени 1500 инициативи (в това число обучения, кампании и форуми), в
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които са се включили 162 600 младежи от 15 до 29 години. По двете програми през годината
са преминали обучение 2394 младежи.
Стартиралите проекти през 2020 година по двете програми ще бъдат отчетени в края
на годината.
Индикаторите са покрити изцяло при реализиране на заложените дейности за
изминалите 2 години – 2018 и 2019 година.
3.3. Активиране на регистрирани безработни младежи чрез специализирана
индивидуална работа с тях в териториалните поделение на Агенция по заетостта.
Мярката е в процес на изпълнение

Мярката се осъществява в изпълнение на Националния план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ).
За периода 01.01.2020 г. – 31.08.2020 г. е изготвен индивидуален план за действие за
58 325 младежи до 29 години. За същия период през 2019 година е изготвен индивидуален
план за действие за 38 773 младежи, а към 31 юли 2018 г. на 36 964 безработни младежи.
За тригодишния период на изпълнение на Плана е изготвен индивидуален план за
действие на общо над 130 000 младежи до 29-годишна възраст.
Заложената прогнозна стойност на индикатора към 2020 година е 150 000 безработни
младежи с изготвен индивидуален план за действие, което е изпълнение над 95%.
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 е в процес на изпълнение

Мярката се изпълнява със средства от бюджета на МТСП.
Данните, които са заложени в плана, са прогнозни. Конкретният размер на
финансирането и броят лица се определят ежегодно с Националния план за действие по
заетостта за съответната година.
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През 2018 година МТСП подава нови, актуализирани по-ниски целеви стойности от
първоначално заложените, на част индикаторите, а именно:
- Брой безработни до 29 г., включени в стажуване – 150;
- Брой безработни до 29 г., включени в чиракуване – 240;
- Брой безработни до 29 г., включени в обучение чрез работа (дуална система на
обучение) – 150;
- Брой безработни младежи до 29 г., включени в стажуване/обучение по време на
работа, финансирано от ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), запазва
се първоначалната стойност на индикатора - 18 655.
За периода 01.01.2020 г. – 31.08.2020 г. са постигнати следните резултати:
-

Няма включени безработни младежи до 29 г. в стажуване;

-

Няма включени безработни младежи до 29 г. в чиракуване;

-

2-ма безработни младежи до 29 г. са включени в дуална форма на обучение;

-

По схема „Младежка заетост“ по ОП РЧР – 19 814 безработни младежи до 29
г. са включени в стажуване/обучение по време на работа.

Заложените целеви стойности на индикаторите не са изпълнени, но мярката
продължава да се изпълнява до края на календарната година. Ниската активност по
дейностите, която се наблюдава, има своето обяснение с неблагоприятната обстановка в
страната, причинена от епидемичната криза от COVID-19.
3.5. Осигуряване на възможности за обучение за придобиване на професионална
квалификация.
Мярката е в процес на изпълнение

Мярката се изпълнява от МТСП, като подобно на предходната е насочена към
предоставяне възможности за професионално обучение на регистрирани безработни лица,
в т.ч. младежи до 29 г. Средствата и броят включени лица са прогнозни.
Целевите стойности на индикатора са актуализирани с по-ниски от водещата
институция, а именно 4420 безработни младежи до 29 г., включени в обучение за
придобиване на професионална квалификация.
За периода 01.01.2020 г. - 31.08.2020 г. 1077 безработни младежи до 29 г. са включени
в обучение за придобиване на професионална квалификация.
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При изпълнението на дейностите подобно на мярка 3.4. има сериозни пречки от
епидемичната обстановка в страната от месец март 2020 година. Мярката продължава да се
изпълнява до края на календарната година.
3.6. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 години,
отпаднали от училище.
Мярката е изпълнена

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.
Целта е да се подпомогнат учениците, произхождащи от етнически малцинства и
търсещи или получили международна закрила, които да могат да се изградят като
пълноценни граждани и да успеят да осъществят своята професионална и социална
реализация.
Изпълнени са дейностите, свързани с допълнително обучение по български език за
учениците, за които българският език не е майчин,

допълнителни занимания със

застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и търсещи или
получили международна закрила, както и подпомагане процеса на

реинтегриране в

образователната система на младежи до 18 години, отпаднали от училище.
От предвидените 15 000 ученици и младежи от етнически малцинства (включително
роми) за включване в мерки за образователна интеграция и реинтеграция са включени 16
961 ученици и младежи. Целевата стойност на индикатора е изпълнена над 100%.

3.7.

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и за

подобряване на образователните им резултати.
Мярката е изпълнена

В изпълнение на тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ до 2020 година
по проекти на училища, детски градини, общини, обслужващи звена и др. се изпълняват
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дейности за реинтеграция в училище на отпаднали ученици, по които се отчитат
окончателни резултати, както следва:
-

проведени са 137 дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и
подобряване на образователните им резултати;

-

обхванати са 988 деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за попълно обхващане и задържане на деца от етническите малцинства на възраст от
3 до 6/7-години в системата на предучилищното образование;

-

обхванати са 1584 ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно
обхващане и задържане на деца от етническите малцинства на възраст от 7 до
16 години в училищното образование.

Индикаторите са изпълнени над 100%.

4. КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

ПЛАНА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
За

целите

на

ефективното

изпълнение

на

Стратегията

е

подписано

междуинституционално Споразумение за реализация на Стратегията за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) и са утвърдени правила
за неговата работа.
Със Заповед № РД09-2794 от 04.10.2018 г. са актуализирани и утвърдени структурата
и поименният състав на Координационно звено по изпълнение на Споразумението.
Координационното звено има функцията да подпомага министъра на образованието и
науката в процеса на организацията, координацията, контрола и анализа на Стратегията с
подкрепата на останалите министерства, ведомства и социални партньори.
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. През 2020 година Министерството на образованието и науката продължава да
работи активно и последователно за осигуряване на условия за приобщаващо образование
и прилагане на диференцирана грижа за децата и учениците. В посока намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система са и инициираните от МОН
промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като основни акценти са
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въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст и
осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата
на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) („ДВ бр. 82 от 18.09.2020 г.).
Тези промени очертават необходимостта от следните политики:
 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.
 Подобряване ефективността на взаимодействието с родителите, с фокус върху
уязвимите общности.
 Осигуряване на подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез
ранно идентифициране на потребностите с цел да се предотврати натрупването на
дефицити.
 Създаване на условия за обучение в електронна среда в състояние на пандемии и
други извънредни обстоятелства, без да се прекъсва образователният процес.
 Задълбочаване на взаимодействието между МОН и другите заинтересовани
страни - общини, социални служби, регионални здравни инспекции, граждански
организации, здравни и образователни медиатори.
2. Работата по Механизма за съвместна работа на институциите през годините на
своето действие дава добри резултати по отношение на обхващането и включването на
децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, но трябва
да се обвърже с прилагането на политики за приобщаващо образование за всички и за
повишаване качеството на образованието. За по-добра ефективност от действието на
Механизма е необходимо:
 Да се прилагат регионални и местни политики за предотвратяване на отпадането
и повишаване на качеството на образование съобразно спецификата на социалноикономическите и демографските фактори в различните райони. Резултатите от анализите
за обхващането на децата и учениците в образованието да се обвържат със системни
проучвания за качеството на образование.
 На регионално ниво 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.
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 Задълбочаване на усилията за приобщаване в образователната система на деца и
ученици от уязвими групи, както и на деца и ученици, търсещи или получили международна
закрила.
3. Актуализиране на програмите за превенция на ранното напускане на училище
(регламентирана в чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО) чрез прилагане на мерки за обща подкрепа
(включително за подкрепа на таланти) и за допълнителна подкрепа с цел повишаване на
функционалната грамотност на учениците и придобиване на повече умения. За максимална
ефективност на ниво училище следва да бъдат въвлечени всички участници в
образователния процес.
4. През последните години се прилагат политики, насочени към превенция и
интервенция на насилието и тормоза във всичките му форми (физически, вербален,
кибертормоз) и към създаване на подкрепяща и сигурна среда в образователните
институции. В това отношение е необходимо:
 Привличането на родителите като активен партньор на педагогическите
специалисти, образователните медиатори и на социалните работници.
 Увеличаване броя на училищните психолози и педагогическите съветници,
медиатори и непрекъснато надграждане на техните компетентности.
 Задълбочаване на гражданското и социалното образование.
5. Политиките за реинтеграцията в системата на образованието на преждевременно
напусналите училище, както и включването на възрастните във форми на образование и
обучение следва да бъдат разписани както в средносрочна, така и в дългосрочна
перспектива, за да постигнат добра ефективност. Важността на тези 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.). По-високото образователно равнище на
родителите дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда, по-високи доходи,
което от своя страна е предпоставка за по-добро материално положение и социален статус
на семейството/средата, в която живеят българските деца. В тази връзка е необходимо:
 Да продължат устойчиво политиките за постигане на приложимост на
образованието към пазара на труда.
 Да се доразвият политиките за учене през целия живот с особено внимание върху
ограмотяване и придобиване на ключови умения и повишаване квалификацията на
възрастните.
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 Да се създаде интегрирана система за кариерно ориентиране и професионално
образование и обучение при учащи и при възрастни.
6. За постигане на по-висока степен на ефективност на мерките за реинтеграцията в
образователната система следва да се обвържат действията на МОН, общините и на
професионалните училища с тези на МТСП и на местния бизнес.
7. Ефективността на усилията за намаляване дела на ПНУ е възможна чрез
повишаване на социалния статус, привлекателността и престижа на учителската професия,
както и надграждане на тяхната компетентност и квалификация. В тази връзка се очертават
следните основни препоръки:
 Прилагане на политики за устойчиво обезпечаване на образователната система с
педагогически специалисти, включително за повишаване на мотивацията за упражняване
на учителската професия.
 Осигуряване на продължаваща и допълнителна квалификация, основана на
компетентностния подход и подкрепа на иновативното преподаване.
 Повишаване квалификациите на учителите в посока развиване и надграждане на
компетентностите им за работа с дигитални технологии, с даровити/талантливи деца, с деца
със специални образователни потребности и в мултикултурна среда.
 Специализирана

квалификация

за

ефективно

управление

на

детската

градина/училището.
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.
След изтичане на действието на Стратегията за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система (2013 – 2020) политиките по отношение на обхвата и
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задържането в образователната система ще продължат да се изпълняват. Усилията ще бъдат
насочени към компенсиране влиянието на демографските, социалните и етнокултурните
проблеми в страната. Не на последно място ще трябва да се приложат и специфични
краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на последиците от пандемичната
обстановки, предизвикана от COVID-19.
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