
ПРОТОТИП ОТ ИНДИКАТОРИ 
ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Визия
за промяна“ -
EQAVET: Vision 
for Revision 
(VIREO)



Индикатор: дефиниция

Индикаторът* е “количествен или качествен
фактор или променлива, която осигурява 
лесно и надеждно средство за измерване на 
постижение, отразяващо промените, 
свързани с намеса или за оценяване на 
изпълнението на участник в развитието”

* Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, 2002а)



Индикаторен модел за мониторинг и оценка 
на качеството в ПОО

• Референтен инструмент, който да подпомогне институциите, провеждащи политиката в 
ПОО и отделните доставчици на ПОО да осъществяват мониторинг, да правят оценка и 
да вземат решения, свързани с управлението на качеството на ПОО както на системно 
ниво, така и на институционално (училищно) ниво

• Разиран на теоретичната рамка Ресурс-Процес-Резултати-Контекст, която обикновено 
се използва за измерване на ефективността на училището (school effectiveness 
framework)

• По области, съответстващи на референтния набор от показатели за качеството на ПОО, 
предложени с Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в 
професионалното образование и обучение
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Индикаторен модел

• Индикатори за ресурси (входни индикатори): информация относно ресурсите, които се използват за 
осигуряване на качеството на ПОО. Ресурсите  покриват факторите, които произтичат от политиката 
за ПОО и могат да бъдат директно повлияни от участниците в системата. Тези фактори имат 
съществена роля за начина, по който се осъществяват процесите и се постигат резултатите в ПОО 
(участие в програмите за ПОО, финансирането и наличието на квалифицирани преподаватели 
по професионална подготовка) 

• Индикатори за процеси – показват как се оползорворяват ресурсите за предоставянето на 
образователни услуги и на практика описват начина, по който се осъществяват дейностите в ПОО. Те 
често се отнасят до променливи с поведенчески характеристики и решения на участниците в 
образователния процес - учители, ученици (обучение на учители и преподаватели,  инвестиции в 
материално-техническа база в ПОО, партньорски взаимоотношения с бизнеса, участие в 
обучение в реална работна среда, участие в мобилности на  учители и ученици, иновационна 
активност в ПОО). 

• Индикатори за резултати – показват количествените и качествените резултати от предоставяното 
професионално образование. Те позволяват интерпретация на качеството на ПОО на системно и 
институционално ниво от гледна точка на продуктивността и ефективността на предоставяното 
образование (успешно завършване на програмата за ПОО, участие във висшето образование, 
реализация на пазара на труда и приложимост на придобитите умения на работното място) 

• Индикатори за контекст - отнасят се до факторите от средата, които могат да повлияят позитивно 
или негативно резултатите и качеството в ПОО (участие на ученици от уязвими групи в ПОО)



Индикатори за ресурси

Систем
но ниво

Учили
ще

1. Участие в програмите за ПОО 

1.1. Дял на учащите, включени в програми за професионално образование V

1.2. Дял на учениците, обучаващи се в професионални паралелки  в 
общообразателни училища и гимназии спрямо общия брой на учениците в 
ПОО (8-12 клас)

V

1.3. Разпределение на участието в програмите за ПОО по професионални 
направления 

V V

1.4. Процент на реализиране на утвърдения план-прием V V

1.5. Дял на учениците в ПОО, обучаващи се по специалности с очакван недостиг 
на пазара на труда 

V V

1.6. Дял на учениците в ПОО, обучаващи се по защитени от държавата 
специалности от професии

V V

1.7. Обхват на ученици със СОП в ПОО V V



Индикатори за ресурси

Систем
но ниво

Учили
ще

2. Финансиране

2.1. Среден размер на издръжката на учащ в ПОО V V

2.2. Размер на осигуреното от бизнеса финансиране на стипендии за учащите в 
ПОО

V V

2.3. Дял на осигуреното от бизнеса финансиране на стипендии за учащите в 
ПОО спрямо осигурените стипендии от бюджета за учениците в ПОО 

V V

2.4. Съотношение на използваните средства за ПОО по национални, 
европейски и други международни програми и проекти и проекти на 
европейските структурни фондове и др. алтернативни източници спрямо 
публичните разходи за ПОО 

V V

3. Наличие на квалифицирани преподаватели по професионална подготовка

3.1. Степен на съответствие с квалификационните изисквания за 
преподавателите по професионална подготовка

V V

3.2. Дял на  по професионална подготовка с придобита ПКС V V

3.3. Възрастова структура на  преподавателите по професионална подготовка V V



Индикатори за процеси

Систем
но ниво

Учили
ще

4. Инвестиции в обучение на учители и преподаватели

4.1. Дял на  преподавателите по професионална подготовка, които са участвали 
в допълнително обучение за повишаване на професионалните знания, 
умения и компетентности 

V V

4.2. Дял на преподавателите по професионална подготовка, които са участвали 
в допълнително обучение на реално работно място в реална работна среда 
за повишаване на професионалните знания, умения и компетентности 

V V

4.3. Дял на инвестициите в допълнително обучение на  преподавателите по 
професионална подготовка за повишаване на професионалните знания, 
умения и компетентности спрямо публичните разходи за професионално 
образование 

V V

5. Инвестиции в материално-техническа база в ПОО (вкл.ИКТ)

5.1. Дял на инвестициите в материално-техническа база (вкл.ИКТ) в 
професионалното образование спрямо публичните разходи за 
професионално образование 

V V



Индикатори за процеси

Систем
но ниво

Учили
ще

6. Създаване и поддържане на партньорства с бизнеса

6.1. Дял на училищата в ПОО  с подписани споразумения за сътрудничество с 
фирми от реалния бизнес за всяка една от специалностите

V V

6.2. Дял на училищата в ПОО, в които се прилага дуална система на обучение V

7. Участие в обучение в реална работна среда

7.1. Дял на учениците в ПОО, обучаващи се по дуална система на обучение V V

7.2. Дял на учениците в ПОО, преминали производствената си практика в 
реална работна среда 

V V

8. Мобилности  учители/ученици

8.1. Дял на преподавателите по професионална подготовка, преминали през 
допълнително обучение в условията на мобилност (в друга страна от ЕС)

V V

8.2. Дял на учениците в ПОО, преминали през допълнително обучение в 
условията на мобилност (в друга страна от ЕС)

V V

9. Развитие на иновации

9.1. Брой на училищата в ПОО, които имат статут на иновативно училище V



Индикатори за резултати

Систем
но ниво

Учили
ще

10. Успешно завършване на програмата за професионално образование

10.1. Дял на учениците в ПОО, посочили държавния изпит по професията като 
втори зрелостен изпит

V V

10.2. Дял на учащите, положили успешно държавен изпит за придобиване 
степен на професионална квалификация

V V

10.3. Дял на завършилите програмата за ПОО, които са придобили степен на 
професионална квалификация спрямо започналите

V V

10.4. Дял на завършилите програмата за ПОО и получили диплом за средно 
професионално образование спрямо започналите 

V V

10.5. Коефициент на отпадане/преждевременно напускане на програми за ПОО V V

10.6. Дял второгодници в програми за ПОО V V

11. Участие във висшето образование

11.1. Дял от завършващите програми за ПОО, които продължават в следващото 
образователно ниво през следващата учебна година

V V



Индикатори за резултати

Систем
но ниво

Учили
ще

12. Успешно завършване на програмата за професионално образование

12.1. Дял от завършилите програми за ПОО, които са намерили работа до 1 
година след завършване на обучението 

V V

12.2. Дял от завършилите дуална форма на ПОО, които са намерили работа до 1 
година след завършване на обучението 

V V

12.3. 3 Дял от учащите в  програми за ПОО, които започват работа преди 
завършване на програмата за ПОО 

V V

12.4. Дял на официално регистрираните безработни сред завършилите програми 
за ПОО - общо, по професионални направления и СПК

V V

12.5. Дял на реализираните по специалността сред завършилите програми за 
ПОО през предходните 5 години 

V V

12.6. Дял на реализираните по специалността сред завършилите  дуална форма 
на ПОО през предходните 5 години

V V

13. Използване на придобитите умения на работното място

13.1. Дял от завършващите програми за ПОО, които продължават в следващото 
образователно ниво през следващата учебна година

V V

13.2. Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията и уменията на 
работниците и служителите си, завършили професионално образование

V V



Индикатори за контекст

Систем
но ниво

Учили
ще

14. Превес на уязвими групи

14.1. Дял на  учениците от уязвими групи в ПОО V V



Индикатори: източници на данни

Административни регистри и документи:

• НЕИСПУО – данни за институцията, паралелките, учители, ученици 

• Заявки за план-прием; информационна система за прием на ученици след завършено основно 
образование

• Информационна система за ДЗИ

• Училищна документация: 

– Държавни изпити по професията и други документи за професионална квалификация

– Договори с партньори (практическо обучение, дуална форма на обучение, квалификация на 
преподавателите....) 

– Документи за квалификационната дейност и атестиране

– документи за мобилност (за учители, ученици, наставници...) 

– счетоводни документи (финансиране, стипендии) 

• Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти (МОН)

• Регистър на осигурените лица (НОИ)

• Регистър на трудовите договори и регистрите на лицата,  осигурени от специалните ведомства 
(МВР и МО)

• Проследяващи изследвания/анкети

– сред завършилите ученици, 1-5 години след завършване

– Сред работодателите 



Индикаторен модел: използване

На национално / регионално/ общинско ниво:

Ежегодното проследяване на напредъка на ПОО по основни индикатори с цел подпомагане вземането 
на информирани решения за политиката в ПОО: 

• Проследяване на индикатори, свързани с „дял ученици .....“

• Проследяване на индикатори, свързани с планиране на приема, проследяване на отпадащите, 
проследяване на завършващите и др. 

На институционално/училищно ниво

Индикаторната рамка може да се ползва като референтен инструмент за осъществяване на мониторинг, 
за оценка и решения, свързани с развитието на училището и конкретно поставените цели в училищните 
стратегии и планове



Благодарим за вниманието!
За въпроси: mtodorova@mon.bg

Индикаторен модел: Q&A


