Раздел 17 "Образование, професионално обучение, проблеми на младежта"
Оrrовори на Въпросник за изготвяне мнение от·

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

17. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНМНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА

1.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОбразоВателни системи

1.

Структура на образователната система: Охарактеризирайте в подробности различните
образователни нива и механизмите за преход между тях.

1.1 . Общообразователните училища в Република България осигуряват три стпени на общо
образование: начално, основно и средно .
- Началното образование е с четиригодишен срок на обучение . За завършен 1, 11. и 111 клас
училището издава удостоверение, а при успешно завършен IV клас - свидетелство за начално
образование .
Основното образование е с четиригодишен срок на обучение след началното образование ( V VIII клас). Учениците се записват в по- горен клас след успешно приключване на учебната година- На

учениците, успешно завършили VIIII клас се издава свидетелство за завършено основно образование .
- Средното образование е с три до петгодишен срок на обучение след основното . Средно
образование се придобива след успешно завършен последен гимназиален клас и успешно положени
писмени зрелостни изпити по български език и литература и един учебен предмет по избор на ученика .
Когато обучението е профилирано, вторият зрелостен изпит е по основния профилиращ предмет. На
успешно завършилите се издава диплома за средно образование .

1.2. Професионалното образование осигурява придо.биването на професионална квалификация
след завършване на начално, основно и средно общо образование или едновременно със
завършването на основно или средно образование .
Професионалните училища са техникуми, средни професионално-технически училища (СПТУ) и
професионално-технически училища (ПТУ).
- Техникуми - срокът на обучение е четири или петгодишен . Учениците, завършили успешно
курса на обучение и положили зрелостни изпити по български език и литература ( еднакъв с този в
общообразователните училища), както и по теория и практика на професията, получават диплома за
завършено средно специално образование с присъдена квалификация „техник", ,,икономист" и др. (111
квалификационна степен по ISCO - 88/СОМ).
- СПТУ - срокът на обучение е тригодишен. Учениците, завършили успешно курса на обучение и
положили успешно зрелостни изпити по български език и литература (еднакъв с този в общообразова
телните училища), както и по теория и практика на професията, получават диплома за средно образо
вание и свидетелство за професионална квалификация (11 квалификационна степен по ISCO - 88/СОМ).
ПТУ - срокът за обучение е една, две или три години . Организира се обучение за професия на
ученици, завършили успешно

VI, VII

или

VIII

клас. Учениците, завършили успешно ПТУ получават свиде

телство за професионална квалификация (1 квалификационна степен ISC0-88/COM) и могат да получат
или да не получат свидетелство за завършено основно образование (вариативни учебни планове).

1.3. Висшето образование осъществява обучение за придобиване на следните степени, оп
ределени със Закона за висшето образование от 1995:
-образователно-квалификационни степени - ,,специалист по ... ", ,,бакалавър" и „магистър" ;
образователна и научна степен „доктор" .
Образователно-квалификационната степен „Специалист по ... " е с продължителност минимум три
години и се придобива в колеж, който може да бъде структурно звено на висше училище или
самостоятелно учебно заведение. Това е професионално ориентирано висше образование.
Образователно-квалификационната степен „ Бакалавър" е с продължителност минимум четири го
дини. Обучението дава широкопрофилна подготовка в различни професионални направления. Про
фесионалното направление включва една или няколко специалности, които имат еднакъв задължителен
минимум дисциплини, определени в държавните изисквания за придобиване на висше образование.
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Образователно-квалификационната сrепен „Магисrьр" е с продължителносr минимум пет години
и дава специализирана подготовка с възможносr за заемане на ръководни длъжносrи от една сrрана, И·
за по-нататьшно научно развитие

-

от друга.

Образователната и научна сrепен „Доктор" е с продължителносr минимум три години. Чрез нея
се подготвят научни работници и преподаватели във висшите училища. Обучението се осъществява във
ВУ и по акредитирани за целта специалносrи в Българската академия на науките и в Селскосrопанската
академия.

За постьпване във висшето училище се изисква диплома за завършено средно образование.
Приемът за всяка образователно-квалификационна сrепен се осъщесrвява чрез конкурси, формите на
които се определят в държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответните
специалносrи и професионални направления и в правилниците на висшите училища.
Висшите училища са задължени да създадат при определени от тях условия възможносrи за при

добиване на по-:-висока сrепен. За повечето специалносrи и професионални направления се организира
обучение на сrепен „Бакалавър". Придобиването на тази сrепен не изисква преминаването през обра
зователно-квалификационната сrепен „Специалисr по ... " . За някои специалности (напр. ,,медицина",
„сrоматология", ,,право" и др.) обучението се осъщесrвява направо на сrепен „магисrьр". Тази сrепен е
задължително условие при постьпване в обучение за образователната и научна сrепен „Доктор".

2.

Статистика за учениците и студентите: Предоставете статистически данни за учениците

и студентите, приети в различните нива на образователната система. По възможносr
дайте приблизителна прогноза за предвидимото развитие на тези данни през идните
десет години.

2.1. Данните за броя на учениците за учебната 1995/96 r. са приведени в Приложение 1. Общият
им брой 2 1 190 475, което е близо 15 о/о от населението на Република България.
Неблагоприятната демографска тенденция (по данни на Националния сrатисrически инсrитут)
се отразява обективно на прогнозата за броя на учениците след 10 години -1012142 (Приложение1) .
Приложение

1.

Ученици по сrепени през учебната

1995/96 година

Степени

Учащи се

1-4 клас
5-8 клас
9-12 клас

433926
387991
368558
1190475

Всичко:

Предвидимо развитие след

1О

години

Степени

Учащи се

1-4 клас
5-8 клас
9-12 клас

387989
320093
1012142

Всичко:

Брой и процент на младите хора прекъснали образованието
Степени

Учащи се

о/о

1-4 клас
5-8 клас
9-12 клас

12714
15239
14398

2,93%
3.93 о/о
9.91 о/о

Приложение

2.

Учители през учебната 1995/96 година
Степени

Учители

1-4 клас
5-8 клас
9-12 клас

30819
42203
32479
105501

Всичко:

Учители по образователен ценз и пол през учебната 1995/96 година
Образование
Общ брой
в т. ч . жени
Висше

66071

50875

3
Полувисше

25844
3545

34507
4923

Средно

Учители по възрасr и пол през учебната 1995/96 година
Възрасr
Общ брой
под

30 rод.
30-40 rод.
40-49 rод.
50-54 rод.
55-59 rод.

19800
34771
31854
14706
301 О
1360
105501

пенсионери
Всичко:

2.2.

вт.ч . жени

16434
28165
24528
10294
843

80264

Брой на студентите във висшите училища по години

Приложение

N 5

1991
1992
1993
1994
1995

173715
184975
195728
213149
240229
Брой на студентите, които работят

1991
1992
1993
1994
1995

39
41
45
52
68

500
900
100
700
700

Предвидимо развитие на данните за студенти през следващите десет години:
Още от 1996/97 година приемът на студенти ще се осъществява съгласно новия Закон за висшето

образование, съгласно който Правителството утвърждава . броя на студентите, чието обучение се
финансира от държавата, както и максималния брой студенти. За професионалните направления и
специалносrи, за които са разработени държавните изисквания, приемът е регламентиран за различните
образователни сrепени „бакалавър", ,,магисътр" и „специалисr". Максималният брой на студентите,
които ще се обучават в първи курс в държавните и недържавни училища е 46022, а в новосъздаваните
колежи - 8342. В следващите 10 години приемът на студенти ще се ориентира около тези сrойносrи с
възможни отклонения
1О о/о .

+ (-)

По-важни тенденции, които ще характеризират развитието на висшето образование и се свързват

с броя на студентите, са:
- въвеждането на сrепенното обучение, като се предосrави възможносr за мобилносr на обучава
ните студенти за безпрепятствен преход за различните образователни сrепени при регламентирани дър
жавни изисквания за отделните специалносrи и професионални направления. Очаква се, че съотноше
нието на завършилите образователна сrепен „бакалавър" към тези с образователна сrепен „магистър"
ще се движи в граници 70:30 до 75:25. При преминаване в различните образователни сrепени ще има
възможносr за промяна на специалността или професионалното направление при определени от дър
жавните изисквания условия. това е предпосrавка за по-добра адаптация към динамичните промени,
които настъпват в последните години във всички сфери на икономическия и обществения живот.

-

отпадането на възрасrовата граница за приемане на студенти, регламентирано от новия Закон

за висше образование, ще предосrави възможносr на по-голям брой хора, които по социални или
други причини не са получили необходимото или желаното образование, да се обучават. Новата форма
на обучение - ,,дисrанционно обучение", посrепенно започва да се прилага с активната подкрепа на
МОНТ и поради факта, че при новите условия ще нарасrва броят на желаещите да се обучават без
цялосrно откъсване от трудовия процес.

-

при тенденцията за помържане на определено ниво на приема на студенти,

ще се

променя

балансът на обучаваните студенти в различните професионални обласrи. Тази промяна ще е функция от
цялосrните динамични промени на сrопанския живот. Ще се очертае един посrоянен, макар и бавен
спад на приема на техническите специалисrи поради пресrруктуриране и приватизация в икономиката,

а също така и от пренасищане с такива специалисrи още в насrоящия момент . За сметка на това се

увеличава

приемът

в

икономическите

специалносrи

(мениджмънт,

сrопанско

управление,

бизнесадминисrрация и др.) и в хумантарните специалносrи. Ще се въвеждат все повече разнообразни
програми по нови специалносrи, съответсrвуващи на технологичното развитие.
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Стопанските и медицинските отрасли ще се помържат от специалисти, чийто брой не изисква
допълнително увеличен прием. При изграждането на осигурителната здравна система ще се наложи

медицинските кадри да притежават и управленски качества. В сферата на изкуствата и спорта ще се
помържа сравнително постоянно ниво на приема.

- ще се развива колежанското образование в някои сфери на здравеопазването, туризма,
техническите отрасли и др . В настоящия момент е трудно да се прогноз ира съотношението между

отделните специалности в колежите поради силната динамика на потребности от такива специалисти .
Вероятните отношения между броя на постъпващите студенти в техническите колежи, медицинските
колежи и колежите по икономика и туризъм са

З.

38:42:20.

Стабилизация на реформите: Какъв е срокът за прилагане на най- новите реформи в
образователната система или пък какъв е съответно срокът за успешно приключване
на осъществяваните понастоящем промени? Нуждае ли се образователната система от
още реформи?

3.1. Образователната система в Р България не се нуждае от генерални реформи. Тя е изградена
върху положителните национални образователни традиции. Дейността на министерството на обра
зованието, науката и технологиите (МОНТ) е насочена към стабилизиране на образователната система и
въвеждане на промени, които ще доведат до признаване на конвертируемостта на българското
образование на европейско и световно равнище.

3.2. Промените са свързани с:
- привеждане на учебното съдържание. към изискванията на съвремието, както и в съответствие с
възрастовите особености на учениците ;
въвеждане на основни общи критерии за оценка на знанията на учениците ;
въвеждане на национални изпити за завършване на образователна степен;

- повишаване на възпитателната роля на учил ището ;
- осигуряване на баланс между централизация

и децентрализация в управлението на
образователната система.
Някои от промените са в ход от 1995 r., други ще влязат в сила през учебната 1887/98 r.
Внедряването им ще приключи през

2000 и 2001 r.
3.3. Въвеждането на образователно- квалификациоrтите степени във висшето образование
започна с влизането в сила на Закона за висше образование и се извършва до една година ( до
30.12.1996).
В срок до шест месеца от влизането на закона в сила, Министерският съвет, по предложение на

министъра на образованието, науката и технологиите, трябва да издаде постановление за приемане на
правилник за дейността

на

Националната

агенция

за

оценяване

и

акредитация

и да

определи

числеността на щатния й персонал .

Преобразуването

или

закриването

на

съществуващите

полувисши

учебни

заведе ния

от

Министерския съвет по поредложение на министъра на образованието, науката и технологиите става в
срок от една година от влизането на ЗВО в сила, в съответствие с неговите изисквания

( до 30.12.1996).

След този срок, същите няма да получават държавна субсидия и няма се финансират
никаква форма от държавата.

под

До една година от влизането на ЗВО в сила, висшите училища приемат Правилник за дейността
на висшето училище

( до 30.12.1996)

Предстои приемането на специален закон, като по ред и условия, определени в него, студентите
и докторантите ще имат право да получават кредит за изплащане на такси за издръжка.

4.

Определяне нивото на отговорностите: Уточнете нивото на вземане на решения за

разпределението на финансовите средства и човешките ресурси.

4.1. По отношение на финансирането на системата на образованието
- Народното събрание със Закона за държавния бюджет, определя средствата за издръжка на
просветата и ежегодната субсидия за всяко висше училище .

- Министерският съвет предлага размера на ежегодната субсидия за всяко държавно висше
училище. Субсидията от Държавния бюджет осигурява средства за :
1 . издръжка на обучението
2 . научни изследвания

3 . социално-битови разходи на студенти и докторанти
4 . капитални вложения
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- Минисrерсrвото на образованието, науката и технологиите прави предложения пред
Минисrерския сьвет за размера на субсидията за държавните висши училища и след приемане на
Закона за държавния бюджет разпределя средсrвата за държавните училища.
- Общинските сьвети - след утвърждаване от Народното сьбрание на бюджетите на общините,
определят средсrвата за общинските училища.
4.2.

По отношение на кадрите

- Минисrерсrвото на образованието, науката и технологиите определя държавния прием в
университетите и учителските инсrитути. По предложение на Общинските съвети и на централните
ведомсrва, към които има учебни заведения (например минисrерсrвото на транспорта, минисrерсrвото
на териториалното развитие и сrроителсrвото), МОНТ утвърждава държавния прием на учениците в

държавните и в общинските училища - гимназии, СОУ -гимназиален курс, техникуми и професионални
гимназии, средни професионално-технически училища и професионално-технически училища.
- По силата на чл. 37 от Закона за народната просвета, Министъра на образованието, науката и
технологиите е работодател на директорите на всички държавни и общински училища и на
обслужващите звена - сключва и прекратява трудовите договори с тях. Кметовете на общините
сключват и прекратяват трудовите договори с директорите на детските градини.

Подборът на директорите се извършва чрез конкурс, който се провежда по правила, утвърдени
от министъра.

Директорите
прекратяват

на училищата,

трудовите

договори

с

на детските

градини

и

помощник-директорите,

на

обслужващите

учителите,

звена

възпитателите

сключват
и

и

осrаналия

реснола, на основата на Кодекса на труда.

Изискванията за заемане на длъжността „учител" и „възпитател" са определени в норамтивен акт
на министъра на образованието, науката и технологиите. Понасrоящем в сила е Инсrрукция N 2 за
изискванията за заемане на длъжносr „учител" или „възпитател" съобразно придобитото образование,
квалификация и правоспособносr .

4.3.

Държавните и часrни висши училища имат самосrоятелносr при вземането на решения от

носно бюджетите си. Отговорният орган е Акедемичният съвет. В рамките на общия бюджет Акаде
мичният съвет може да утвърди и самосrоятелни бюджети за основни звена на съответното висше
училище.

Държавата ежегодно определя субсидия на държавните висши училища, чрез която се
финансира обучението на студентите по държавната поръчка. Тази субсидия предсrавлява основен дял
в приходната часr на бюджета на държавните висши училища. Други законово утвърдени източници за
приходи са финансовите помощи от месrните органи на властта, дарения, завещания, наследсrва,
спонсорсrво, постъпления от научно-изследователска дейносr, експертно- консултантска, художесrвено

творческа, лечебна и др. дейносrи, от права върху интелектуална собсrвеносr, авторски права,
постъпления от утвърдени семесrриални такси за обучение.
Академичният сьвет разпределя за изразходване финансовите средсrва от бюджета на висшето
училище съгласно класификацията на разходите по държавния бюджет. Правилата за определяне на
възнагражденията на работещите в държавните висши училища се определят от държавата.
Академичните съвети самосrоятелно обявяват конкурси за заемане на длъжносrи във висшите училища.

5.

Финансови и счетоводни системи. действуващи в учебните заведения:
Каква
финансово-управленска автономия имат отделните учебни заведения от различните
степени на образованието?

Финасирането на образованието се осьщесrвява със средсrва от държавния бюджет чрез
Минисrерсrвото на образованието, науката и технологиите и други минисrерсrва, към които има
училища и чрез бюджетите на общините (Закон за народната проссвета, Закон за висшето
образование, Закон за месrното самоуправление и месrната админисrрация).
От републиканския бюджет се финансират:
- професионалните училища, всички видове специални училища, ккато и определени от
министъра на образованието, науката и технологиите гимназии и обслужващи звена ;

-

държавните висши училища

От общинските бюджети се финансират общинските детски градини, общообразователни
училища и обслужващи звена.
На национално ниво средсrвата за средно образование от държавния бюджет се планират в
процент спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), като дялът на разходите за образование не може да
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бъде по-малък от дяла им по бюджета за предходната година, т.е . с отчитане на действието на
инфлационните процеси .
Бюджетът за системата на средното образование се разработва въз основа на извършените
разходи през предходната година, кореrирани с инфлационния индекс, а за висшето образование се
определя въз основа на диференцирани нормативи за един аудент, определени он Министерския
съвет; броя на учащите се, чието обучение се финансира от държавата; резултатите от оценката на
висшето училище; неговите факултети и специалности.
Съгласно Закона за народната просвета, училищата и обслужващите звена са юридически лица и
като такива имат право ·на банкова сметка и счетоводен баланс, на собствени приходи, движимо и не
движимо имущество и възможност да планират и финансират собствените си образователни дейности .
Съгласно Закона за висшето образование висшите училища се ползват с академична автономия и
академична свобода. Академичната автономия
включва академични
свободи,
академично
самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище. Академичната свобода се
изразява в свобода на преподаването, свобода на провеждането на научни изследвания, свобода нат
ворчески изяви и свобода на обучението . Имуществото на висшето училище и неговите основни звена
с качество на юридически лица се състои от право на собственост и други вещни и имуществени права .
Държавното висше училище съставя , изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
Освен държавните и общинските училища и държавните висши училища, съществуват и частни
училища, които не се финансират от държавния бюджет.
В момента в рамките на проект по програмата ФАР се разработва проект „Управление и
финансиране на средното образование".р чието пилотно приложение започна в община Несебър и
предстои разширяването му в другите региони на страната. Целта на проекта е разработване на
съвремен модел на държавна политика за управление и финансиране на средното образование и
прилагане на децентрализирани подходи .

АgминистратиВно упраВление на системите

6.

Статут на учебните заведения: Уточнете процедурите за откриване на учебни
заведения. Съществува ли орган, който наблюдава и контролира създаването и

функционирането на учебните заведения! Има ли утвърден различен статут за
отделните учебни заведения (като например частни, обществени, частни,
подлежащи на контрол и т.н .)?

6.1. Училищата в Р България се откриват по ред и условия, определени със Закона за народната
(1991 r.) и Правилника за прилагането на ЗНП (1992r., МОНТ) .
6.2. Училищата, открити по реда на ЗНП са юридически лица и съобразно начина на

просвета

финансирането им биват:
- държавни - финансират се основан от държавния бюджет чрез Министерството на
образованието, науката и технологиите или от други министерства и централни държавни ведомства ;
- общински - финансират се основно от бюджета на общинските съвети;
- частни - създават се от български или чуждестранни физически или юридически лица, които
ползват собствена или наета
материална база и финансират частично или изцяло дейността на
училището. Те биват български, български с чуждестранно участие или чуждестранни .
6.3. Българските държавни, общински и частни училища се ткриват от Министъра на
образованието, науката и технологиите, а чуждестранните училища и българските училища с
чуждестранно

участие

-

от Министерския съвет на Р България по предложение на

министъра на

образованието, науката и технологиите .
6.4 . Държавните и общинските училища се откриват след мотивирано предложение на ми
нистерство, централно държавно ведомство или общински съвет. Предложението трябва да съдържа :
мотиви за откриването;

- точен адрес;
. санитарно разрешително, че учебната сграда отговаря на съответните норми;
- вид на училището;
степен на образование, форми на обучение, професии и специалности,
придобиват;
- сведение за броя на лицата, които ще се обучават в училището ;

-

които

ще се

сведение да ресурсното осигуряване на училището .

Предложенията за откриване на училище от началото на учебната година (15 .09.) се правят не
по-късно от края на предходната календарна година. Министърът на образованието, науката и
технологиите взема решение след експертна оценка на предложението в двумесечен срок от момента

на постъпването му и издава заповед, която се обнародва в „Държавен вестник".
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6.5. Часrните училища се откриват съгласно изискванията на
образованието,

науката

и

технологиите.

Българските

физически

и

Наредба на минисrьра · на
юридически

лица трябва да

предсrавят следните документи:

- молба до минисrьра;
- проект за договор за обучение;
- декларация, подписана от вносителя , за спазване на държавните образователни изисквания за
сътоветния вид ис тепен училище;

- документ за осигурена материална база;
- санита рно разрешително;
- документ за осигурено медицинско обслужване на учениците;
- списък на ръководителите на училището и учителите , съдържащ

данни за заеманата длъжносr и

копия от дипломите за завършено образование;
-копие . от Съдебно решение за регисrрация (за юридическите лица) или Свидетелство за
съдимосr (за физическите лица);

- декларация за осигурени учебно-технически средства;
- документ за платена държавна такса;
- копие от уведомително писмо, изпратено до кмета на общината, в която се открива
училището.

6.6. При откриването на чуждесrранни училища или български училища с чуждесrранно учасrие
се спазват условията по т. 6.5., като минисrьрът на образованието , науката и техноло гиите в
четиримесечен срок от посrьпването

на документите, мнася

предложение

в МС на

Р

България

съответно предложение.

6.7. Минисrерството на боразованието, науката и технологиите е роrанът, който упражнява
контрол ньрху всички видове училища. Тази си функция то осъщесrвява чрез свои териотриални органи
(28 на брой), наречени „регионални инспекторати" .
6.8. Различията в сrатута на училищата са само по отношение на финансирането, но не и по
отношение на държавните образователни изисквания, реrраментирани в Закона за народната просвета
и са задължителни за всички видове ис тепени училища.

6.9.

Висшите училища в Р България са държавни и часrни.

Висше училище се открива и преобразува въз основа на проект, в който са предсrавени общесr

вено приемливи цели, необходимата учебна документация ,и данни за научноизследователския съсrав,
материалната база и начините на финансиране, при начин на управление, гарантиращ спазването на
основните академични свободи и в съответствие с единните държавни изисквания. Проектът трябва да
е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Часrни висши училища се създават по искане на граждани и роганизации, като същите носят от

говорносr за цялосrната дейносr, управлението и финансовото им съсrояние. Към проекта за създаване
на часrно висше училище се предсrавя и учредителен акт, който включва вида, наименованието и
седалището, предмета на дейносr,

името на учредителя, предосrавеното имущество и начина на

финансиране, управлението и начина на предсrавителсrво, правата и задълженията на учредителите .
Народното събрание е инсrитуцията, която наблюдава и контролира създаването, функциони
рането и закриването на висшите училища. Същото със свое решение определя вида, наименованието

и седалището на висшето училище, предмета му на дейносr, имуществото и начина на финансиране .
Възникването на висшето училище като юридическо лице сrава след обнародване на решението
на Народното събрание в „Държавен весrник" .

7.

Общи механизми за контрол и оценка на образователните системи:

Има ли

предвидени механизми или пък такива в процес на създаване за контрол и оценка

на учебните заведения? Кои и какви данни се следят? Имат ли контролиращите
органи дискреционни (неограничени) правомощия? В каква област?

7.1. Контролът и оценката на дейносrите в средното образование са възложени със Закона за
народната просвета

(1991 г.) на Минисrерсrвото на образованието, науката и технологиите, което
осъществява държавната политика в тази обласr. Минисrерсrвото изпълнява контролните си функции
както пряко, така и чрез специално изградени звена, наречени „ регионални инспекторати" .

7.2.

Регионалните

инспекторати

са

териториални

предсrавителсrва

на

Минисrерсrвото

на

образованието, науката и технологиите . Те осъщесrвяват
съвмесrните дейносrи в сферата на
образованиетос обласrните и общинските органи, съобразно Закона за народната просвета,
Правилника за неговото прилагане и закона за месrното самоуправление и месrната админисrрация .
Организират и контролират дейносrите по прилагането на държавните изисквания и нормативи в

държавните, общинските и часrните училища, детски градини и обслужващи звена на своята територия.
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Извършват проверки,
възпитателна

работа.

чрез

които

подпомагат

Организират,

сьвмесrно

и оценяват
с

резултатите

общините

и

от

цялостната

директорите

на

учебна

и

училищата,

квалификационната дейност на педагогическите кадри от региона.
Контролната дейност на регионалните инспекторати се осьществява въз основа на инструкция ,

утвърдена от миниаъра на образованието, науката и технологиите.
Регионалните

инспекторати

контролират дейността

на директорите

на училищата,

детските

градини, обслужващите звена, изпълнението на програмите за развитието на сьответното учебно
заведение, спазването на нормативните документи в сферата на образованието и изготвят пре ценка и
предложения за промяна на трудовите правоотношения с тях. Пълномощията им са подробно и ясно

формулирани и са ограничени в областта на сьдържателната и организационно- педагогическата работа .
Контролират се и се оценяват резултатите от учебната работа, кадровото осигуряване, отпадащите от
училище ученици и др .

В Регионалните инспекторати на МОНТ има експерти по общообразователните предмети, по ор
ганизация на средното образование, по професионално образование,
по финанси и икономика и
по информационно осигуряване, които осьществяват контролно-методическа дейност в сьответните им
ресори .

Регионалните инспекторати получават все по-големи правомощия и относителна самосrоятелносr

при вземането на решения в областта на образованието за дадения регион.
7.3. Финансовият контрол се осьществява от Държавния финансов контрол кьм Министерство на
финансите и неговите териториални поделения .
7.4. В областта на висшето образование в процес на сьздаване е Национална агенция за
оценяване и акредитация (НАОА), като специализиран орган към Министерския сьвет на Р България за

оценяване на качеството на висшето образование и за признаване на сьответствието на дейностите на
висшите училища, техни основин структурни звена или отделни специалности с тези , определени сьс

Закона за висшето образование и с единните държавни изисквания. ЗВО конкретизира подлежащите на
оценка дейности,

въз основа на които НАОА ще взема решение за издаване на акредитационе н

документ или отказ за акредитация на дадено висше училище: образователни цели, учебна
документация, преподавателски сьсrав
подбор и атестиране, материална и информационна
осигуреност на учебния процес, изпитни процедури при приемане и обучение на студентите, научно
изследователска дейност, спазване на академичните свободи и др.
В работата си НАОА разполага с пълномощия да:
- разработва, утвърждава и прилага стандарти, количествени и качествени критерии и процедури,
общовалидни за всички BV при тяхното оценяване и акредитация;
- оценява сьсrоянието и дейностите на BV, техни основни структурни звена(факултети, филиали,
институти) или специалности, въз основа на което ги акредитира;

- оценява проекти за сьздаване или преобразуване на висши училища.
В дейността си НАОА следва да гарантира:

- спазване на академичната автономия на висшите училища;
- независимост, обективност и публичност на оценките и решенията си;
- осигуряване на информация за резултатите от извършени процедури за оценяване и
акредитация и тяхното влияние за подобряване качеството на висшето образование.

Резултатите от оценяването и акредитацията се отчитат при формиране на политиката на
държавните институции спрямо висшите училища.

8.

Събиране на статистически данни и съоръжения за тяхната обработка: Опишете
съоръженията за обработка на данни и постъпващите в тях данни. Уточнете
различните нива, на които се събират и обработват въпросните данни.

8.1. Статистическата информация за образователната система се сьбира на няколко равнища в:
- учебните заведения;
- регионалните инспекторати на Министерството на образованието, науката и технологиите
(Автоматизирана информационна система или информация на хартиен носител);
Информационно-аналитичния блок на Института за образование и наука на Министерството на
образованието, науката и технологиите. Информацията от регионалните инспекторати поаъпва на
дискети, осьществява се агрегация на данните; информацията от хартиен носител се въвежда в
персонални компютри).

Установено е сьтрудничесrво с

EURYDICE на Европейския сьюз за информационен обмен като

елемент от стратегията за европейска интеграция в образованието.

8.2. Съоръженията, на които се обработват сrатисrическите данни:
- в регионалните инпекторати - персонални компютри от IВМ-286 до

IВМ

486DX;
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в Информационно-аналитичния блок на Инсrитуrа за образование и наука на Минисrерсrвото на
образованието, науката и технологиите - персонални компютри, минимашина RfSK . и голяма машина

IBM-4341 . Използува се програмна среда WINDOWS, dBASE, ORACAL, CARS и др.
8.3. Статисrическа ниформация за образованието се събира и в Националния сrатисrически ин
сrитуr веднъж годишно (прем м. октомври) по специален образец, съобразен със Закона за сrатисrиката
в Р България . Информацията от всяко звено постъпва
в териториални изчислителни центрове на
хартиен носител, където се въвежда, обобщава и изпраща в Националния сrатисrически инсrитуr на
хартиен носител. В инсrитуrа данните се агрегират за сrраната и се отпечатват в специални бюлетини .
Инфраструктура

9.

Критерии за изграждане на инфраструКJ)'ра. Покритие на територията на страната:
Какви променливи величини се вземат предвид при изграждане на образователна
инфраструктура (гъстота на населението, географски критерииН

9.1.

Училищната мрежа

в Р България се нуждае от оmимизиране. Под влиянието на редица

демографски, урбанисrични и други фактори в последните години се променя необходимостта от едни
или други училища в дадено населено мясrо. Промените се осъществяват посrепенно, по предложение

на общините и след експертна оценка от Минисrерството на образованието, науката и технологиите .
При експертната оценка се вземат под внимание преди всичко:

- данните за населението, децата и учениците;
- географското разположение;
- разнообразието от учебни заведения. на регионално ниво .
9.2. При изграждането на инфрасrруктурата на висшето образование, определящи се явяват
следните критерии:

-

наличие в съответното населено мясrо или регион на вече изградени, утвърдени и перспективни

центрове на висшето образование (университети и други висши училища);
- консолидиране на наличните отделни звена на висшето образование в даден град или регион в
сrруктурата на месrен университет или друго висше училище;

- интегриране в сrруктурата на висшите училища на съществуващите обслужващи звена,
осигуряващи

експерименталната,

практическата

и

индивидуалната

подготовка

на

студентите

(лаборатории, учебни работилници, опитни сrанции, библиотеки и т.н.);
- географски равномерно разполагане на висшите училища в сrраната, като районите с
обособени сrруктури на висшето образование са съпосrавими в демографско и териториално
отношение;

- обособяване на академични общносrи на месrен принцип, създаващи благоприятна среда за
изграждане, изява и утвърждаване на научно-преподавателските кадри;

- обединяване на социално-битовата и спортна база на студентите към отделните звена с цел
нейното по-рационално и шероко използуване;

- наличие, изграждане и развитие на заведения за културно и есrетическо обслужване и изява на
академичните общносrи (студенти и преподаватели).

1 О.

Критерии при доставката на училищното оборудване: Кой и по какви процедурни
взима решенията за закупуване на оборудване за училищата и
университетите? Включват ли се в училищното оборудване следните съоръжения:
наръчници,
библиотечни
пособия
и
оборудване,
учебни
помагала
за
преподавателите, компютърно и мултимедийно оборудване? Дайте информация за
всеки вид оборудване и за всяка образователна степен.
правила

Критериите при досrавка на училищно оборудване се основават на разработените и утвърдени
през периода 1987-1988 година Нормативи за обзавеждане на учебни кабинети, лаборатории,
работилници, учебни полигони ( участъци и цехове) и класни сrаи. Тези нормативи регламентират
изискванията към материално-техническата база на учебните заведения, като основа за съсrавянето им
са първичните компоненти на учебната документация: учебни планове и програми . Същите са
съобразени с целите и задачите на обучението, като цяло и диференцирано по учебни предмети,
професии и специалносrи и предсrавляват отворена, динамична сисrема подлежаща на текущо
актуализиране.
В нормативите са посочени конкретни данни както за необходимите условия
гарантиращи провеждането на нормален учебен процес (вариант минимум) , така и за условията,
осигуряващи висока сrепен на интензификация и педагогическа ефективносr (вариант максимум) .
Осигуряването на нормативния минимум е задължително условие за разкриване на план-прием по

съответните специалносrи и професии в училищата . Вариантът максимум следва да се прилага в
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учебните заведения с особено интензивен и натоварен седмичен хорариум учебни часове провеждани
във всяко учебно помещение , което дава възможност за комплексно използване на учебните кабинети
и лаборатории при подготовката по различни специалности в рамките на една професия.
Реализирането на такъв норматив предоставя възможности за по ефективно обучение по сродни
теоритични учебни предмети от една и сьща или от близки по профил професии и специалности; при
обучение по теория, лабораторна и учебна практика ло една и сьща професия или специалност; при
подготовка по различни професии и специалности, в различни по вид и степен училища и форми на
обучение ( СОУ, техникуми, СПТV, задължителна,
факултативна, свободноизбираема подготовка).
Разра- ботените нормативи са сьобразени с утвърдените стандарти
за учебни и учебно производствени помещения

. Разнообразието на обзавеждането при различните нормативи е твърде

голямо и все пак всички кабинети трябва да сьдържат:
1. Маси (чинове) и столове за учениците, сьобразени с възрастовите им особености.

2.

Бюро и стол за учителя.

3.Класна дъска, с монтирана в горната й част

стоманена лента и постоянни магнити за закрепване на

нагледни материали, или допълнителна магнитна дъска.

4. Библиотека за сьхраняване на справочници, наръчници, каталози и др. помощна литература, с
витрина за изнасяне на новости и друга текуща информация.
5. Шкафове и витрини за макети, модели, чертежи, табла и др.
6. Електрическо табло с изводи за трифазно и еднофазно постоянно и променливо напрежение.

7. Екран с ръчно или автоматично задвижване .
8. Подвижна маса - стойка за учебно-технически средства.
9. Специална демонстрационна маса, сьоръжена сьс сьответни изводи, сьобразно спецификата на
кабинета.
·
1О . Шрайбпроектор.
11 . Аспектомат.
12. Диапроектор ( не е задължително).
13. Епидиаскоп ( не е задължително).
14. Касетофон ( не е задължително) .
15. Киномашина ( не е задължително ) .
16. Синхронизатор между касетофон и аспектомат ( не е задължително) .
17. Монитори и телевизионна камера ( при наличие на телевизионна уредба) .18. Светещи табла за
показване на чертежите.

19. Персонални компютри, комплестовани
20. Видеоуредба ( не е задължително).

с пишещи устройства.

Кой и по какви процедурни правила взима решенията за закупуване на оборудване за
училищата и университетите?

Решенията за закупуване и доставка на училищно оборудване се взимат от сьответните педа
гогически сьвети по предложение на директора. Същите са сьобразени с горепосочените нормативи за
обзавеждане, спецификата на обучение и основните характеристики за отделното учебно заведение и
финансовите възможности. Източниците за финансиране на необходимото училищно оборудване са:
1. Средства от бюджета на училището .

2. Целеви средства от бюджетите на МОНТ, други министерства, комитети и общините .
3. Средства от приходи на училището.
4. Средства от дарители .
Средствата от бюджета на училището се разходват по решение на училищното ръководство, в
рамките на утвърдените от финансиращия орган суми по сьответните параграфи. Целевите средства по
т.2 се определят на основата на изготвени от училищните ръководства подробни,конкретни и остой
ностени справки за нуждите от обзавеждане (сьобразени сьс сьответните нормативи), в.т.ч. учебно-тех
нически и дидактически средства, машини, сьоръжения, уреди, апаратура и специализирани учебни
мебели. Същите се сьгласуват с регионалните инспекторати и се представят за одобрение и финанси
ране пред съответните комисии на финансиращия орган. Всяко едно ведомство сьздава организация за
контрол върху целесьобразеността по изразходването на отпусканите от неговия бюджет средства, но
решението на това какво да се закупи е от компетенцията на ръководството на сьответното училище.

Включват ли училищното оборудване следното: наръчници, библиотечни пособия и
оборудване, учебни помагала за преподавателите, компютърно и мултимедийно
оборудване?
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Училищното оборудване включва: учебни мебели (маси,чинове, сrолове, бюра, дидактически
шкафове , витрини и др.); училищно обзавеждане (класни дъски, други дъски за съобщения, флипчарти,
автоматични екрани, сrойки за vrc, учебни табла, макети, модели, мулажи, усrройсrва за затъмнение на
зали и др.); учебно-технически средсrва ( шрайбпроектори, аспектомати, диапроектори, епидиаскопи,
касетофони, киномашини, учебни монитори, видеоуредби, телевизионни камери, компютри , печата
щи усrройсrва, LCD - панели, уреди идр. ); машини и съоръжения за професионална подготовка. Наръч
ниците, библиотечните пособия, дидактическите средства, наборите за демонсrрационна и лаборатор
на работа ( химикали, реактиви,препарати, аксесоари, лабораторна стъклария и др. са часr от училищ
ното оборудване, но източниците за тяхното финансиране са в отделен параграф в бюджета на
учебните заведения .
Дайте информация за всеки вид оборудване и за всяка образованелна степен.

Считаме за невъзможно да се даде кратка и сисrематизирана информация за всеки вид
оборудване. В подкрепа на това ще споменем, че само в рамките на професионалното образование
съществуват 15 направления с наз 200 вида професии и около 300 специалносrи към тези професии .
Така например нормативът за обзавеждане на специалността „Електрообзавеждане на промишлени
предприятия" предсrавлява книга от 102 печатни сrраници. Номенклатурата на училищното оборудване
по видове включва хиляди средства за обучение, които касаят всичките видове образователни сrепени .

11.

11 .1.

Развитие на обучението от разстояние (дистанционно образование}: Кой предлага
дистанционно образование? Разраства ли се тази форма на образование? Има ли
вероятност да се разрасне в бъдеще? Съществуват ли средства и форми за
наблюдение и контрол на тази форма на образование?

В Р България населените месrа са компактно разположени и учениците имат възможносr да

посещават учебни заведения. В планинските райони е организирано транспортирането на децата до
най-близкото училище. Поради тези причини дисrанционното образование не е популярно в българия .
11.2. Като незадължителна форма се практикува кореспондентското обучение . На учениците, по
тяхно желание, се осигуряват чрез кореспонденция необходимите материали, преиодично се посrавят
задачи и се осъщесrвява контрол върху подготовката им. Тази форма на обучение се използува от
учениците при подготовка за олимпиади, конкурси и др.

11.3. Дисrанционното обучение след средно образование има традиции в сrраната. Пре
обладаващата часr от висшите училища от десетилетия осъщесrвяват т.нар. задочно обучение (извесrно
в теорията по въпроса като „съветски модел на дисrанционно обучение"). Слабосr на същесrвуващата и
масово прилагана сисrема за дисrанционно обучение е обсrоятелсrвото, че бе създадена

непосредствено след войната и бе пригодена за други общесrвени условия и потребносrи . Днес
качеството на подготовка на студентите-задочници нерядко е по-ниско от това на редовните студенти .

В момента, поради специфичната ситуация на прехода, потребностите от обучение без от
късване от производствена дейност са много големи, както за отделни актуални курсове , адресирани до
широка аудитория, така и за относително по-системни курсове с продължителност
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и повече години.

По модела на британския Open U niversity , НБУ (Нов български университет) от три години
развива модерно организирана система за дистанционно обучение. От 1995 г. съществува Сдружение
на 18 висши училища, националните Радио и Телевизия и Министерството на образованието, науката и
технологиите, които планират осъществяването на модерно дистанционно обучение . Националният
център за дистанционно обучение работи за изграждането на мрежа от регионални и локални центрове
и включването на националните и местни медии в реализацията на разнообразни курсове и модули .

Стартиращата своята дейност Национална агенция за оценяване и акредитация, при оценяването на
висшите училища, на техните факултети и специалности, ще осъществява оценка и акредитация и на
тези курсове и програми.

12.

Осигуряване

на

пансиони

за

младежи:

Какви

заведения

за

настаняване

съществуват? Какви услуги се предоставят там? Предвижда ли се бъдещо развитие
на такива места? Ако е така, какво развитие се планира?

12.1 . Във всички по-големи градеове на страната функционират ученически общежития (към
големи училища, които осъществяват прием от региона или от цялата страна или към · общината за
ученици от различни училища) . В тях са обхванати практически всички желаещи да ползват тази услуга.
12.12. В ученическите общежития са създадени условия за хранене (закуска, обяд и вечеря), за
оползотворяване на свободното време по интереси, за улесняване на бита.
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12.3. В Р България са изградени студентски общежития с около 60 хил. · легла във всички градове
с висши училища. В . някои от тях (София, Свищов, Русе, Бургас, Шумен и др.) общежитията са в
студентските градчета. Преобладаващата част от стаите са за по трима души, повечето - със
самостоятелни санитарни възли (тоалетна-баня)., вградени гардероби и необходимото за бита и
подготовката на студентите оборудване - бюра, библиотеки, маси и др. В някои от общежитията има и
студентски жилища за семейни студенти, в т.ч. с деца, които предлагат повече удобства~ На етажите са
обособени общи помещения за битови и учебни нужди - кухненски офиси, перални, сушилни, читални
и др. Читалните са обзаведени според спецификата на висшите училища, чиито студенти ползват
общежитията: чертожни маси, стативи, музикални пособия и т.н. В студентските градчета е изградена
съответната инфраструктура за здравеопазване, спорт, битови услуги, търговия и културен отдих.
Интересът към настаняване в студентски общежития е голям, тъй като месечните такси са собразени с
финансовите възможности на студентите.
За студентите е осигурено и хранене по нормативи на министерство на здравеопазването в

около 70 студентски стола, осигуряващи обяд и вечеря срещу заплащане на част от стойността.
Студентските столове работят по нормативи за хранене на Министерството на здравеопазването .

1 З.

Съществуват ли специални заведения на всички нива на образователната система за

настаняване на лица с недъзи, обучаващи се в общообразователните учебни
заведения?

В РБългария функционират учебно-възпитателни заведения и обслужващи звена за деца и
ученици със специфични потребности - болнични, домове за деца от предучилищна възраст, домове за
деца и юноши, оздравителни, санаториални, лоrопедични, за глухи, слабочуващи и незрящи деца,
помощни , социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати .

Болничните училища са за ученици, които са на продължително лечение в здравно заведение .

Обучават се по учебен план на масовото училище, съобразен със състоянието им.
Санаториалните училища са за деца и ученици,

които са

на възстановителе н режим след

продължително лечение . Обучението е като в масовото училище . Престоят там е с относително
временен характер.

Оздравителните училища са за ученици с хронични заболявания с различна етимология , като се
използуват климатичните и други природни дадености, оказващи оздравителен ефект. Обучението е по

учебен план на общообразователно училище, който е съобразен със заболяването и с акцент върху
оздравителния режим и усвояване на подходяща професия.
Обучението за деца и ученици с увреден слух, нарушено зрение и с разстройство на говора по
варианти на масовия учебен план, със специфична насоченост, която е съобразена с дефекта като се
използуват и възможностите на интегрираното обучение в общообразователното училище. Вариант на
организацията на работа на деца с говорни дефекти са училища на кабинетен принцип . В тях се прави
предимно корекция на дефекта, а децата се обучават в масовото училище.
Помощните училища са за деца с лека степен на умствена изостаналост. Учат по специален

учебен план и последваща професионална квалификация . създадени са възможности за интегриране в
масовото училище. Граничните случаи се обучават в общообразователните училища .
Специалните училища са от два типа за сеца с девиантно поведение или подложени на голям
социален риск. Обучават се по учебния план на общообразователното училище, като се работи по
специфична възпитателна програма.

В обслужващите звена се отглеждат и възпитават деца без родственици или от семейства, които
не са в състояние да полагат необходимите родителски грижи. Обхващат деца от 3 до 18 годишна
възраст. Те се учат в общообразователните училища.
В съществуващата система от общежития за 16-18 годишни деца се приемат и ученици с недъзи,
които се обучават в общообразователното училище.
Специалните училища и обслужващите звена в системата на българското образование се
развиват по посока задоволяване на специфичните педагогически потребности на деца и ученици с
недъзи, като се ползуват максимално възможностите за интегрирано обучение и възпитание .
ПрепоgаВатели

14.

Какви са действуващите правила и п ринципи (гражданска отговорност, заместване,

часове,

признати

предприемани

no

за

редовно

обучение,

и

т.н.)

за

инициатива или с участието на учители?

извънучебните

дейности.
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14.1. В Република България дейсrват 293 звена залродължаващо обучение на учениците в
свободното им време . Това се обуславя от факта, че предизвикателствата на времето, в което живеем,
е невъзможно да бъдат успешно посрещнати единствено в рамките на урочната дейносr. В това
отношение извънкласната и извънучилищната дейносr предосrавя богати възможносrи при
организиране на живота и дейността на учениците през свободното им време за овладяване на
националните и общочовешките ценносrи; формиране на национално самосъзнание; създаване
нагласа към труда, съчетаваща личния интерес и сrремежа към общественото благополучие ; развиване
на личната инициатива и предприемачеството като гаранции и шанс пред свободната личносr. Водещи
цели в тази дейносr са осмисляне свободното време на учениците като коректив и превенция на

противообществените прояви в ученическата среда; даване на допълнителни знания, практически
умения и сръчносrи, нужни в реалните
жизнени ситуации; формиране на многоаспектна
информационна култура; създаване на предпосrавки за удовлетворяване на интересите, развитие на
способносrите, свободна t\Ичносrна изява и самоутвърждаване в условията на конкуренция.
В звената за продължаващо обучение на учениците през свободното
им време работят
около

3000

щатни учители, които имат задължителна преподавателска заетосr, равна на заетостта на

учителите в училищата .

Учителите, ангажирани в звената за извънучебни дейносrи, организират и провеждат занимания и
изяви с учащите се в три основни направления:

- художествено - творческа и есrетическа дейносr;
- наука, техника и технологии;
- физическо възпитание, спорт и туризъм .
Успоредно с това, те оказват методическа и организационна помощ

на училищата по отношение на работата с ученици по интереси .
В контексrа на проблемите, свързани с осъщесrвяването на извънучебните дейносrи, следва да
откроим и принципите на работата, съблюдавани от учителите - ръководители на съответните звена, а
именно:

- всеобхватносr и достъпносr на формите за учениците от различни възрасrи;
- конкурентноспособносr по отношение на формите, предлагани от различни държавни и
неправителсrвени организации, сдружения и други;

- мобилносr, вариативносr и целесъобразносr спрямо динамично променящите се потребносrи
на учениците;

- алтернативносr спрямо традиционните методи и форми в урочната и извънурочната работа;
- широка публичносr;
- свобода на избора и доброволносr на учасrието на учениците в една или друга общносr по
интереси;

развитие на самодейността и самоуправлението .

14.2. С

оглед осъщесrвяването на единсrво в замислите и конкретните

действия, преследващи общи възпитателни цели в работата с подрасrващите, учителите, заети в звената
за извънучебни дейносrи, привличат за партньори в работата си и редица доброволци от
неправителствени организации, научни звена, културни инсrитуции, спортни дружесrва и др.

15.

Какви заведения За продължаващо обучение и квалификация на учителите
съществуват?

15.1. В Р България функционират 3 специализирани инсrитута за повишаване квалификацията на
учителите, интегрирани с университети, подготвящи учители в градовете София, Стара Загора, Варна . В
тях се организират различни форми на слемипломна квалификация на учители от цялата сrрана, както и
се осъществяват процедурите по присъждането на професионално- квалификационни сrепени.
Инсrитутите за повишаване на квалификацията на учителите организират и курсове за
помьржаща периодична квалификация, курсове за ново учебно съдържание, тематични курсове,
свързани с актуални аспекти на педагогическата практика с продьлжителносr от

1 до 5 седмици .

Формите за слемипломна квалификация могат да бъдат бюджетно финансирани или се
заплащат от заявителя.

15.2. В периода 1990-1995 г. във формите на слемипломна квалификация са учасrвали учители,
както следва (по учебни години) :
Бюджетно финансирани:

1990/91
1991/92

Заплащане от заявителя:

17 197
14 099

2151
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1992/93
1993/94
1994/95

13 955
16 232
23 723

2881
2476
2420

Слемипломна квалификация на учителите се организар и провежда и във висшите училища по
разработена от тях учебна документация.

16.

Предоставете статистически данни за учителския състав (по възможност с разбивка

no образователни степени) и приблизителна прогноза за очакваното развитие на
същите данни през идните десет години.

Данните за учителския състав през учебната
са приведени в Приложение

1995/96 година по образователен ценз, пол и възраст

2.

Учебни планове и програми

18.

Децентрализация на решенията. отнасящи се до учебния план: Кои са органите,
които определят учебните планове на всяко ниво на образователната система?
Каква степен на самостоятелност в решенията си имат учебните заведения относно
броя часове в учебния план и съдържанието на това учебно време?

18.1 . Учебният план на средното общообразователно училище, учебните планове на
професионалните училища и учебните програми за общозадължителната подготовка се утвърждават от
министъра на образованието, науката и технологиите .
18.2. Степен на самостоятелност в рамките на учебния план :
Учебното съдржание в българските училища обхваща общозадължителна, задължителноизбирае
ма и свободноизбираема подготовка. Министерството на образованието, науката и технологиите опре
деля общозадължителната подготовка, а училищата - задължителноизбираемата и свободноизби
раемата.

- общозадължителната подготовка осигурява достатъчния обем от знания и умения, определен с
изизскванията за базово равнище за образователната степен или за периода на обучение . Тази част от
учебния план е задължителна и в нея промени не могат да се правят.
- задължителноизбираемата подготовка се изгражда върху образователните изисквания за второ и
по-високо равнище на знания и умения в дадена област на познанието . Тази част на учебния план се
разработва в училищата (в зависимост от интересите и желанията на учениците и възможностите на
училището). Учебните програми по учебните предмети от задължителноизбриаемата подготовка се
разработват от училището и се утвърждават от експерти в регионалните инспекторати .
- свободноизбираемата подготовка се провежда изъвн задължителното учебно време и чрез нея
се задоволяват специфични индивидуални интереси и потребности на ученика. Тя може да се провежда
в училището или извън него . Учебните предмети или дейности от свободноизбираемата подготовка,
както и учебните програми се определят от училището.
18.З. Законово гарантиран ел-емент на академичното самоуправление е правото на висшите учи

лища самостоятелно да разработват учебни планове, програми и графици за всички степени на подго
товка на студентите. За първи път това право е предоставено със Закона за академичната автономия от

1990 r. и затвърдено със Закона за висше образование (1995r.). Учебните планове и програми се раз
работват по специалности, посочени в утвърден от правителството държавен реrисътр. Самостоятелно
разработените и утвърдени от Академичните съвети на висшите училища планове и програми трябва да
отговарят на държавните изисквания за отделните специалности или професионални направления. Тези
изисквания посочват минимален хорариум на задължителните за съответната · област дисциплини . Не
съществуват други ограничения спрямо броя на часовете на задължителните учебни дисциплини.
Висшите училища имат пълна самостоятелност при вземане

на решенията относно хорариума и

съдържанието на свободноизбираемите и факултативни учебни дисциплини .

19.

Обучение по официалните езици на Европейския съюз
Охарактеризирайте
обучението,
осигурявано
на
различните
степени
на
образователната система. Направете приблизителна оценка на броя часове, в които

младежите или децата изучават различните официални езици на ЕС.
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19.1 . Съгласно Закона за народната просвета учениците в средните училища избират да изучават
един или два (в зави~имост от профила на училището) чужди езици измежду следните : английски,
френски, немски, испански, италиански, руски .
Обучението по чужди езици има за цел учениците:
- да разбират и коментират общо или детайлно съдържанието на чути и/или прочетени текстове и
документи;

- да се изказват коректно на чуждия език в ситуации на даване и търсене на ниформация ;
- да създават текстове в писмена форма и записват чужди изказвания ;
да прилагат собствени стратегии за самостоятелно учене и да развиват знанията и уменията си за
целите на професионалната или академичната им реализация .

19.2. Задължително изучаване н общообразователните училища на Първи чужд език започва в
прогимназията - от V до VIII клас с годишен хорариум 136 учебни часа и продължава в гимназията - от
IX of XI (XII) клас с годишен хорариум от 70 часа.
19.3.
прием след

-

В Р България съществуват профилирани средни училища с петгодишен срок на обучение с

VII

клас, в които чуждите езици се изучават както следва:

Първи чужд език:

подготвителен клас

VIII клас
IX клас Х клас XI клас -

- 220

- 700

часа

часа

180 часа
180 часа
150 часа

-Втори чужд език

VIII клас - 140 часа
IX клас - 140 часа
Х клас - 140 часа
XI клас - 120 часа

19.4. От 1993 г. в средни и основни общообразователни училища се прилага учебен план за
ранно чуждоезиково обучение, като изучаването на първия чужд език започва от I клас, а Втори чужд
език се въвежда в 111 или в V клас. Годишният хорариум е ра~пределен както следва:
Клас

Първи чужд език

1
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX

90
130
160
160
170
170
130
130
140
140
180
180

х

XI
XII

Втори чужд език

120
120
120
120
120
120
140
140
180
180

19.5. В професионалните училища с петгодишен срок на обучение с прием след VII клас чуждите
езици се изучават с годишен хорариум

Клас

,

както следва:

Първи чужд език

VIII
IX

468
216
108
108

х

XI
XII

Втори чужд език

72

19.6. В професионалните училища с три и четиригодишен срок на обучение и прием след VII I
IX клас с годишен хорариум от 108 часа .
19.7. Учебните програми на висшите училища включват изучаване на един или два чужди езици .

клас се изучава един чужд език в

В последните години към някои висши училища се създават на двустранна основа обучение изцяло на
френски, английски или немски език по дадена специалност.
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11.

.

ПРОФЕСИОНМНО ОБУЧЕНИЕ

Системи за ·поВишаВане на образоВанието и обучение

1.

Стратегически цели и задачи на професионалното образование и обучение (ПОО)

1.1. Стратегическите цели и задачи на професионалното образование и обучение в Р България са
детерминирани от социално-икономическото развитие на страната при съхраняване на националните
традиции.

1.2. Основни цели и задачи на професионалното образование и обучение в Р България :
- подготовка на квалифицирана, мобилна и конкурентноспособна работна сила, готова да се
реализира както на националния трудов пазар, така и на европейския;

- осигуряване на условия за усвояване на професия върху широка и задълбочена
общообразователна база, за специализиране и актуализиране на професионалната квалификация и за
преквалификация на всички млади хора и възрастни в рамките на формалното и непрекъснатото
образование;
- придобиване на професионална квалификация от младите хора и възрастните, адекватна на
потребностите на трудовия пазар;
- гарантиране на равни условия за усовяване на професия от всички, без ограничения за пол и
националност;

- формиране на способности и начин на живот в информационно- пазарно общество.

2.

Ниво на гарантираната децентрализация в развитието и предлагането на ПОО

2.1. Децентрализацията на национално, регионално и местно ниво се приема като необходимо
усбовие за оптималното управление
на професионалното образование и обучение в пазарното
стопанство.

2.2. Децентрализацията е гарантирана от нормативната уредба на професионалното образование
и се изразява главно в следното:

- професионалните училища сами определят: стратегиите за развитие на училището; професиите,
по които предлагат обучение (след съгласуване с органите по труда и общините за потребностите и в
рамките на броя паралелки, определени от финансиращ1;,1я орган); условията на приема; учебното
съдържание в областта на задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка; договорните
взаимоотношения с фирмите; местата за практическо обучение на учениците ; производствено
учебните и учебно-производствените задачи и др.
2.3. В Р България професионална подготовка, надр средното техническо образование, може да
се получи в техническите и технологични колежи . Продължителността на обучение втях е три години (6
семестьра). Рзаработени са единни държавни изисквания,в които е определен хорариум за целия курс
на следване 2400 часа, от който 40% е за специализираното и практическо обучение .
На тази образователно-квалификационна степен се подготвят и учители по практика за работа в
средните професионални училища.
Основна гаранция за децентрализация в предлаганото професионално образование и обучение
във висшето боразование е заново утвърдената академична автономия на висшите училища. Държавата
поставя минимални изисквания спрямо придобиването на професионална квалификация, чиято цел е
преди всичко гарантиране на качеството на подготовката на обучаванието . Въведните образователно
квалификационни степени и свързаните с тях особености са друго ниво на гарантиране на
децентрализацията при самостоятелно предлаганата от висшите училища професионална подготовка.
Придобиването на професионална правоспособност по определени специалности, като право и
медицина например, обвързавенот на процедурите с определен минимален стаж в сътоветните области
и регламентацията чрез специфични законови разпоредби осигуряват и сътоветното специфично
равнище на децентрализация за предлаганото професионално обучение.
Особено внимание се тоделя на професионалната квалификация на учителите по специално
разработени планове и програми за повишаване на педагогическата и специалната квалификация на
правоспособни преподаватели.
Пов сички професионални направления автономните висши училища организират и предлагат
самостоятелно планове и програми за слемипломна специализация на вече упражняващи определена

професия специалисти. тези планове и програми са силно ориентирани към специфичните практически
изисквания за съответната професия .
Нормативна уреgба:
- Закон за нароgната просВета (1991г.);
- Закон за Висшето образоВание (1995 г.);
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- ПраВилник за прилагане на Закона за нароgната прос8ета (19921 МОНТ);
- Пра8ила за . опреgеляне на gържавния прием за обучение · по професии в gържа8ните и общинските
училища (1995 г'/ МОНТ);
- Правилник за сутройството и gейността на регионалните инспекторати на МОНТ (1995 г.,
МОНТ) - разgел 3 „Взаимоgействие на регионалните инспекторати сgругите органи" и разgел 4 „Функции
и заgачи на регионалните инспекторати";
- Инструкция за провежgане на контролната gейност

8 системата

на нароgната просвета

(1995 г. 1

МОНТ);

- Нареgба N 6 на Министерството на mpyga и социалните грижи за pega, ус,ю8ията и изиск8анията
за организиране и про8ежgане на квалификационното и мотивационно обучение (1995 г. 1 МТСГ);
- Указание за про8ежgане на квалификационната gейност 8 gържавни и общински професионални
училища

(1995 г. ,
3.

МОНТ).

Ролята на социалните партньори в развитието на стратегиите за ПОО в качеството

им и

на участници

в

системата за обучение и

подготовка,

и

на

страна по

колективните договори за професионално обучение

3.1. С прехода към пазарно стопанство сътрудничеството и социалното партниране в областта на
професионалното образование и обучение се наложи обективно в Р България.
От 1989 г. се постави началото на нова формула при решаването на въпросите на
професионалното образование и обучение - нарушаване на държавния монопол при определяне на
политиката в професионалното образование и обучение и включване на представители на социалните
партньори при формирането й.
3.2. От 1990 г. в България функционира Национален съвет за трипартитно сътрудничество, в
който участват представители на правителството, работодателите и синдикатите. Към него е създадена
комисия по работната сила, заетостта и професионалната квалификация. Създаден е и специален Фонд
за професионална квалификация и безработица, който се попьлва от отчисленията на всички държавни
и частни предприятия (без бюджетно финансираните) .
3.3 .

Колективното договаряне се регламентира от кодекса на труда, в който специално място

заемат въпросите на професионалната квалификация и обуч,ение на работното място.
Нормативна уреgба

г.,

- Коgекс на mpyga (1992 гоg.);
- Закон за нароgната прос8ета (1991г.);
- Правилник за прилагане на Закона за нароgната просвета (1992 г. МОНТ);
- Решение N 20 на Министерския съвет за утвържgаване на програма за млаgежката заетост (1995
МС) - съзgаване на специализиран фонg за насърчаване на преgпиремачеството;
- Проект на Закон за осигуряване при безработица и професионална квалификация (МТСГ).
4.

Участие

на

предприятията

и

други

частни

учреждения

за

ПОО

и

техните

отговорности във връзка с продължаващото професионално обучение

4.1. Частният сектор е ново явление в България . Все още голяма част от новосъздадените
предпирятия, а и старите, поради структурната реформа, не са в състояние да осигуряват
и да
участвуват в процесите на професионалното образование и обучение. Това до голяма степен се
обуславя и от ликвидацията на някои държавни губещи предприятия. Основен въпрос, който се решава
законодателно, е разделянето на отговорностите между държавния и частния сектор по отношение на

професионалното образование и обучение.
4.2. Подкрепа за професионалното образование и обучение оказват преди всичко държавните
предпирятия в областта на текстила, хранително-вксусовата промишленост, обувното производство,
както и държавни и частни фирми в сферата на туризма и услугите . Подкрепата се изразява главно в:
- определяне на изискванията към работниците и специалистите със съответна професионална
квалификация;
- предоставяне на оборудване, специална и справочна литература, помощ при закупуване на
техника и инструментариум;

- разкриване на работни места за практическо обучение;
- квалификация на учители по теория и практика на професията.
4.3. Програмата да практическо обучение в колежите към ВУ и самостоятелните колежи над
средно образование изцяло ес вързана с потребителите. Същите участвуват в изработването на учебни
те програми по теория и практика, осигуряват машини, съоръжения, суровини иматериали за учебно-
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практическо обучение. Знанията и уменията на специалистите, подготвяни· в колежите над средно
образование се 11адстройват след подготовката в средното професионално и общообразователно
училище. Специалистите, завършили колежите могат да организират работата си в самостоятелни
фирми или да бъдат ръководители на производствена и монтажна дейност в големи предприятия .
Нормативна уреgба
- Закон за Висшето образование (1995 г.);
- Нареgба N 9 за частни училища и gетски граgини, за български училища и gетски граgини с
чужgестранно участие и за чужgестранни училища и gетски граgини (1994 г. , МОНТ);
Разработват се проект за Закон за професионалното образование и проект за Закон за образование
за Възрастни.

5.

Развитие на сrандартите за качесrво на професионалното образование и обучение

5.1. Създаването на нови стандарти за системата на формалното и непрекъснатото професионал
но образование и обучение се приема като необходимо условие за гарантиране на качеството на про
фесионалната подготовка. Чрез стандартите за професионално образование и обучение в Р България се
осигурява съпоставимост на равнището на подготовка в държавата и прозрачност на системата.

5.2. Изходно условие за разработването на стандартите за професионално образование и
обучение в България е разработеният през 1994 г. нов Списък на професиите за училищно и
извънучилищно обучение (държавнопризнатите професии).
5.3. Държавните стандарти определят организацията и съдържанието наобучението за
придобиване на квалификация по всяка професия и са задължителни за държавните, общинските и
частните училища.

5.4. Държавните стандарти съдържат:
- характеристика на професията (условия за упражняване на професията ; предмет, функционална
и психологическа характеристика на трудовата дейност);

- цели на обучението;
съдържание на обучението (съдържателна характеристика на предметните области или учебните
предмети; рамков учебен план);
- проверка и оценка на професионалните компетенции;
- условия за овладяване на професията;
- възможности за упражняване на професията според Класификатор на професиите в Република
България;

- възможносит за повишаване на квалификацията, за преквалификацията и за продължаване на
образованието.
5.3. Разработването на държавните стандарти започна он 1992 г. Въвеждането им в практиката е
предвидено да започне от

1997 г.
5.4. Съгласно Закона за висше образование предложенията за единни държавни изисквания за

придобиване на образователнас тепен за всяко професионално направление или специалност на ниво
висше образование, се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на
образованието, науката и технологиите. Тези изисквания определят основните параметри на висшето
образование. С включването на задължителни дисциплини в държавните изисквания за всяко
професионално направление или специалност се определя техния фундамент, а въвеждането на други
дисциплини оформя спецификата на всяка специалност. В държавните изисквания се определят
продължителността на обучението, минималният хорариум на задължителните дисциплини, общият
хорариум за всяка образователно-квалификационна степен, процентът на участие на хабилитирани
преподаватели, редът за приемане на студентите, редът за завършване на обучението. Специално
внимание се отделя на семинарните и лабораторните занятия, на учебните практики, на практиките в
реални условия, както и на премипломните стажове.

Съгласно концепцията за подготовка на широкопрофилни поливалентни кадри с висше
образование, Министерството на образованието, науката и технологиите и висшите училища са на
мнение, че прилагането на държавните стандарти няма да даде от само себе си очакваните резултатиы
Счита се, че кадрите с образователно-квалификационна степен „Бакалавър" следва да получат
допълнителна подготовка в области като управление, информатика, право, екология. Такъв подход
позволява да се обезпечи на завършващите не само добра професионална подготовка, но създава и
умения за анализ на сложните проблеми на обществото и околната среда .
Прилагането на принципите на държавните изисквания, както и създаването на Национална

агенция

за

оценяване

и

акредитация,

която

ще

следи

за

тяхното

съблюдаване,

са

сериозни
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предпоставки за повишаване

на качеството

на висшето образование

в

България

и стъпки

към

хармонизация с виските стандарти в страните- членки на·Европейския съюз.

Нормативна уреgба
- Закон за нароgната просвета (1991 г.);
- Закон за Висшето образование (1995г.)

6.

Осигуряване

на

равни

възможности

за

мъжете

и

жените

в

системата

на

професионалното обучение

6.1.

В

Р България са гарантирани равни възможности за мъжете и жените в системата

на

професионалното образование и обучение. Няма ограничения по пол. Достъпът на лицата от мъжки и

женски пол е свободен.
6.2. По данни на Националния статистически институт за 1993 r. например, в професионалните
училища от 221 713 обучаеми 83 351 са девойки (37,6 о/о). Посоченият относителен дял е зависим

единствено от свободно изявената воля на индивида и от спецификата на професиите.
Нормативна уреgба
- Конституция на Република България (1991 г.);

. Закон за нароgната просВета (1991 г.);
- Правилник за прилагане на закона за нароgната просвета (1992 г. 1 МОНТ);
- Нареgба N 1 за приемане и преместване на учениците в gържаВните и общинските
общообразователни и професионални училища (1993 г. 1 МОНТ).
РазВитие на обучението и поgготоВката

7.

go края на кариерата

Подсигуряване на обучение (начално професионално обучение и продължаваща
професионална подготовка) О законодателна рамка, административни структури,
финансиране, дял на държавните разходи и дял на постъпленията от други (частни)
източници. Сътрудничество между университети и предприятия и изучаване на

чужди езици за целите на професионалното обучение и подготовка.

7.1 . Държавната политика е насочена към осигуряване на условия за начално професионално
обучение и продължаваща професионална подготовка
Нормативна база
- Коgекс на mpyga (1992г.);
- Закон за нароgната просВета (1991 г.);
- ПраВилник за прилагане на Закона за нароgната просВета (1992 г. 1 МОНТ);

Разработват се: Проект за закон за професионалното образование и проект на Закон за осигуряване
при безработица и професионална кВалификация.
7.2. Административни институции, отговарящи за професионалното обучение: професионално
технически училища (1 ., 2 и 3 r. срок на обучение за професионална квалификация); средни професио
нално-технически училища (3 r. срок на обучение за средно образование и професионална квалифика
ция); техникуми, професионални гимназии (4 и 5 години срок на обучение за средно специално обра
зование); техникуми след средно образование (2 r. срок на обучение за професионална квалификация);
колежи, висши технически училища, професионални центрове към фирмите. Квалификационни услуги
се предлагат и от множество частни и държавни фирми, регистрирани по Наредба N 6 на МТСГ за
реда, условията и изискванията за организиране на квалификационно и мотивационно обучение.
7.3. Изучаването на чужди езици в системата на професионалното образование и обучение е
нормативно осигурено. В рамките на началното професионално обучение в учебния план са отделени
часове за чуждоезиково обучение. повече от 150 професионални училища осъществяват прием след
седми клас с хорариум за обучение по чужд език (английски, френски или немски). (вж. Раздел 1, т.19 .).
В първата година се изучават основите на комуникативния чужд език, в следващите години обучението
е насочено към съдържанието на усвояваната професия. В рамките на бизнес обучението е отделено
време за изучаване на бизнес-английски, бизнес-френски или бизнес-немски.

8.

Утвърждаване на достъп до професионално обучение и подготовка О общ брой и
процент на лицата, възползващи се от продължаващото обучение, както и мерките,
прилагани в полза на лицата в неравностойно положение на пазара на труда.
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В Р България са разкрити следните форми за продължаващо професионално обучение:
професионално-технически училища (средно около 1000 ученика годишно);
вечерна форма на обучение (над 1000 души годишно);
задочна форма на обучение (средно годишно 3000 души);
курсове и школи за обучение на безработни (за 1994 r- 23 340 души, което е 4,8 о/о от всички
регистрирани безработни).

-

9.

Съществуване и официално признание за неформалното обучение или трудов опит
(ведомствено обучение, обучение чрез непосредствен опит, самообучение и
самоподготовка,

...)

9.1. В България съществува огромен за мащабите на страната пазар на квалификационните услуги
.

Единственият регулатор на този пазар е регламентираното в Закона за народната просвета изискване ,

че удостоверение за овладяна професия имат право да издават само професионални училища. По тази
причина частните фирми се насочиха към организиране на неформално обучение - курсове за чужди
езици, компютърна грамотност, предприемачество . Пазарът на квалификационни услуги е стихиен на
този етап и не е възможно цялостното му изследване.

9.2. Неформалното професионално обучение се организар от научно-технически съюзи,
читалища, профсъюзни домове, медиите, общинските съвети и др . медиите откриват редовно радио и
телевизионни образователни програми, образователни рубрики към специализирани списания .
9.3. ведомственото обучение е развито там, където предпирятията продължават да действат.
Активно функционират звената към Националната електрическа компания, в системата на
телекомуникациите, в банковата система, в нефтохимическата промишленост и др .
Приспособяване към промените

1 О.

Уточняване на нуждите от и дефицитите на професионални умения и съответната

реакция от страна на системите за професионално образование и обучение.

10.1. Основните недостатъци на професионалното образование в Р България са свързани с
недостатъчните практически умения, които обучаваните ·придобиват в резултат на формалното и
непрекъснатото професионално образование и обучение . Необходимо е да се преодолее
теоретизацията в обучението за професия , да се увеличи относителният дял на практическото обучение,
да се обърне специално внимание на изграждането на умения за самостоятелно решаване на
професионални и житейски казуси.
10.2. Управленски решения за преодоляването на дефицитите на професионалните умения на
обучаваните:
- актуализиране на учебните планове и програми;
разработване на държавни образователни изисквания
професионални стандарти) за всяка
професия ;
- включване на работодателите при подготовката на професионалните стандарти;
- извеждане в ·стандартите на професионални и личностни качества за упражняване на
професията и набелязване на пътищата и средствата за изграждането им.

11.

Ориентиране

на обучението към нуждите
информацията и информационните технологии.

на

съвременното

общество

на

Философията, стратегията и тактиката на осъществяваните промени в професионалното
образование и обучение в Р България през последните 5-6 години се основават на необходимостта от
подготовка на младите хора за начин на живот в обществото на „третата вълна" .

Промените в

организацията и съдържанието на професионалното образование за целите на лесната адаmация в
информационното общество са насочени главно към:
- увеличаване на дела на учебното време и актуално учебно съдържание за обучение по
информатика и информационни технологии;
- оборудване на училищата с подходяща техника;

- формиране на умения за набиране и използване на необходимата информация и предаването
й по съвременни канали;

- формиране на умения за ефективни комуникации и използване на модерни технически
средства за осъществяването им;

- формиране на базисни умения за ползване на чужд език в професионалната област;
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~ формиране на умения за ползване на справочна, техническа и друга литература и ползване на
информация.
Адаптиране на обучението към промените в промишлеността и технологиите.

12.

12.1. В общообразователните училища обучение по основи на техниката и технологиите се
осъществява

от ранна възраст по подходящ начин:

- в учебния план са въведени учебни предмети Ръчен труд (за началното училище), Труд и
техника (за прогимназията), Т ехнолоrии (за гимназията);

- в съдържанието на учебните предмети Химия, Физика, Биология, Математика и др. са
предвидени за изучаване и специална техника и технологии.

Адаптирането

12.2.

на

професионалното

образование

и

обучение

кьм

динамиката

на

технологичните промени се осъществява чрез:

- промени в учебното съдържание на общопрофесионалната и специалната теоретич на и
практическа подготовка;

- създаване на нови професии, отговарящи по съдржание на промените на кнокретния труд;
- Създаване и въвеждане на нов списък на държавнопризнатите професии в съответствие с новия
облик на пазара на труда (осигуряваната по-широка професионална основа гарантира по- голяма
мобилност на работната сила);
- организиране и провеждане на практическо обучение в реални производствени удловия .

13.

Превръщане на новаторството и добрия опит в обучението в основен стандарт на
тази дейност.

13.1. дейностите в професионалното образование и обучение и резултатите се наблюдават от
различни държавно-административни и методически институции (Министерство на образованието,
науката и технологиите и неговите регионални инспекторати, общинските съвети и общинските
администрации, институтите за повишаване на квалификацията на учителите и др .).
Положителният опит и иновативното мислене на учителите се стимулират чрез системата за
заплащане на труда им и чрез система за морално стимулиране.

13.2.

Учителите с високи резултати и новаторски идеи са канени от звената за слемипломна ква

лификация като лектори и преподаватели; опитът и идеите им се мултиплицират чрез педагогическия
печат, на специално организирани национални педагогически четения или чрез включването им в екс

пертни групи за разработване и оценяване на стандарти, учебни планове, учебни програми и учебници .

Мерки, насочени към млаgите

14.

Мерки за интегриране на младите към пазара на работни места, включително чрез

професионално насочване.
Интегрирането на младите хора кьм пазара на труда и свободните работни места се осъществява
чрез:

професионалното ориентиране, подсистема на системата за средно образование, с развита
мрежа от звена на национално и местно равнище. Целите и задачите на професионалното ориентиране
са свързани с осигуряването на професионална информация, консултация и насочване на младите хора,
съобразени със структурната реформа в България, с приватизацията или най-общо - с потребностите на
трудовия пазар;

- промяна в регламента на формирането на държавния прием за обучение по професии
(местата за обучение в държавните и общинските професионални училища, финансирани от
държавата). Съгласно Правилата за формиране на държавния прием от 1995 r. местата за обучение по
професия се определят от регионалните структури на Министерството на образованието, науката и
технологиите, общините, регионалните звена на Националната служба по заетостта, местните
работодателски съюзи и сдружения в зависимост от потребностите на регионалния трудов пазар.
Участие при формирането на държавния прием вземат и отрасловите министерства, основни носители
на информация за структурното преустройство на съответния отрасъл.
- осигуряване на широка общопрофесионална (техническа и бизнес ) подготовка, гарантираща
бързото адаптиране при промяна на работното място.

15.

Сближаване на професионалното обучение с общо-образователната подготовка.
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15.1. по-високата сrепен на общообразователната подготовка гарантира поО-бързо и леко
усвояване на специалните професионални знания и умения . насоките за сближаване на
професионалното обучение с общообразователната подготовка са:
реализиране във всички видове средни професионални училища на задължителен
общообразователен минимум, еднакъв с този от общообразователните профилирани и непрофилирани
гимназии;

формиране на допълнително общообразователно учебно съдържание, необходимо за
овладяване на общопрофесионални знания ;
- формиране на до пълнително общообразователно учебно съдържание, необходимо за
овладяване на специални професионални знания и умения;
- усвояване на чуждоезикови знания и умения за бизнес- разговори и за използване на справочна
литература;

- формиране на комуникативни умения , умения за делово общуване и работа в екип;
- формиране на умения за работа с информационна и изчислителна техника.
15.2. За учениците от гимназиите са създадени редица възможносrи за усовяване на

специални

икономически знания и за предпрофесионална подготовка в различни професионални направления.

16.

Преходът от училището към работното място и ролята на социалните партньори и
предприятията.

16.1. Все още недосrатъчно активното включване на социалните партньори (работодатели и
браншови синдикати) затруднява значително ефективния преход от училището към реално работно
мясrо. Несrабилното финансово съсrояние на редица фирми и наличието на квалифицирана работна
сила на пазара на труда са основните причини за липсата на ан rажираносr към професионалното
образование у социалните партньори.

16.2.

През

1995 r.

по инициатива на МОНТ в България се разгърна национална дискусия за

съсrоянието, проблемите и преспективите на професионалното образование и обучение . В резултат на
националната дискусия бе осигурена обществена подкрепа за набелязаните
промени в
професионалното образование . Консенсусът осигури през 1996 r. учасrието на работодатели и

браншови синдикати в разработването на професионалните сrандарти (по отношение на изискванията
за качесrвата, уменията и професионалните компетенции на работниците и специалисrите), в
осигуряването на работни месrа за практическо обучение, в периодичната квалификация на
обучаващите и т. н.
16.3. Училището привлича работодатели за създаването на условия за бърза адаптация към
конкретно работно мясrо чрез :
- съдържанието и организацията на учебната практика;
- изграждането, оборудването и пускането в експлоатация на учебни фирми и учебни банки и
т . н.

16.4. Специалната регламентация на учебно- производсrвената дейносr на учениците (Наредба на
Минисrерството на образованието, науката и технологиите) създава
условия за кооперирани
производсrва на продукция и/или услуги на училища и фирми . Продукцията и/или услугите се предлагат
на свободния пазар и се продават на населението.
17.

Равноnоставеност на признанието

на уменията,

придобити от професионално

обучение, с квалификацията от образователната подготовка.

17 .1. Държавата признава за равносrойни професионалните компетенции, придобити в сисrемата
на училищното обучение или в звената за свалификация към сисrемата на труда и Националната служба
по заетостта. Издаваните сертификати за професионални компетенции (свидетелсrва за професионална
квалификация) дават равни възможносrи за заемане на работно мясrо по придобитата професия.
17.2. Съгласно специалната нормативна уредба на Минисrерсrвото на образованието, науката и
технологиите (Указание

N 1

от

1995 r.),

при спазване на определени условия , за равнопосrавени се

считат и професионалните компетенции, придобити по дадена професия в средните професионални
училища или в професионалните училища, в които не се придобива средно образование .

18.

Брой

и

процент

на

младите

хора,

прекъснали

образованието

си

и/или

професионалното си обучение, без да получат формално призната квалификация, и
предприеманите

мерки

за

предоставяне

на

втори

алтернативни начини за придобиване на квалификация.

шанс

и

осигуряване

на
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Ежегодно, по различни причини, училищата напускат средно 40 хил. ученика, от които 14-15 хил.
в горната училищна степен . От тях около 3000 средно годишно - от префисоналните училища . Данните
са приведени в Приложение1.

Втори шанс за обучение по професия на млади хора, прекъснали образованието и/или
професионалното си обучение, беза да са . получили формално призната квалификация, се предоставя
чрез организираните форми на задочно, вечерно, индивидуално обучение или чрез обучение на
самостоятелна подготовка, реграментирано със Закона за народната просвета

(1991 г. ) . Такъв шанс се

предоставя също и чрез специални курсове за усвояване на знания и умения , необходими за конкретно
работно място, организирани от фирмите или от професионални училища по заявка на фирмите.

Брой и процент на младежите, обучавани едновременно на работното си място и

19.

извън него. Сътрудничество между фирмите и училищата.

19.1. За учебната 1995/96 г. в училищните форми на професионално образование се обучават
работещи млади хора, както следва:
-

вечерно
задочно

- 953;
- 2814;

курсове и школи

- 4194

Курсове и школи за работещи млади хора се организират също от фирмите, както и от звената на
Националната служба по заетостта.
За обучавани работещи на ниво висше образование вж . Приложение N5 (раздел 1, т. 2) .

19.2. Сътруднич~ството между фирмите и училищата се изразява главно при :
- практическото обучение на учениците ;
- модернизиране на материално-техническата база ;
- участие в разработването на професионалните стандарти.
Общ брой и процент на младежите, имащи достъп до начално професионално

20.

обучение, т.е. преминаващи начално професионално обучение в продължение на

1,

2, 3 или повече години, независимо дали в рамките на задължителното образование
или след това. Какво е средното съотношение на между броя на учителите и
учениците в системата на началното професионално обучение?
Данните за учениците и учителите от професионалните училища са дадени в Приложение N 3 и
Приложение N 4. Средното съотношение между учителите и учениците в професионалните училища
(системата на началното професионално обучение) е 1: 11 ,2.
Приложение

N 3

Учащи се в професионалните училища през 1995/96 г.
Училища

Учащи се

ПТУ

4051
88427
120859

сптv
Техникуми
в т.ч . техникуми

след средно образование

3787

Всичко:

21 3337

Учащи се по отрасли в професионални училища през 1995/96 г.
Отрасли

Учащи се

Минна пром. и металургия

5501

Машиностроене, ел.техника и

55963

електроника
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Енергетика

3700

Химическа промишленост

9253

Хранително-вкусова промишл.

7357

Лека промишленост

21566

Горско стопанство и

дървообработв. промишл.

6727

Строителство

17873

Селско стопанство

23744

Транспорт

13384

Икономика и услуги

38741

Други

9528
213337

Всичко:

Приложение N 4
Учители в професионалните училища през 1995/96
Училища

Учители

ПТУ

133
5758
13250

СПТУ
Техникуми

в т.ч. след средно обр.
Всичко:

109
19141

Учители по отрасли в професионалните училища през 1995/96
Оrрасли

Учители

Минна промишелност
и металургия

537

Машиностроене, ел. техника
и електроника

5039

Енергетика

346

Химическа промишленост

813

Хранително- вкусова промишл.

599

Лека промишленост

1623

Горско стопанство и дърообр.
промишленост

585

Строителство

1623

Селско стопанство

2510

Транспорт

1373

Икономика и услуги

2647

25 '
Други

1401

Всичко:

19141

МЛАДЕЖТА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДОБРОВОЛЧЕСКИ vcлvrи

111.

В държавите-членки на Европейския съюз са разработени различни струкrури и модели на

1.

политиката, насочена към интересите на младите хора. Какви мерки са предприети или ще

бъдат предприети от властите в страните от Централна и
осиrуряването

на

възможности

и

утвърждаването

на

Източна Европа с оглед

стратегии

за

подпомагане

· на

младежите и особено на онези, които са в неравностойно положение, на инвалидите, на
изолираните от обществото и на представителите на малцинствата за пълноценната им

интеграция в обществото? Доколко са децентрализирани струкrурите за трудова заетост
на младежите на местно ниво - нивото най-близко до младите хора - и какви са бъдещите
планове?

1.1

В периода на преход към пазарна икономика са предприети специални мерки за осиrуряване

на възможности за професионално обучение на младите хора в изпълнение на:

- Програма за младежка заетост (решение N 20 на МС, януари 1995);
- Национална програма за подпомагане на ресоциализацията на освободените от затворите
български граждани (Министерството на труда и социалните грижи, Министерство на правосьдието)

1.2. В Конституцията на Р България е записано, че всички граждани на България имат право на
образование и обучение, независимо от пол и националност. Българските граждани от различните
етнически групи имат равни права и свободен достъп до образователните институции .

Министерството на образованието , науката и технологиите изпълнява Програма за обхващане на
всички ученици в задължителна училищна възраст

(16

г.) в училищните структури . Специално за децата

от цигански произход програмата включва и конкретни мерки за професионално обучение на ученици,
които не желаят да продължат образованието си. Министерството на труда и социалните грижи и
Националната служба по заетостта изпълняват сьвместна Програма за ограмотяване, квалификация и
заетост, обект на която е предимно населението от цигански произход.

2.

Какви мерки са предприети или предвидени за по-голяма обществена ангажираност на
младите хора в процеса на демократизация на обществото и институциите?

З.

В рамките на ЕС тече процес на въвеждане и налагане на т.н. ,,европейски доброволчески
услуги". Това са услуги, които дават възможност на млади хора

(18025

годишни) да се

ангажират с извършване на услуги от общ характер и интерес (поддръжка на училища в

бедни

райони,

опазване

на

околната

среда,

опазване

на

националното

културно

историческо наследство и т.н.) в някоя друга страна-членка на ЕС. Целта е да се насърчава

активната интеграция на младите в обществения и професионален живот на Европейския

съюз. Планира се тези доброволчески услуги да се разширят, като обхванат и страните от
Централна и Източна Европа.

Какви мерки са предприети или планирани от страните в Централна и Източна Европа за

улесняване придвижването на младите доброволци от ЕС и други централноевропейски
страни при ангажирането им със сравнително дългосрочни дейности

месеца)

от

гледна точка

на

осиrуряване

преференциално застраховане и т.н.

на

разрешителни

за

(от

престой

до

6
и
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работа,

