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Въведение
Настоящият План за действие в изпълнение на Националната програма за изграждане на ЕСУПО
(2013 – 2020 г.) е разработен в рамките на проект BG051PO001‐3.2.03 „Управление за ефективно
професионално образование” на Министерството на образованието и науката, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Планът за изграждане на Единната система за управление на професионалното
образование (ЕСУПО) се базира на разработената Национална програма за изграждане на
ЕСУПО и Организационно‐функционалния модел на ЕСУПО, чрез който се обезпечават
процесите на взаимодействието между заинтересованите страни и произтичащото от това
въздействие върху системата за постигане на определените цели на професионалното
образование.
Единната система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) предлага
организационно‐функционален

модел

и

параметри

на

системата

за

управление

на

професионалното образование на различните нива на управление. ЕСУПО е модулна система,
даваща възможност за поетапно разработване и внедряване, с цел осигуряване на необходимите
нормативни, финансови и човешки ресурси.
При изпълнението на тези дейности, ролята на ЕСУПО е фокусирана върху набирането,
обработката и предоставянето на информация по всяка една от дейностите, осигуряваща
основа за обосновано взимане на решения и оценки.
Резултатите от дейностите на всички нива и всички модули се отразяват в уеб‐базираната платформа
ЕСУПО, като обобщената информация дава възможност да се проследи изпълнението на дейностите
по стратегическите цели и приоритети и да се идентифицират области, в които са необходими
допълнителни усилия или ресурси.
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Етапи при изграждане и внедряване на ЕСУПО
Единната система за управление на професионалното образование се изгражда на модулен и
поетапен принцип при широко обсъждане с всички заинтересовани страни:

Етап 1: Постигане на обществен консенсус за модела на управление на професионалното
образование
Този етап се извършва в периода 2013 – 2014 год. в рамките на проекта BG051PO001‐3.2.03
„Управление за ефективно професионално образование” на Министерството на образованието и
науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007‐2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Етапът включва следните дейности:
• Разработване на модел на ЕСУПО и Национална програма за изграждането й в периода 2013
– 2020 год.
• Представяне на разработените документи на всички заинтересовани страни
• Провеждане на дискусии по отношение на функционалността на модела, неговото
внедряване и очакваните резултати
В края на този етап се очаква да бъде приет организационно‐функционалния модел на системата,
функциите и отговорностите на всички участващи институции, както и очакваните резултати от
прилагането на системата.
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Етап 2: Пилотно въвеждане на системата – разработка и внедряване на един модул от ЕСУПО
Този етап се извършва в периода 2013 – 2014 год. в рамките на проекта BG051PO001‐3.2.03
„Управление за ефективно професионално образование” на Министерството на образованието и
науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007‐2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Етапът включва следните дейности:
•

Разработване на уеб‐базираната платформа ЕСУПО, с функционалности за набиране на
данни за изчисление на индикаторите за ефективност на професионалното образование,
извършване на ежегодни анкетни проучвания и извършване на самооценяване на
професионалните гимназии.

•

Пилотно внедряване на Модул 7 от ЕСУПО ‐ Качество на професионалното образование,
чрез въвеждане на информацията и изчисления на индикаторите, които са информационно
осигурени в посочения период.

Пилотното внедряване на Модул 7 се извършва при следните условни ограничения:
•

В обхвата на системата на този етап се включват данни от професионалните гимназии. Данни
за останалите институции в системата на професионалното образование по реда на чл. 18 ал.
1, ал. 3, ал.4 от ЗПОО (професионални училища, спортни училища, училища по изкуствата) ще
бъдат включени в системата поетапно в периода 2015 – 2017 година.

•

В обхвата на системата в периода 2018 – 2020 година могат да се включат поетапно и данни
за институциите в системата на професионалното обучение по реда на чл. 18 ал. 5 и 6 от
ЗПОО (професионални колежи и центрове за професионално обучение), както и за
институциите, осъществяващи обучение за придобиване на професионална квалификация по
реда на чл. 9 ал. 3 от ЗПОО (отделни паралелки в прогимназиални, основни, средни
общообразователни, специални училища, гимназии и профилирани гимназии).
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В аналитичната част на уеб‐платформата ЕСУПО – „целеви и критични стойности на
индикаторите“ се залагат само прогнозни стойности от извършения бенчмаркинг по време
на дейностите по проект BG051PO001‐3.2.03 „Управление за ефективно професионално
образование” на Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В хода на внедряване
на системата, определянето на целевите и критични стойности на индикаторите се извършва
на всеки три години (2015, 2018, 2021) в резултат на анализа на постигнатиге резултати.

Етап 3: Поетапно внедряване на останалите модули от системата
Разширяването на обхвата на ЕСУПО и внедряването на Модулите 1‐6 се извършва в периода 2015 –
2020 година по график, посочен в:
•

График за разширяване обхвата на ЕСУПО

•

План‐график за поетапно въвеждане на модулите от ЕСУПО по определените приоритетни
направления

За внедряването на модулите, необходимо е да бъдат предвидени институционални и човешки
ресурси, които да:
• управляват процеса на внедряването на системата и развитието на индикаторите в
съответствие с определените стратегически приоритетни направления на системата за
професионално образование;
• управляват процеса на развитието на националната система за качество на професионал‐
ното образование, актуализиране на национално съизмеримите области, критерии,
индикатори и механизми за анализ и подобряване, в съответствие с определените
стратегически приоритетни направления на системата за професионално образование;
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извършват периодичен бенчмаркинг и определят целеви и критични стойности на
индикаторите на ЕСУПО;

• администрират уеб‐базираната платформа ЕСУПО при извършването на ежегодни анкетни
проучвания и изчисление стойностите на индикаторите
За технологичното изграждане на уеб‐базираната платформа на системата, необходимо е да бъдат
предвидени технологични ресурси (сървери, хостинг, интернет‐свързаност), както и ресурси за
надграждане на платформата по Модули 1‐6, за целия период на внедряване (2013 – 2020 год.)
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График за разширяване обхвата на ЕСУПО
Разширяването на обхвата на ЕСУПО по отношение на институциите от системата на
професионалното образование и обучение, включени в нея, се осъществява по следната схема:
Обхват на ЕСУПО

2014 год.

2015 год.

2016 год.

2017 год.

Институции в системата на ПО по реда на чл.
18 ал. 2 от ЗПОО (професионални гимназии)
Институции в системата на ПО по реда на чл.
18 ал. 1, ал. 3, ал.4 от ЗПОО (професионални
училища, спортни училища, училища по
изкуствата)
Институции, осъществяващи обучение за
придобиване на професионална квалификация
по реда на чл. 9 ал. 3 от ЗПОО (отделни
паралелки в прогимназиални, основни, средни
общообразователни, специални училища,
гимназии и профилирани гимназии)
Институции в системата на професионалното
обучение по реда на чл. 18 ал. 5 и 6 от ЗПОО
(професионални колежи и центрове за
професионално обучение)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

7

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Европейски съюз

Европейски социален фонд
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката
Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование”

План‐график за поетапно въвеждане на модулите от ЕСУПО по
определените приоритетни направления
ЕСУПО осигурява взаимовръзката между дефинираните в организационно‐функционалния модел на
системата модули и нива на управление, които се прилагат за определените приоритетни

Модул 7: Качество на
професионално‐то
образование

Модул 6: Организация
на обучението

Модул 5: Технически и
финансови ресурси

Модул 4: Човешки
ресурси

Модул 3:
Институционални
ресурси

ЕСУПО: график за внедряване

Модул 2: Съдържание
на обучението

Модул 1: Определяне
на цели, задачи и
очаквани резултати в ПО

направления по следния план‐график:

Пилотно внедряване на ЕСУПО: уеб‐базирана платформа и набиране на първоначална
информация: модул 7
2014
Надграждане на уеб‐базираната платформа за въвеждане и обработка на информацията по
модули 1‐6
2015

2016

2017

2017

2017

2018

Информация по приоритетно направление 1. Обвързване на професионалното образование с
нуждите на пазара на труда, съответстващи на националните и регионалните икономически
приоритети
Ниво на управление 1:
Национални политики

2015

Ниво на управление 2: Регионални
и местни политики и практики
Ниво на управление 3:
Предоставяне на професионално
образование

2016

2017

2017

2017

2018

2015

2017

2018

2018

2018

2019

2017 ‐
2019

2017

2018

2018

2018

2019

2017 ‐
2019
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Модул 1: Определяне
на цели, задачи и
очаквани резултати в ПО

Европейски съюз

Информация по приоритетно направление 2. Осигуряване на професионално образование при
условия, отговарящи на съвременните стандарти на преподаване и учене (осъвременяване и
по‐нататъшно развитие на материално‐техническата база, широко използване на ИКТ,
осигуряване на специализирана квалификация на учителите)
Ниво на управление 1:
Национални политики

2016

Ниво на управление 2: Регионални
и местни политики и практики

2017

2018

2018

2018

2019

2016

2018

2019

2019

2019

2020

2018 ‐
2020

Ниво на управление 3:
2018 ‐
2018
2019
2019 2019 2020
Предоставяне на професионално
2020
образование
Информация по приоритетно направление 3. Осигуряване на широк достъп до професионално
образование (подходяща инфраструктура на професионалното образование по отношение на
географско разпределение, осигуряване на достъп до професионално образование за всички, в
т.ч. учащи от уязвими групи, и осигуряване на гъвкави пътеки за професионално образование, в
т.ч. чрез повторно включване в професионално образование или преход от общо към
професионално образование)
Ниво на управление 1:
Национални политики

2016

Ниво на управление 2: Регионални
и местни политики и практики

2017

2018

2018

2018

2019

2016

2018

2019

2019

2019

2020

2018 ‐
2020

Ниво на управление 3:
2018
2019
2019 2019 2020
Предоставяне на професионално
образование
Анализ на въздействието и настъпилите промени в професионалното образование
2020

2020

2020

2020

2020

2020

2018 ‐
2020

2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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