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ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

На сайта на Министерство на образованието и науката в раздел „Програми и 

проекти“ е публикувана Национална програма „Квалификация“ за 2014 г., приета с 

РМС №221от 23 април 2014 г.  

Програмата обхваща:  

 Мярка I „Създаване на условия за продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти по приоритетни направления“; 

 Мярка II „Създаване на условия за продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти по професионална подготовка“; 

 Мярка  III  „Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на 

деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение"; 

 Мярка IV „Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни 

педагогически практики". 

Общ брой участници в програмата: 1618 

Обща цел на Националната програмата: „Подобряване качеството на 

българското образование  и обучение чрез осигуряване на условия за професионално 

усъвършенстване и подпомагане постигането на професионална стабилност, по-висок 

обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов 

фактор в обществото, основано на знанията“. 

 

Бенефициенти по Националната програмата: 

 Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие“ в Министерство на 

образованието и науката 

 Дирекция ,,Образователни програми и образователно съдържание“ в 

Министерство на образованието и науката 
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 Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 

(НИОКСО) – Банкя  

 Регионален инспекторат по образованието – Благоевград 

 Народна астрономическа обсерватория и планетариум ,,Николай Коперник“ – 

Варна  

 Регионален инспекторат по образованието – Сливен 

 Регионален инспекторат по образованието – Русе 

 Учебен център – база Център за подготовка на ученици за олимпиади (ЦПУО) – 

София  

С предложените дейности се допълват, без да се дублират, допустимите 

дейности, предвидени в операцията за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“, 

включени в проект BG051PO001-3.1.03-0001,,Квалификация на педагогическите 

специалисти“.  

Част от дейностите са продължение на дейностите по националните програми 

,,Квалификация“, реализирани до 2013 г. 

Процедури за подбор на участници са предвидени за следните обучения: 

1. Обучение на учители по природни науки в ,,Eвропейската организация за 

ядрени изследвания“ (ЦЕРН), преподаващи физика и астрономия; 

2. Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование 

,,Техника“ в ЦЕРН; 

3. Обучение на учители по Програмата за сътрудничество в областта на 

културата, образованието и науката между Република Българя и Израел в 

Мемориален център ,,Яд Вашем“. 

Пакетът от документи и сроковете за участие в процедури по кандидатстване и 

класиране на участниците ще бъдат изпратени с писма до РИО и ще бъдат публикувани 

на интернет страницата на МОН. 

Старши експерт, който координира изпълнението на дейностите по 

Националната програма е Винка Стоименова, ст. експерт за квалификация на 

педагогическите кадри в РИО – Кюстендил. 

За контакти: 

Винка Стоименова – тел. 0885322916; електронен адрес: v.s.stoimenova@abv.bg  
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