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Образованието в България е било и 
ще бъде национален приоритет

• българското училище на 21 век 

- модерно, достъпно и 

качествено;

• вписване на просветното дело 

в България в европейското 

образователно пространство;

• качествено образование в 

съзвучие с изискванията на 

пазара на труда.



Проблеми  пред българското 
образование в национален аспект

• увеличаване на процента от Брутния 

вътрешен продукт на България за 

образование;

• модернизиране на образователната 

система, адекватна на новите 

реалности;

• обвързаност на българското 

образование  с пазара на труда;

• принос на българското образование  

за постигане на целите на ЕС за 

устойчив икономически растеж.



Националната програма за 
развитие: България 2020

• устойчив социално-

икономически растеж на 

страната до 2020 г.;

• подобряването на достъпа и 

повишаване на качеството 

на образованието и 

обучението и качествените 

характеристики на работната 

сила.



Осигуряване на достъпно и 
качествено образование в съзвучие с 
потребностите на пазара на труда.

• стимулиране на обучението по 

търсените на пазара на труда 

професии и степен на 

квалификация;

• роля на Агенцията по заетостта 

и Дирекция „Бюро по труда”;

• политики за достъп до 

образование на ученици от 

специфични целеви групи.



Подобряване на образователните и 
квалификационни характеристики чрез  
прилагане на ефективни методи  при 
изготвяне на държавния план-прием

• обвързване на образованието с 

икономическите приоритети на 

Русе и региона;

• подготовката на кадри по 

професии, необходими за 

регионалната икономика;

• балансиране на държавния 

план-прием.



Възобновяване на връзката средно 
образование - висше образование -
бизнес

• взаимодействие между средно 

и висше образование;

• постигне на качествено, 

конкурентоспособно 

образование.



Развитие на образованието и 
иновациите като водещи фактори за  
икономически растеж

• роля на образователния 

процес за повишаване 

жизнения стандарт;

• образованието - двигател 

за духовно развитие на 

нацията и за икономически 

просперитет;

• учене през целия живот.



От Областна стратегия за развитие на 
Област Русе 2014-2020 са видни водещите  
икономически производства и услуги:

• Металургия, машиностроене и металообработване;

• Производство на химични вещества, химични 

продукти и химични влакна;

• Производство на текстил, облекло и други шивашки 

изделия;

• Производство на хранителни продукти;

• Строителство;

• Туризъм;

• Хотелиерство и ресторантьорство.
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Икономически дейности

2011 2012 2013

общо

общес

твен 

сектор

частен 

сектор
общо

обществен 

сектор
частен сектор общо обществен сектор

частен 

сектор

Общо 70693 15588 55105 70007 15391 54616 70612 15702 54910

Селско, горско и рибно 

стопанство 3609 359 3250 3598 356 3242 3589 364 3225

Индустрия (с изключение на 

строителството) 26045 839 25206 26132 825 25307 26289 810 25479

Строителство 3446 .. .. 2754 .. .. 2948 .. ..

Търговия, транспорт, 

хотелиерство и 

ресторантьорство 18749 1907 16842 18311 1677 16634 18069 1558 16511

Създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 714 91 623 675 .. .. 776 .. ..

Финансови и застрахователни 

дейности 762 .. .. 1041 .. .. 1087 .. ..

Операции с недвижими имоти 447 .. .. 521 .. 475 461 .. ..

Професионални дейности и 

научни изследвания; 

административни и 

спомагателни дейности 3111 844 2267 3759 1397 2362 3665 1324 2341

Държавно управление; 

образование; хуманно 

здравеопазване и социална 

работа 11784 10882 902 11372 10500 872 11689 10768 921

Култура, спорт и развлечения, 

ремонт на домакински вещи и 

други дейности 2026 556 1470 1844 485 1359 2039 744 1295



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

инж. Диана Ангелова Иванова


