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Индикатори Предварителни данни Общ
брой

от
колона

2 и
колона

3

Критерии и
показатели

Получен
брой точкиЗа учебната

2021/2022
година

За учебната 
2022/2023 
година

1 2 3 4
Включени  ученици  по
защитени  специалности  от
професии и специалности от
професии, по които е налице
очакван  недостиг  от
специалисти  на  пазара  на
труда

Да – 10 т.
Не – 0 т.

Включени  ученици  от
професии, които са свързани
с  тематичните  области  на
Иновационната  стратегия  за
интелигентна специализация
на  Република  България
(ИСИС)

Да – 10 т.
Не – 0 т.

Включени  ученици  от
професии,  които  са  в
съответствие  с
Интегрираните
териториални  стратегии  за
развитие  на  регионите  за
планиране от ниво 2.

Да – 10 т.
Не – 0 т.

Брой УТФ, които училището
планира да създаде 

Всяко  УТФ
носи  по  10
т.

Брой на учениците, които ще
се  включат  в  учебно-

До  12
ученици – 2

1



тренировъчни фирми (УТФ) т.
От 13 до 26
– 4 т.
Повече  от
26 ученици–
10 т.

Брой на учениците, които ще
бъдат  включени  в
допълнителни  практики  в
реална работна среда 

До  15
ученици – 2
т.
От 16 до 30
– 4 т.
Повече  от
30 ученици–
10 т.

Включени  учители  в
дейностите  по  провеждане
на занятия в УТФ

Да - 10 т.
Не – 0 т.

Включени представители  на
бизнеса и науката, които ще
бъдат  привлечени  в
дейностите  по  провеждане
на занятия в УТФ

Да - 10 т.
Не – 0 т.

Брой  на  работодателите,
които са заявили интерес за
участие или са със сключено
споразумение  с
професионалното училище

Всеки
работодател
носи  по  1
точка

Брой  на  наблюдаващите
учители  от  съответното
училище 

Всеки
наблюдаващ
учител носи
1 т.

Брой на наставниците Всеки
наставник
носи по 1 т.

Общ брой точки

2


