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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 социалноикономически 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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