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Представяне на проект

„STEM центрове 
и иновации в образованието“ по ПВУ

Компонент 2 

«Изграждане на училищна STEM 
среда»



Компонент 
«Изграждане на 
училищна STEM 
среда»

Училищата ще 
кандидатстват 

пред ИАПО. 

НСЦ първо ще 
съгласува 

проектите в 
частта оборудване 

и среда.

Насоките за 
кандидатстване са в 

етап на 
финализиране. 

Създаване на 
над 2240 

STEM центъра  
във всички 

училища до 
2026 г.



Цели 
на проекта

Изграждане на 
образователна STEM 

среда

Развиване на STEM
умения на учениците

Повишаване на 
уменията за 

професионална 
реализация на пазара 

на труда



Направления

Зелени технологии и 
Устойчиво развитие

Роботика и Кибер-
физични системи

Дизайн и 3D 
Прототипиране

Математика и 
Информатика

Природни науки



Природни 
науки



Математика и 
информатика 



Роботика 



3D ДИЗАЙН 
И 

ПРОТОТИПИРАНЕ



Зелени 
технологии



STEAM Digital Art 

Maker Space



Училищна 
STEM среда

Обзавеждането и интериорното оформление в училищните STEM центрове 
следва да отговарят на изискванията на Наредба № 24 на МОН и МЗ от 

10.09.2020г.; на законодателството за изграждане на образователна среда
и на добрите практики от реализираните по Националната програма STEM 

кабинети. 



Прозрачност

Многофункционалност

Разновидност

Визуална среда

Среда за креативност

Среда за движение

Акустична среда



Съгласуване 
от НСЦ

Концепция за 
изграждане на 

училищен STEM 
център

Избор 

на направление/я

Описание на 
физическата 
среда (вкл. 

обзавеждане)

Избор на 
оборудване

ВОСКС



Условия за оборудване на STEM центровете

Да се изберат едно или няколко учебни направления според потребностите на у-щето; 

Количеството да е съобразено с броя учебни места и вида оборудване;

Могат да бъдат включени и учебни работилници/мейкърспейс;

Минимални технически спецификации – Приложение 2

Допустимо е и закупуването на оборудване според специфични изучавани специалности;

https://www.mon.bg/bg/100886


Минимални 
технически 

спецификации
на

оборудването





кандидатстване?



Изводи 

Финансирането НЕ Е  по 
Националната програма за 
изграждане на STEM среда.

Финансирането Е по НПВУ.

Няма вариант училище да не 
получи финансиране.

Предвидено е финансиране на 
всички държавни и общински 
училища.

Няма стандартизирано 
оборудване.

Има минимални технически
изисквания.

Няма фирми, оторизирани за 
участие в проекта или такива, 
които осигуряват предимство.  

Всяко училище може да избере 
фирма, чрез директно договаряне 
или обществена поръчка. 



БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

Директор на НСЦ
02/871 00 43
0888 870 330

stem.center@mon.bg


