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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата оценка е разработена в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BGEPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Програмата
на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата подкрепа
на Програма “Еразъм+” на Европейската комисия.
Проектът се изпълнява в периода 01.11.2014 – 31.10.2015 г. от Министерството на
образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни в
България,

в

съответствие

със

Споразумение

№

2014–2461/001–001

на

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската
комисия.
Целта на оценката е да осигури прозрачност и публичност за изпълнението на НСУЦЖ
и представя информация относно:
основните дейности и задачи, планирани за изпълнение на политиката за учене
през целия живот през 2014 година;
анализирането и оценяването на степента на въздействие на постигнатите
резултати в края на 2014 г., като използва ефективно системата от индикатори за
измеримост на резултатите, заложена в стратегията;
степента на взаимодействие на заинтересованите страни и техния принос за
изпълнението на предвидените дейности и задачи през 2014 година.
О

1.

ОПИСАНИЕ

НА

ИЗПОЛЗВАНИТЕ

ПОДХОДИ

И

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Избраният подход за оценяване на напредъка, свързан с постигане на целите на
НСУЦЖ, позволява по отношение на степента на изпълнение да бъдат направени
изводи и заключения в сравнителен план. Общата качествена оценка за напредъка по
индикаторите

се

осъществява

чрез

използването

и

анализирането

на

два

взаимосвързани компонента:
абсолютното изменение на стойността на индикатора за годината или за
периода, за който се извършва оценката;
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степен

на

достигане

на

заложената

целева

стойност,

оценена

чрез

средногодишните изменения на стойностите на индикатора за последните три
години, продължени за периода до крайната дата за постигане на целта;
Като допълнителен критерий за поясняване на мястото на България по определен
показател сред страните от Европейския съюз (ЕС), може да се използва степента на
доближаване към стойност, приета за база за сравнение (за такава е приета средната
стойност на 28-те европейски държави членки на ЕС, по определени международно
сравними индикатори).
Качествената оценка за напредъка по показатели се изчислява по следния начин:
Компонент 1: Абсолютното изменение на стойността на индикатора за годината, за
която се извършва оценката спрямо предходната година (или най-близка година, за
която има налични данни) - обозначава напредъка за съответния референтен период.
Ако стойността на индикатора се измерва в процент (%), изменението се представя в
процентни пункта (п.п.). Абсолютното изменение се изчислява като разлика на
стойностите на индикатора за референтната (например 2014 г.) и базовата година (2013
г.).
При отрицателно изменение за референтния период /например намаление при
планирано нарастване/, оценяване по компонент 2 не се извършва и напредъка се
оценява като „нулев”.
Компонент 2: Степен на достигане на заложената целева стойност, оценена чрез
средногодишните изменения на стойностите на индикатора за последните три години,
продължени за периода до крайната дата за постигане на целта.
Изчислява се чрез три стъпки:
при първата стъпка се изчислява средното изменение на стойността на
индикатора за последните три години. (2012 - 2014 г.);
при втората стъпка полученото средногодишно изменение за последните 3
години се умножава по броя на годините, оставащи до крайната дата,
определена за постигането на целта;
при третата стъпка сумираното средногодишно изменение се разделя на
заложената целева стойност.
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Ако оценяваният показател е свързан с положителна интерпретация при увеличение на
стойността му, резултатът от действието по третата стъпка, измерен в процент, показва
директно степента на постигане на заложената цел. При резултат над 100%, може да се
очаква постигане на целта, а ако резултатът е под 100%, това означава необходимост от
предвидени или непредвидени допълнителни мерки и ресурси за постигане на целта.
Ако оценяваният показател е свързан с положителна интерпретация при намаление на
стойността му, резултатът от действието по третата стъпка, измерен в процент, показва
доближаването до целта, а степента на постигане на заложената цел (%) е равна на 100
минус стойността на доближаването.
Важно е да се установи каква е степента на достигане на заложената цел и ако тази
степен е под 100%, е необходимо да се посочат кои са най-важните фактори, които
влияят на достигането на целта.
Общата оценка на напредъка се извършва според измерената степен на достигане на
целта в %. В зависимост от стойността на оценката за всеки индикатор са възможни пет
качествени интерпретации:
Таблица. 1: Качествени интерпретации на напредъка
Качествени интерпретации на напредъка спрямо
заложената цел за 2020 г.
Липса на напредък

0%

Силно ограничен напредък

0.1% до 32.9 %

Ограничен напредък

33.0% до 65.9%

Известен напредък

66.0% до 99.9%
100%

Напредък
и повече

За изпълнението на дейностите и конкретните задачи за 2014 г. от областите на
въздействие на стратегията е възприета скала от четири стойности:
неизпълнена – пропуснат е срокът за изпълнение и не е започната работа по
изпълнение на задачата;
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по-скоро неизпълнена – пропуснат е срокът за изпълнение, започната е работа
по изпълнение на задачата, но изпълнението е в началото на процеса;
по-скоро изпълнена – започната е работа по изпълнение на задачата и
изпълнението е към края на процеса;
изпълнена – задачата е изпълнена в срок.
При подготовката на оценката е използвана допълнителна информация от следните
източници:
Основни параметри на изпълнението на предвидените дейности и задачи по
области на въздействие в плановете за действие за предходната година в
изпълнение на НСУЦЖ;
Евростат, Национален

статистически

институт, информационна система

АДМИН на МОН, информация на Агенцията по заетостта, Национална агенция
за професионално образование и обучение и др.

2.

СТЕПЕН

НА

ПОСТИГАНЕ

НА

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ

ЦЕЛИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
2.1. Участие в учене през целия живот (УЦЖ) на населението на възраст 25-64
навършени години (при четири седмичен период на наблюдение)
По данни от постоянното „Изследване на работната сила”, провеждано от НСИ, и през
2014 г. България не се движи с необходимия темп към набелязаната стратегическа цел
за 2020 г. - 5 % участие на населението на възраст 25-64 години в УЦЖ. За 2014 г. се
отбелязва повишаване на дела на населението, участвало във формално или
неформално образование или обучение през четирите седмици преди интервюто до
1.8%1, като положителното изменение е за четвърта поредна година. Нарастването на
дела на участвалите обаче е незначително – с 0.1 п.п. за 2014 година или с 0.15 п. п.
средногодишно за последните 4 години.

1

Източник на данни: Дял на участвалите в Учене през целия живот (УЦЖ) на населението на възраст
25-64 навършени години през четирите седмици преди интервюто за 2014 г.
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Фиг. 1. Участие на населението на възраст 25-64 години във формално или
неформално образование или обучение през четирите седмици преди интервюто, по
страни в ЕС за 2014 г.
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS
Както се вижда от Фиг. 1., по този показател България заема предпоследна
позиция сред страните от ЕС, независимо, че през последните 4 години се отбелязва
нарастване на делът на участвалите в УЦЖ. За поредна година продължава да се
увеличава разликата между стойността за България и средната стойност за страните от
ЕС (28), като за 2014 г. тази разлика е 8.9 процентни пункта (увеличение с 0.1 п. п.).
Трябва да се отбележи, че през 2014 година България е една от 12 държави членки на
ЕС, постигнали повишение на дела на участвалите УЦЖ, макар и с най-малко
положително изменение, заедно с Германия и Словакия.
Прегледът на данните по статистически райони показва големи различия в
участието в УЦЖ, като най-голям дял (5,9 %2 за 2104 г.) и най-голямо положително
изменение (2.8 п. п.) се наблюдава за Югозападния район (Фиг. 2). Значително пониски са стойностите за Северен централен и Югоизточен райони, като относителният
„
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дял на участвалите в Северозападния район е малък и статистически ненадежден (в
рамките на стохастичната грешка на изследването).
Фиг. 2. Участие на населението на възраст 25-64 години във формално и
неформално образование или обучение, по Статистически райони (NUTS 2) за 2013 и
2014 г.3

Северозападен район
--------*

Северен
централен район
1,0*

Североизточен
район
1,6

0,9*

Югоизточен
район
1,0*
1,1*

Югозападен
район
5,9
3,1

1,7

Южен централен
район
1,3
1,3
УЦЖ за 2013 г.
УЦЖ за 2014 г.

* - Данните са с ниска надеждност
Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS
Данните по райони показват, че до голяма степен положителното изменение по
индикатора се дължи на стойностите за Югозападния район. И това е логично от гледна
точка на образователната инфраструктура, тъй като близо ¼ от всички професионални
гимназии, професионални колежи и Центрове за професионално обучение (ЦПО),
осъществяващи образование и обучение на възрастни, са съсредоточили своята дейност
в град София.

3

Източник на данни за: Дял на участвалите в Учене през целия живот (УЦЖ) на населението на
възраст 25-64 навършени години през четирите седмици преди интервюто, по Статистически райони за
2014 г.
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В съответствие с методиката за оценка на напредъка, изпълнението по този
стратегически индикатор се определя като „Ограничен напредък”. Ако условията и
темпът на изменение на стойностите по този показател се запазят през следващите
години, към 2020 г. се очаква поставената цел да не бъде постигната и делът на участие
в УЦЖ да достигне около 56% от целта.
2.2. Намаляване на дела на преждевременно напусналите образование и обучение
на възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. до под 11% през 2020 г.
За 2014 г. делът на преждевременно напусналите училище (ПНУ) на възраст 18-24
години за България е 12.9% , като нараства с 0.4 п.п. спрямо предходната година. Този
дял

показва, че приблизително един

от

всеки

осем български

граждани

преждевременно през предходните години е напуснал образователната система, без да
придобие средно образование. Установява се влошаване по този показател, както
спрямо предходната 2013 година (12.5%), така и спрямо средната му европейската му
стойност. Разликата между дела за България за 2014 г. (12,9%) и средната стойност за
страните от ЕС (11,1%) достига 1,8 п.п. (Фиг. 3).
Фиг. 3. Преждевременно напуснали образованието и обучението на възраст 18-24
години по страни в ЕС за 2014 г.

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS
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В сравнение с 2013 г., данните за 22 страни от ЕС показват положително изменение, а
за 6 страни, между които 5 източноевропейски, вкл. и България, данните показват
влошаване.
По този показател се наблюдават значими междурегионалните различия на ниво
статистически район, категория NUTS 2 (Фиг. 4). Делът на преждевременно
напусналите училище е най-малък в Югозападен район, макар че в сравнение с
предходната година да продължава да се увеличава за втора поредна година с 1.1 п. п..
Най-висок е делът на преждевременно напусналите училище в Северозападния район
– 20.8%, като този дял нараства с 2.6 п. п. в сравнение с 2013 г. Значително е и
нарастването на делът на преждевременно напусналите училище и в Северен
централен район – 2 п. п.
На национално равнище практически няма различие в стойностите на показателя за
преждевременно напусналите училище по признака „пол”, като за мъжете делът е
12.8% и 12.9% за жените. Различията обаче между стойностите за мъжете и жените са
значими в районите Северозападен и Северен централен, за които делът на жените е
по-висок, и Южен централен район, за който делът на мъжете е по-висок.
Фиг. 4. Преждевременно напуснали образование и обучение на възраст 18-24 години,
по Статистически райони (NUTS 2) за 2013 и 2014 г.

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS
Ако негативната тенденция на нарастване на стойностите по този показател се запази,
целта за 2020 г. – 11,0%, няма да бъде постигната и делът на преждевременно
напусналите училище може да достигне 15,1%. По методиката за оценка на напредъка
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този стратегически индикатор получава оценка „Липса на напредък за 2014 г.” със
силно отдалечаване от целта.

2.3. Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 % през
2012 г. на 76% през 2020 г.
През 2014 г. заетостта сред лицата на възраст 20-64 навършени години е нараснала с
1.6 п.п. спрямо предходната година и възлиза на 65.1% . Въпреки, че равнището на
заетост остава значително по-ниско от пред кризисния период (70.7% за 2008 г.) и
далеч под целта, заложена в Стратегията България 2020 (76%), увеличението се
запазва за четвърта поредна година. За същия период разликата между средното
равнище на заетост в EC и България намалява от 5.7 п. п. на 4.1 п. п. (Фиг. 5). При
запазване на сегашната положителна тенденция през оставащите 6 години, при
сегашния темп на изменение на заетостта, заложената цел - 76% няма да бъде
достигната. Явно след годините на икономическа криза заетостта се възстановява
трудно и с по-бавни темпове от предвидените.
Фиг. 5. Дял на заетите (%) сред населението на 20 - 64 навършени години за България
и общо за ЕС (28).

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS
През последната година заетостта е нараснала малко повече при мъжете (с 1.7 п. п. до
ниво от 68.1%), отколкото при жените (1.3 п. п. до ниво от 62%). (Фиг. 18). В
сравнение със страните от ЕС, България е в долната част на класацията и след
повишаването на заетостта през 2014 г. остава на 24-та позиция.
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В съответствие с методиката на настоящия мониторингов доклад, оценката по този
стратегически индикатор е: „Известен напредък” с постижимост на целта към 2020 г. 91.4%.
2.4. Мястото на България по отношение на водещите европейски показатели в
сектора за учене на възрастни
Съпоставката със страните от Европейския съюз по данни за 2014 г. показва, че
стойностите за България по определените европейски показатели са под средното
европейско равнище, като това важи и за индикатора „преждевременно напуснали
образователната система„ по който през 2012 г. страната имаше по-добра (по-ниска)
стойност от средната за страните от ЕС.
Единствения индикатор, по които страната е над средното равнище за страните от ЕС
е „относителен дял на завършилите средно образование на възраст 20-24 г.”, но и
делът на тази група намалява през последната година. По този показател за 2014 г.
позицията на България се влошава спрямо тази за 2013 г. от 13-та на 15-та позиция,
като същевременно България остава в по-предна позиция спрямо страни като:
Германия, Финландия, Великобритания, Италия и др.
Въпреки, че равнището на безработица в страната е едно от най-високите сред страните от
Европейския съюз, и е близко до равнището за Румъния, Испания, Италия, Унгария и
Малта, заетостта в България съществено се повишава през 2014 г. (по-подробно в точка
5.6.). Въпреки това подобрение (7ма по растеж на заетостта страна, заедно с Полша)
позицията на България не се подобрява, а се влошава - от 23-та за 2013 г. на 24-та сред
държавите от ЕС България.
Най-неблагоприятна е ситуацията в България по отношение на индикатора „Участие
в учене през целия живот (УЦЖ) на населението на възраст 25-64 навършени години
(четири седмичен период)”. Положителното изменение през последните години по
него е незначително и стойността за България остава почти 6 пъти под средната
стойност за страните от ЕС (28) и почти 2.8 пъти под целевата стойност, която си е
поставила за 2020 г.. По този показател България заема последно място (2008, 2009,
2011 и 2013г.) или предпоследно място (2012 и 2014 г.). Близко до участието на
населението в УЦЖ в България е участието в някои от страните в Централна и
Източна Европа – Румъния, Хърватска, Словакия и Гърция (всички с под 3% участие
през последната 2014 година).
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3.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ

ОТ ОБЛАСТИТЕ НА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В СТРАТЕГИЯТА, НАСОЧЕНИ КЪМ СЕКТОРА
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

3.1. Област

на

въздействие:

„Осигуряване

на

условия

за

преход

към

функционираща система за учене през целия живот“
От общо 24 бр. задачи в тази област на въздействие 18 бр. (75% ) са „изпълнени” , 2 бр.
(8.3%) са „по-скоро изпълнени”, 2 бр. (8.3%) са „по-скоро неизпълнени”, 1 бр. (4.2 %) е
„неизпълнена” и за 1 бр. (4.2 %) липсва информация.
Най-много задачи в област на въздействие 1 се падат на държавните институции – 15,
от които за 8 отговорна институция е МОН. Много добре застъпени, в сравнение с
останалите области на въздействие, са и мерките от компетентността на социалните
партньори – 9.
Приблизително 50% от задачите в област на въздействие 1, или 12 бр., са финансирани
от европейските структурни фондове или по линия на европейски програми. През 2014
г. все още се изпълняват проекти, финансирани в рамките на програмния период 2007 –
2013 г.; поради забавянето на старта на новите оперативни програми (МФР 2014 – 2020
г.) някои от тези много важни за страната, но зависими от външно финансиране
дейности не са включени в Плана за действие в изпълнение на НСУЦЖ за 2015 г.
Такъв проект, важен от гледна точка на разработването на инструменти за УЦЖ, през
2014 г. беше „Нова възможност за моето бъдеще – създаване на система за
идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и
компетентности”, изпълняван от МОН и НАПОО в сътрудничество със социалните
партньори. Заложените за годината индикатори са изпълнени, в много случаи
партньорите са надхвърлили целевите стойности

по отношение на брой обучени

консултанти и обучители/мултипликатори, брой лица, преминали през процедури на
валидиране и брой сертифицирани лица. В края на периода са обаче отчетени
трудности, свързани със заетостта на обучените консултанти

и с мотивацията и

практическата възможност на заетите лица да преминават през процедури на
валидиране. Това е тревожно от гледна точка на устойчивост на резултатите от проекта,
тъй като през януари 2015 г. поради изчерпване на бюджета, осигурен по линия на
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ОПРЧР 2007 – 2013 г. той беше прекратен. В Плана за действие за изпълнение на
НСУЦЖ за 2015 г. не са планирани никакви последващи мерки и не е ясно как през
2015 г. ще бъде осигурен напредък по дейността „Въвеждане на система за валидиране
на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и
самостоятелно учене до 2018 г.”
През 2014 г. стана факт дългоочакваната система за прогнозиране на потребностите от
работна сила с определени характеристики. Проведени бяха обучения за служители от
ДБТ и ДРСЗ, както и от различни държавни институции и социални партньори;
подготвен и публикуван беше доклад със средносрочна (2014 – 2018 г.) и дългосрочна
(2019 – 2028 г.) прогноза в търсенето и предлагането на труд в България; проведено
беше проучване на потребностите на работодателите и резултатите бяха обобщени в
доклад. За 2015 г. е планирано второ проучване, както и разработване на два доклада с
прогноза за потребностите до 2020 г.
Със съвместните усилия на различни институции, ангажирани в реализацията на Плана
за действие за изпълнение на НСУЦЖ за 2014 г. беше постигнат напредък по
отношение развитието на системите за кариерно ориентиране при възрастните. В
рамките на изпълняваната от АЗ схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда” са
създадени 10 кариерни центъра към ДРСЗ в някои големи градове и към Централната
администрация на АЗ и са назначени 30 кариерни консултанти; очаква се през 2015 г.
центровете да предоставят професионална информация и ориентиране на поне 10 000
възрастни, а за 7 200 лица да бъдат разработени планове за кариерно развитие.
Социалните партньори демонстрираха активност при създаването на инструменти и
платформи за електронно обучение. Повече от планирания брой лица са обучени от КТ
„Подкрепа” и АИКБ, а в рамките на проекта на БСК “MyCompetence” са разработени 12
нови електронни обучения.
В рамките на дейност „Популяризиране на ученето през целия живот сред всички
слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и
социално включване” е проведена международна конференция на тема „Мобилизиране
на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни”, като това е единственото
планирано по тази дейност събитие. Паралелно обаче, в рамките на други дейности в
Област на въздействие 1 са организирани редица мероприятия за повишаване на
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обществената осведоменост и разбиране на инструментите за учене през целия живот.
Проведени са 3 регионални семинара за разпространение на националния доклад за
съотнасяне на НКР на България към ЕКР. Организирана е кръгла маса за
популяризиране на европейската рамка на компетентностите в ИКТ сектора.
Европейската кредитна система в ПОО (ECVET) е представена на 8 промоционални
събития на национално ниво, организирани са 4 мероприятия за нейното разясняване.
Проведена е информационна кампания, включваща 5 специализирани семинара и 2
изложения в рамките на проект Euroguidance. През 2014 г. е осъществена и национална
информационна кампания за възможностите за валидиране на компетентности,
придобити извън формалната образователна система, по която са проведени 30
информационни семинара, 3 кръгли маси, отпечатани са брошури и дипляни,
разработен е рекламен видеоклип, като тези дейности обаче са отчетени в Област на
въздействие 7, дейност „Осъществяване на кампании за информиране и повишаване на
мотивацията на потенциалните възрастни учащи…, осъществявани в сътрудничество с
работодатели, неправителствени и доброволчески организации”. Всичко това показва,
че резултатите по отношение на популяризацията на ученето през целия живот следва
да бъдат отчитани комплексно за годишния план за действие в изпълнение на НСУЦЖ,
а дейностите за разпространение на постиженията по проекти или в отделни
образователни сектори на етапа на планиране да бъдат залагани в съответната област за
въздействие.
Планирането в Област на въздействие 1 покрива повечето заложени в НСУЦЖ
дейности. Не са планирани мерки само по три от тях, като две са насочени към
подкрепа на възрастни обучаеми, а именно:
Осигуряване на достъп до формите на УЦЖ чрез културни институции
/библиотеки, читалища, музеи/, спортни организации и др., насочени към нови
целеви групи, по-специално със специфични потребности и живеещи в
отдалечени места.
Създаване на механизми за финансиране на продължаващото обучение в
подкрепа на всеки индивидуален избор.
В условията на бързи промени в технологиите и процесите и паралелно
застаряване на населението в България, при планирано увеличаване на пенсионната
възраст в следващите години, продължаващото обучение и преквалификацията на
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възрастните ще придобива все по-голямо значение. Ниският процент участие на
възрастни в дейности за учене през целия живот – едва 1.8% - показва липса на широко
обществено разбиране за необходимостта и ползите от него. Същевременно, данните от
анкетно проучване на МОН показват, че цената на обучението е пречка за близо 40% от
желаещите да се включат в такива дейности, като според образователните и обучителни
институции от формалната образователна система предлагащи обучение на възрастни
силен демотивиращ фактор е и незаинтересоваността на работодателите – почти 66%.
На този фон е тревожно, че в област на въздействие 1 са планирани недостатъчно мерки
за целенасочена подкрепа на възрастни обучаеми и най-вече на такива в неравностойно
положение – работници над 55-годишна възраст, хора със специфични образователни
потребности, живеещи в отдалечени места, завръщащи се на пазара на труда след
дълго отсъствие поради нетрудоспособност и др.
Пример за успешно прилагана схема за целенасочена подкрепа на възрастни – хора с
ниски основни умения, без завършено начално или основно образование – е
изпълняваният от МОН проект „Нов шанс за успех”. В курсовете за ограмотяване на
възрастни и за изучаване на учебно съдържание за V-VII клас през 2014 г. са участвали
5621 лица над 16-годишна възраст, като 3324 от тях са получили документ за успешно
завършено обучение. Продължение на проекта е планирано по ОП НОИР, като
средствата ще бъдат отпуснати вероятно от 2016 г.
Състоянието по отношение на неграмотността сред възрастните в България е тревожно,
а нейното намаляване сред младите хора е една от стратегическите цели на НСУЦЖ и
специфична цел в област на въздействие 1. Зависими от външно финансиране и
провеждани на проектен принцип курсове за ограмотяване едва ли са достатъчни за
компенсиране на този дефицит – необходимо е да се насърчават мерки за изграждане
на основни умения в различен контекст, включително на работното място, като
инициативата бъде в близост до потенциалните обучаеми на местно ниво. Добре би
било да се търси допълняемост и съгласуваност с дейностите, осъществявани в
изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
2014 – 2020 г.
Общата оценка на изпълнението на дейностите в Област на въздействие
„„Осигуряване на условия за преход към функционираща система за учене през
целия живот“ показва, че е постигнат известен напредък.
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3.2. Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на
професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и
конкурентоспособност
От общо 41 бр. задачи за изпълнението на 11 дейности в Област на въздействие
„Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното
образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност“ са
изпълнени 39 бр. (95.1% ) и 2 бр. (4.9%) не са изпълнени.
През 2014 г. са осигурени нормативни условия за провеждане на реформи в областта на
професионалното образование и обучение – приети са промени в КТ и е въведен
договор за стажуване, както и закон за изменение и допълнение на ЗПОО, който
въвежда дуално обучение, система за осигуряване на качеството, кредити в ПОО,
„защитени професии”, по които да се осъществява обучение, регламентира
преминаване от учебно-предметна към модулна организация на учебния процес и
установява система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез
неформално и самостоятелно учене.
Актуализирани са 15 бр. ДОИ за придобиване на квалификация по професии, като са
проведени обучения на 38 членове на работни групи за разработване на ДОИ.
Разработени са 12 бр. електронни курса за професионална подготовка и модулни пакети за
обучение по 4 бр. професии.

В НСУЦЖ е планирано въвеждане на система за осигуряване на качеството в ПОО до
2015 г. Изпълнението на тази дейност ще бъде силно затруднено като се има предвид,
че през 2014 г. са създадени само модели, които са свързани с различни елементи от
системата и не са свързани помежду си в обща система:
Модел на Единна система за управление на професионалното образование и
система от индикатори за качество на ПОО;
Модели и практики за обективно наблюдение и оценяване, включително за
получаване на обективна информация и данни за функционирането на
професионални гимназии, като са извършени 8 бр. регионални външни
оценявания.
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Актуализирани са 15 бр. ДОИ за придобиване на квалификация по професии, като са
проведени обучения на 38 членове на работни групи за разработване на ДОИ.
Разработени са 12 бр. електронни курса за професионална подготовка и модулни пакети за
обучение по 4 бр. професии.
През отчетния период е осигурено е стажуване на 12 011 бр. безработни младежи до 29
години.
Сключени са 69 договори за подкрепа на докторанти, пост докторанти и млади учени за
едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
Осигурено е едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване
на професионална квалификация „учител“ на 84 бр. учители по професионална подготовка
и е повишена квалификация на 291 учители от различни професионални направления.
Наред с постигнатите добри резултати се наблюдават проблеми, свързани предимно с
начина на планиране и лисата на финансови средства.
За планираното провеждане на изследване на качеството на обучение, предоставяно от
ЦПО, като причина за неизпълнението се посочва липсата на финансиране. Като се има
предвид, че бюджетите на институциите са утвърдени преди планирането на тези задачи,
може да се приеме, че става въпрос за непрецизно планиране.
В плана, утвърден от правителството, НАПОО планира провеждане на национални
състезания по професии за възрастни. Като проблем, който е възпрепятствал изпълнението
се посочва, че през отчетния период няма покани за участие в организирането и
провеждането на състезания по професии от страна на браншови организации. Наблюдава
се отново лошо планиране на дейности, за които отговорната институция очаква
изпълнението от организации, които не са натоварени с изпълнението.

В плана липсват мерки, които да са ориентирани към постигането на стратегическата
цел за увеличаване на дела (%) на придобилите степен на

професионална

квалификация в областите „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и
„Архитектура и строителство”. Като се има предвид, че през следващите години се
очаква отливът от професионалното образование (вкл. и от 4-те наблюдавани области
на образованието) да продължи и дори да се засили, е необходимо този проблем да
бъде изведен като приоритетен и да се планират система от нови мерки, включващи
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както подобряване на механизма за планиране на държавния прием, така и за
повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение.
Общата оценка на изпълнението на дейностите в Област на въздействие „Повишаване
на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното
образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност“
показва, че е постигнат известен напредък.
3.3. Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно
и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот
след приключване на трудовата кариера
В рамките на 9-те заложени в Плана за действие в изпълнение на НСУЦЖ за 2014 г.
дейности са формулирани 19 задачи. От тях

„изпълнени” са 10 (52%), „по-скоро

изпълнените са 2 (10%), „по-скоро неизпълнените” – 4 (22%) и 3 – „неизпълнените”
(16%).
В Плана за действие за 2014 г. в тази Област на въздействие са заложени задачи по едва
9 от общо 23 дейности, определени в Стратегията. Този факт е индикация, че при
планирането са пропуснати някои важни актьори в политиката за учене през целия
живот, чиято основна дейност е свързана с предоставяне на дейности за неформално
обучение. Това са най-вече организациите от гражданския сектор, фирмите доставчици на неформално обучение и местните власти, които са най-близо до хората.
Причините често се крият в липсата на представителство на национално ниво, което да
артикулира техните интереси (какъвто е случаят с гражданските организации,
работещи с групи в неравностойно положение и фирмите-доставчици на обучителни
услуги), или в недостатъчния интерес към политиките за учене през целия живот,
когато такова представителство има (в случая с НСОРБ). Фактът, че несъответствието
между броя на заложените в НСУЦЖ и планираните дейности дори се увеличава в
Плана за действие за 2015 г. (планирани са едва 8 дейности) говори за необходимостта
от целенасочени мерки за ангажирането на тези актьори в процеса на изпълнение на
НСУЦЖ. Следва да бъдат създадени подходящи информационни канали към тях и да
се потърсят механизми за тяхното включване на ниво област, като бъдат предприети
стъпки към изграждане на областни координационни структури за изпълнение на
стратегията – областни координационни групи за учене през целия живот.
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В тази област на въздействие преобладават дейности, за чието изпълнение са отговорни
различни държавни институции. Само две са задачите, планирани от социалните
партньори в лицето на КТ „Подкрепа” и АИКБ. Това буди тревога, тъй като
работодателите по принцип са ключов доставчик на свързано с работата неформално
обучение на заети лица, било то на работното място или извън него. Затова и една от
специфичните цели на тази област на въздействие е „насърчаване на работодателите да
провеждат целенасочена политика за приспособяване на човешките ресурси към
динамичните промени в технологиите и процесите посредством разнообразни форми на
неформално обучение за повишаване на професионални умения и ключови
компетентности на работната сила”. В плана за действие по НСУЦЖ за 2015 г. този
дефицит е донякъде преодолян, като наред с АИКБ свои мерки са планирали и БТПП,
БСК, КРИБ.
През 2014 г. е постигнат сериозен напредък по отношение популяризирането на
Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г. сред служителите на
културните институти в България. Министерство на културата вложи значителни
усилия в изграждането на капацитет на читалищата, библиотеките и музеите да бъдат
“проактивен фактор при осъществяване на инициативи за учене през целия живот в
полза на общността” (специфична цел в тази област на въздействие). Обучени са 2700
читалищни библиотекари, проведени са 4 национални срещи за музейни специалисти,
28 регионални срещи за представяне на програми за финансиране на дейности и 28
обучения за читалищни работници. Осигурено е и допълнително целево финансиране
за читалищата.
Неизпълнението на голяма част от дейностите – близо 40% - се дължи на настъпили
през 2014 г. структурни промени. С ПМС №150 от 10 юни 2014 г. е закрит Национален
център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ) към министъра на
младежта и спорта. От 1 юли 2014 г. Националната програма за младежта (2011 – 2015
г.) се администрира от дирекция „Политика за младежта” в ММС, а функциите на
изпълнителна агенция на европейската програма „Младежта в действие” се поемат от
ЦРЧР. Поради структурните промени през 2014 г. е обявена само една покана за
проектни предложения по подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в
доброволчески инициативи” на Националната програма за младежта, и то със
значително забавяне. Наблюдава се изоставане и при други дейности. Изградена е
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мрежа от 32 Младежки информационно-консултантски центрове в страната и са
сформирани екипи за предоставяне на младежки услуги, обаче планираните 90
обучения в личностни и социални компетентности не са проведени, не са изградени и
информационните банки във всеки МИКЦ. Причината е в забавянето – през отчетната
2014 г. договорите с организациите са подписани през м. декември и дейностите ще
бъдат осъществени през настоящата година.
Независимо от проблемите с изпълнението през 2014 г., произтичащи от закриването на
НЦЕМПИ и обединяването на всички дейности по програма „Еразъм+” в една
изпълнителна агенция – ЦРЧР, младежките дейности продължават да са добре
застъпени и през 2015 г. По различен начин стоят нещата с друг акцент на
Националната стратегия за УЦЖ, а именно необходимостта от „развитие на нови
форми на интеграция и социална мобилност чрез учене и развиване на потенциала на
по-възрастните работници и служители и на хората в пенсионна възраст” . Това е
специфична цел на тази област на въздействие, към чието постигане са насочени изцяло
или частично 6 от 19-те дейности. В Плана за действие за 2014 г. почти няма планирани
задачи, насочени към възрастните хора над 55 години и към целевите групи в
неравностойно положение, а именно „тази част от населението, което е недостатъчно
представено на пазара на труда и в обществения живот (по-възрастни работници и
пенсионери, хора с ниски умения, групи от етнически малцинства, хора с увреждания и
др.”. Този дефицит се запазва и в Плана за действие за 2015 г. Решение на проблема
може да се търси в две посоки. На първо място, необходимо е да бъдат изградени
канали за взаимодействие с тези целеви групи в процеса на планиране и изпълнение на
НСУЦЖ посредством техни организации, макар и невинаги с представителен характер.
Също така, добре е да бъдат потърсени пресечни точки с изпълнението на сходни
дейности, заложени в изпълнение на други стратегически документи и по-конкретно с
Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и Националната
стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.
Това предполага по-широко взаимодействие с МТСП и неговите структури, което не се
ограничава до активната политика на пазара на труда, а включва и други релевантни
области като интеграция на хора с увреждания, социално включване на етнически
малцинства и други уязвими групи, инициативи за активно стареене и др.
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Общата оценка на изпълнението на дейностите в Област на въздействие „ Развитие на
възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално
израстване. Нови възможности за добро качество на живот след приключване на
трудовата кариера“ показва, че е постигнат ограничен напредък.

3.4. Координиране

на

взаимодействието

на

заинтересованите

страни

за

реализиране на политиката за учене през целия живот
През 2014 г. в Област на въздействие „Координиране на взаимодействието на
заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот”
са планирани 10 бр. задачи за изпълнението на 6 бр. дейности. Всички задачи са
изпълнени и това е единствената област, в която се отчита напредък.
Създадена е Национална координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ),
в която са включени представители на ключовите заинтересовани страни – държавни
институции, национално представените работодателски и синдикални организации,
неправителствени организации. Създадени са необходимите условия за взаимодействие
на членовете на стратегическата група при изпълнение на Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.:
Създадена е рубрика на електронната страница: http://lll.mon.bg, където се
публикуват всички материали на НКГУЦЖ;
Разработен е комуникационен план за взаимодействие между заинтересованите
страни;
Изготвен е Модел на Национална система за мониторинг на сектора за учене на
възрастни;
Изградена е Национална информационна система с база данни по ключови
показатели в сектора за учене на възрастни;
Проведени са 3 бр. обучения на 61 бр. служители от институции и организации
на национално, областно и местно ниво, както и на членовете на НКГУЦЖ за
осъществяване

на

мониторинг

на

стратегията.

Изготвен

е

Междинен

мониторингов доклад за изпълнението на първия План за действие в изпълнение
на стратегията, като част от обучителния процес.
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Извършен е текущ мониторинг на 95 ЦПО и ЦИПОО от Националната агенция за
професионално образование и обучение, но оценките с резултатите не са публично
достъпни. Липсата на достататъчно финансиране ограничава възможностите да бъдат
проверени по-голям брой институции.
В рамките на проект „ Повишаване на квалификацията на служителите в НАПОО чрез
обучение за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” са реализирани 7
специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на 75 бр.
служители.
Разработени са 9 бр. анализи от социалните партньори, свързани със състоянието на
пазара на труда и работната сила, квалификацията и компетенциите на заетите лица по
браншове и региони, младежката заетост.
Основната част от мерките, насочени към координиране на взаимодействието на
заинтересованите страни са изпълнени в рамките на проект „BG – Изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни“, който е осъществен с подкрепата на
Програма „Учене през целия живот“ на ЕС.

4.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

4.1. Изводи:
През 2014 г. образованието и обучението в България вече разполага с голям
брой политически рамки на национално равнище. Те са приети основно в
изпълнение на предварителните условия към Споразумението за партньорство
(Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.,
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система (2013-2020), Стратегия за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014 – 2020 г., Стратегия за развитие на професионалното
образование и обучение на Република България за периода 2015-2020 година), а
някои от тях имат тематичен характер (Национална стратегията за развитие на
педагогическите кадри и Национална стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността 2014-2020 г.). Независимо от това взаимната допълняемост и
съгласуваност е все още в начален етап;
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Ниският относителен дял (1,8%) на участието на възрастни в дейности за учене
през целия живот в България през 2014 г. е индикация за отсъствие на широко
обществено разбиране за необходимостта и ползите от тези дейности. Бариерите
пред ученето на възрастните хора са много, но най-честите от тях са свързани
или с цената на обучението (близо 40% от желаещите да се включат) или с
липсата на време и невъзможност за съвместяване на учебни дейности и
служебни ангажименти (над 20%). Застаряването на населението и планираната
пенсионна реформа ще усложняват допълнително картината на обществените
процеси, а възможните решения в отговор на тези сложните предизвикателства
би могло да предостави именно ученето на възрастни през целия живот.
Все още ключови дейности за изпълнение на политиката за учене през целия
живот се осъществяват само на проектен принцип (ограмотяване на възрастни,
създаване на система за идентифициране и признаване на неформално
придобити знания, умения и компетентности и др.). Част от тях ще бъдат
проектирани и в евентуални проектни интервенции, планирани през новия
програмен период, вкл чрез ОПНОИР, но те отново ще бъдат в рамките на
конкретните жизнени цикли на проектите, без да ги превръщат в основни
обществени отношения от развитието на страната.
В планирането на дейностите за 2014 г. не участват ключови актьори, чиято
основна дейност е свързана с предоставяне на дейности за неформално обучение
и продължаващо професионално обучение. Това са най-вече организациите от
гражданския сектор, предприятията, отделни работодатели, местните власти и
общностите, съставени от различни представители на различни целеви групи.
Част от тези актьори нямат представителство на национално, областно и местно
равнище, което да артикулира адекватно и ефективно интересите им, а не са
редки и случаите на пасивност и недостатъчен интерес към политиките за учене
през целия живот, вкл. и за случаите, когато такова представителство
съществува;
Извън обхвата на планирането са останали и целеви групи, които все още са
недостатъчно представени на пазара на труда и в обществения живот (работници
над

55-годишна

възраст

и

пенсионери,

хора

със

слаби

умения,

нискоквалифицирани, групи от етнически малцинства, хора с увреждания и др.).
Пренебрегването на част от тези групи и отсъствието на ефективна държавна
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политика за подкрепа на дейности за учене през целия живот, насочени към тях,
е факт с висока обществена значимост, който налага конкретни действия;
Въпреки планираните и надградени обучения на педагогическите специалисти
през 2014 г., извън техния спектър остават теми, свързани с образованието и
обучението на възрастни и по-конкретно с придобиването на знания, умения и
компетентности в областта на андрагогията. Те биха разширили допълнително
диапазона на квалификационната дейност

в националната система за

образование и обучение.
4.2. Препоръки:
Необходими са конкретни действия на оперативно равнище за подобряване на
съгласуваността между националните политики за образование и обучение. Тя
следва да допринася за успешно изпълнение на тяхната собствена целева рамка,
да осъществява резултатна връзка с други национални социално-икономически
политики и като цяло да формира отчетлив национален принос за постигане на
европейските референтни равнища;
Вписването

на

научните

организации,

висшите

училища

или

бизнес

организациите като партньори по изпълнението на плановете за действие в
изпълнение на стратегията има формален характер, представлява проблем при
планирането и отчитането на конкретния им принос и като цяло не очертава
ясно тяхната важна роля в изпълнението на политиката за учене през целия
живот;
Основен проблем на планирането на някои конкретни задачи (обучения,
събития, кампании, участия в заседания), който е актуален за всички дейности и
задачи, заложени в стратегията, е техният конкретен ефект за изпълнение на
целите от всяка област на въздействие, вкл. приносът им за постигане на
стратегическите цели и показатели за напредък, определени в стратегията;
Възрастните обучаеми и най-вече лицата в неравностойно положение –
работници над 55-годишна възраст, хора със специфични образователни
потребности, живеещи в отдалечени места, завръщащи се на пазара на труда
след дълго отсъствие поради нетрудоспособност и др. следва да бъдат
приоритетни целеви групи, за които е необходимо да бъдат планирани мерки и
осигурена целенасочена обществена подкрепа;
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Ключови дейности за изпълнение на политиката за учене през целия живот
(ограмотяване на възрастни и усвояване на учебно съдържание за V – VII клас,
създаване на система за идентифициране и признаване на неформално
придобити знания, умения и компетентности и др.) е необходимо да конструират
не само конкретна проектна практика, а да концентрират инициативата на
екипите, които ги планират и изпълняват по посока на трансформирането на
тези проектните дейности в трайни обществени отношения;
Планирането на оперативните документи за действие през следващите години от
периода на действие на стратегията следва да предвиди и изгради подходящи,
актуални и ефективни информационни канали, насочени към слабо активните
участници в политиката за учене през целия живот, чиято основна дейност е
свързана с предоставяне на дейности за неформално обучение, продължаващо
професионално обучение, да се насочи към механизми за включването им в
процесите за изпълнение на политиката на областно равнище чрез пилотно
създаване на областни координационни групи за учене през целия живот;
Планирането на конкретни задачи, насочени към целевите групи, които са
недостатъчно представени на пазара на труда и в обществения живот следва да
създаде предпоставки за изграждане на канали за взаимодействие с тях., вкл.
чрез организации, които нямат представителен характер. Необходимо е да бъдат
потърсени пресечни точки с изпълнението на сходни дейности, заложени в
изпълнение на други стратегически документи и по-конкретно с Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.,
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 г. и др.;
Придобиването на знания, умения и компетентности в областта на андрагогията
могат да бъдат насочени към приоритетни целеви групи в системата за учене
през

целия

живот

и

по-конкретно

към:

работа

с

ранно

напуснали

образователната система, бежанци, лица в местата за лишаване от свобода,
възрастни във формалната система, възрастни роми, хора с увреждания и др. По
този начин ще бъде увеличена степента на въздействие от публичната намеса
чрез: надграждане на резултатите от изпълнение на Европейката програма за
учене на възрастни през периода 2012-2014 г.; създаване на условия за
стимулиране и обмен на иновативни андрагогически практики, вкл. чрез
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Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE); осигуряване
на устойчивост и разпространение на резултатите по Националната програма за
развитие на средното образование „Квалификация“ и Проект „Квалификация на
педагогическите специалисти“, вкл. чрез планираните процедури по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Съкращение
АИКБ

Пълно наименование
Асоциация на индустриалния капитал в България

БСК

Българска стопанска камера

ЕВРОСТАТ/
EUROSTAT

Статистическа служба на Европейския съюз / Statistical office of

ЕК

Европейската комисия

ECVET

Европейската

the European Union
система

за

кредити

в

професионалното

образование и обучение
ЕС

Европейски съюз

ДОИ

Държавно образователно изискване

ЗПОО

Закон за професионалното образование и обучение

ИООВ/AES

Изследване на образованието и обучението на възрастни/Adult
Education Survey

МИКЦ

Младежки информационно-консултантски центрове

НРС/LFS

Наблюдение на работната сила/Labour Force Survey

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”

НАПОО

Национална агенция за професионално образование и
обучение

НЦЕМПИ

Национален

център

„Европейски

младежки

програми

инициативи”
НКР
НСИ

Национална квалификационна рамка
Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

ПОО

Професионално образование и обучение

ПНУ

Преждевременно напусналите училище

НСУЦЖ

Национална стратегия за учене през целия живот

ЦПО

Център за професионално обучение

УЦЖ

Учене през целия живот
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