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1. Въведение 

 

Екип от Министерството на образованието и науката работи по проект 374725-

LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL_AGENDA „BG – Изпълнение на 

Програмата на ЕС за учене на възрастни”. Една от задачите на проекта е 

разработването на модел за мониторинг на сектора за учене на възрастни. В тази 

връзка екипът на проекта проведе анонимна анкета сред представители на 

организации, които активно са ангажирани с обучение на възрастни. Целта на 

анкетата бе да се събере информация за опита и практиките на тези организации 

при провеждането на мониторинга на дейностите, свързани с обучението на 

възрастни, както и да се проучи тяхното мнение относно това, как следва да бъде 

организиран мониторингът, какви да бъдат неговите цели и методология и как да 

бъде използвана получената информация. Анкетата включва само открити 

въпроси, т.е. анкетираните трябваше сами да формулират отговорите си, а не да 

избират от предварително формулирани отговори. По електронен път бяха 

изпратени 337 анкетни карти на различни организации. Попълнените анкетни 

карти са 61. Сред организациите, включили се в анкетата, най-голям брой са 

Регионалните инспекторати по образование – 17, следвани от областните 

администрации и общините – 14. В анкетата също са участвали и професионални 

гимназии,  неправителствени и синдикални организации. 

 

Настоящият доклад обобщава, анализира, систематизира и квалифицира 

събраната чрез анкетните карти информация и изразените в тях мнения. 

Осъщественият анализ е преди всичко качествен, а не количествен. Това 

означава, че са обособени тематични полета, идентифицирани са тенденции, 

структурирани са позиции и са откроени съдържателни от гледна точка на 

поставените въпроси мнения. Не големият брой на попълнените анкети не 

позволява да се извърши надежден количествен анализ, т.е. да се изчислят 

например процентни съотношения или да се търсят статистически зависимости. 

Посочени са само някои най-общи числови параметри. В доклада са приведени и 

 3



конкретни цитати, които представят интересни и заслужаващи внимание гледни 

точки.  

 

Анализът идентифицира няколко организации, чийто опит и експертиза в 

областта на мониторинга на образованието на възрастни могат да служат като 

пример за добри практики (виж Анкетна карти № 7, 12, 19, 34). 

 

Въпреки че проведената анкета не е репрезентативна, в нея са се включили 

представители на различни организации, функциониращи в различни населени 

места от почти всички региони на страната. Това ни дава основание да смятаме, 

че както получената информация, така и направеният анализ и изводи, са с 

висока степен на надеждност. 

 

 

2. Основни резултати 

 

2.1. Български опит в осъществяване на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни 

 

Данните от анкетата ясно показват, че нашата страна се намира в началото на 

пътя на разработване и приложение на система за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни. Въпреки това сред анкетираните организации се срещат и 

организации, които имат много адекватна представа за същността на 

мониторинга: 

„Мониторингът е осъществяван чрез проверка на място с цел да 

се оцени реализирането на дейностите, ефектът и качеството им, 

съответствието с общата и конкретните цели на проекта, изпълнение 

на заложените индикатори, както и да се направи проверка за 

действителността на извършените разходи.” (Анкетна карта № 34) 
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Почти две трети от анкетираните български организации (38 организации) 

посочват, че се занимават с мониторинг на обучението на възрастни, но по-

малко от половината (26 организации) имат опит в осъществяването на 

мониторинг на обучението на възрастни  и посочват, че са участвали в подобни 

дейности.  

 

Натрупаният опит в областта на мониторинга е свързан с конкретни проекти в 

областта на образованието и обучението на възрастни, като: „Нов шанс за 

успех“, „Ограмотяване на възрастни”, ”Квалификация на педагогическите 

специалисти”, „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Красива 

България”, „NELLII”, „Аз мога повече”, „Аз мога”, „Нов избор – развитие и 

реализация”, „Нова възможност за моето бъдеще“, „Подкрепа за заетост”, 

„Инициатива, участие, отговорност”, българо-германски проекти 1993-2010 г., 

проекти за изграждане на центрове за професионално обучение, както и проекти, 

насочени към роми. Очевидно става въпрос за проекти, които са реализирани 

преди всичко по ОП „Развитие на човешките ресурси”, програма ФАР и по под-

програма Грюндвиг „Партньорства за познание” по програма „Учене през целия 

живот”. Макар и в по-ограничен смисъл, елементи на мониторинг могат да се 

открият и при провеждането на държавни изпити на възрастни, които се обучат 

след завършено основно образование, или такива, които са прекъснали 

обучението си или са били включени в неприсъствени форми на обучение 

(Анкетни карти № 10, 40). 

„Изпълняваме мониторингови дейности непрекъснато. 

Мониторинга е част от дейностите в Центъра за професионално 

обучение. Той е задължителен елемент за всяка дейност в нашата 

организация. Основно по проекти, финансирани със средства от ЕС – 

програма ФАР на ЕС, ОПРЧР, проект „Красива България“, национални 

програми на АЗ. Кърджали, Момчилград, Ардино, Джебел, Мадан, 

Златоград, Хасково, Карлово, Кюстендил и др. ” (Анкетна карта № 28) 
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Мониторинг е осъществяван в рамките на проекти, които са реализирани в 

различни градове на страната, както областни, така и по-малки градове. Няма 

примери за мониторинг, свързан с проекти, реализирани в села. 

 

Само две от анкетираните организации посочват, че са налице нормативни 

актове, които предполагат осъществяването на мониторинг на дейностите, 

свързани с обучението на възрастни. Имат се пред вид нормативни актове като 

Закона за администрацията (чл. 31, ал. 1, т.1, 2, 6 и 8, чл. 31, ал.2), Правилника за 

прилагане на закона за регионално развитие (чл. 91, ал. 7), Общите правила за 

подобряване на работата на областните администрации, утвърдени със Заповед 

на Министерския съвет на РБ № Р-96/12.04.2011 г., които регулират 

подготовката на ежегодните доклади за дейността на териториалните звена на 

територията на различните области и годишните доклади за наблюдението и 

изпълнението на общинските планове за действие. Като нормативна база за 

провеждането на мониторинг на обучението на възрастни се посочва и чл. 68 от 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, както и 

Механизмът за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, 

организирано от Агенцията по заетостта, утвърден със Заповед № РД01-

1075/23.12.2009г. на министъра на труда и социалната политика (Анкетна карта 

№ 59). 

 

Следва специално да се подчертае, че съществуващият опит на българските 

организации в областта на мониторинга на сектора за учене на възрастни е 

сравнително ограничен. Като правило този опит се отнася само до отделни 

елементи на образованието на възрастни, а не до всички дейности и цялостната 

система на ученето на възрастни. Най-често обект на мониторинг са били 

дейности като начина на преподаване (методиката на обучение на възрастни), 

подготовката на институциите за въвеждане на система за валидиране на знания 

и умения, получени по неформален начин, или пък на качеството на 

документацията на съответните форми на обучение, включително и на 

финансовите документи във връзка с проведените обучения. 
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Сред организациите, имащи опит в мониторинга, се открояват синдикалните 

организации и Агенцията по заетостта. Мониторингът, който се осъществява от 

синдикалните организации, е фокусиран върху организирани синдикални 

обучения. Важното в случая е, че тази дейност не е проектно финансирана и се 

осъществява регулярно: 

„Информация за осъществени обучения се събира от регионалните 

и браншовите структури на територията на цялата страна. .  

дейността не е проектно финансирана, а е част от работата на 

синдикалните структури, като резултатите се докладват и обобщават 

на всеки Конфедеративен съвет (веднъж на 3 месеца).” (Анкетна карта 

№ 21) 

 

 

2.2. Целеви групи на образованието и обучението на възрастни 

 

Образованието и обучението на възрастни се възприемат като дейности, които 

следва да бъдат насочени към различни групи възрастни. По-конкретно 

анкетираните идентифицират три основни групи:  

1) възрастни с ниско ниво на образование и/или ниска професионална 

квалификация;  

2) възрастни с висока квалификация, които изпитват потребност от 

допълнително образование и/или преквалификация, поради проблеми при 

професионалната си реализация и/или стремеж към придобиване на нови знания 

и умения;  

3) специфични категории възрастни (хора, лишени от свобода, хора с 

увреждания).  

 

Като специфична категория възрастни, които се нуждаят от непръкъснато 

усъвършенстване на квалификацията, са обособени и учителите. Става въпрос 

както за младите учители, нуждаещи се от въвеждаща квалификация, така и за 

тези, които се връщат в учителската професия след продължително прекъсване и 
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имащи нужда от поддържаща квалификация, а също и за утвърдилите се вече 

учители, които изпитват потребност от надграждаща квалификация. (Анкетна 

карта № 34) 

 

 

2.3. Основни цели на образованието и обучението на възрастни 

 

Дефинирането на основните цели на образованието и обучението на възрастни е 

от ключово значение при разработването на система за мониторинг на ученето 

на възрастни, защото то задава измеренията, по които следва да се извършва 

мониторингът. 

„Мониторингът е начин за измерване на постигнатите цели на 

политиката на образование и учене през целия живот. Това означава 

събиране на достатъчно конкретна и подробна информация за процеса 

на образование и учене през целия живот – статистическа, 

социологическа и др., която ще бъде визуализация на постигнатото и ще 

даде посока на развитие на политиката в тази област.” (Анкетна карта 

№ 30) 

 

Анкетираните смятат, че образованието и обучението на възрастни са насочени 

към и реализират различни цели, всяка от които има както личностен, така и 

обществен смисъл.  

„Възможностите за обучение на възрастните са от 

жизненоважно значение за осигуряване на икономическия и социален 

прогрес, както и за личната реализация на индивидите.  

Образованието на възрастните е свързано с възвращаемост от 

гледна точка на по-добро гражданско участие, по-добро здраве и по-

добро благосъстояние на индивидите. Тези публични и частни ползи на 

образованието и обучението включват и по-големи шансове за намиране 

на работа и по-качествена работа.” (Анкетна карта № 28) 
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Идентифицираните от анкетираните основни цели на образованието и 

обучението на възрастни могат да бъдат обобщени в четири основни цели: 1) 

подобряване на конкурентоспособността и ефективната адаптация на 

възрастните на пазара на труда; 2) стимулиране на личностното развитие и 

усъвършенстване; 3) намаляване на социалните неравенства и на риска от 

социално изключване и 4) сертифициране (удостоверяване) на придобито 

образование и/или нова квалификация. 

 

2.3.1. Подобряване на конкурентоспособността и ефективната адаптация на 

възрастните на пазара на труда 

 

Подобряването на конкурентоспособността на възрастните на пазара на труда се 

възприема като основна цел на тяхното продължаващо образование. В личностен 

план тази цел означава чрез улесняване на достъпа на възрастните до 

общообразователна и професионална подготовка да се усъвършенстват техните 

знания и умения и по този начин да се подобрят шансовете им за по-добра 

професионална реализация и за повишаване на адаптивността на хората към 

икономическите и социалните промени. Имат се пред вид обучения, които 

осигуряват: а) първоначална квалификация; б) преквалификация; в) 

допълнителна квалификация и професионално развитие; г) идентифициране и 

признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално 

обучение и самостоятелна подготовка 

 

Най-напред става въпрос за формиране на ключови компетентности у 

неграмотни и слабограмотни възрастни хора с цел да бъде улеснен по-

нататъшният им достъп до общообразователна и професионална подготовка и 

съответно до по-конкурентно участие на пазара на труда, а също и за 

провеждане на курсове за обучение на възрастни с цел придобиване на 

първоначално обучение в дадена професия или занаят. Специално внимание се 

обръща на позитивната роля на образованието за възрастни, които са 

потенциално застрашени от изолация или такива, които търсят възможност за 
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повторно навлизане на пазара на труда, чрез формирането на така наречените 

меки умения, включително на гъвкавост и устойчивост на уменията за учене и 

адаптивност. 

 

Важно е да се подчертае, че обучението на възрастни се възприема като реална 

възможност и перспектива и за хора с добра професия и високо образование, 

които имат проблеми с професионалната си реализация и желаят да се 

преквалифицират, за да могат да участват пълноценно в живота. 

 

Подобряването на конкурентоспособността на възрастните на пазара на труда се 

свързва и с увеличаване на възможностите за придобиване на професионална 

квалификация „чрез създаване на устойчива и гъвкава система за 

идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити 

знания, умения и компетентности.” (Анкетна карта № 34) В тази връзка е 

важно както нормативното регламентиране на този процес, така и „създаването и 

прилагането на подходящи методи и средства за консултиране, идентифициране, 

оценяване и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално и/или самостоятелно учене през целия живот”, както и „широкото 

популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и 

самостоятелно придобити знания, умения и компетентности сред българската 

общественост.” (Анкетна карта № 34) 

 

В социален план реализирането чрез обучението на възрастни подобряване на 

тяхната конкурентоспособност на пазара на труда се обвързва с увеличаване на 

гъвкавостта на работната сила и нейната адаптивност към съвременните и бързо 

променящи се изисквания на пазара на труда. 

 

2.3.2. Стимулиране на личностното развитие и усъвършенстване 

 

Образованието и обучението на възрастни се разглежда като средство за 

цялостно и продължаващо развитие на личността, повишаване на общата й 
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култура, разширяване на възможностите й за социални контакти и подобряване 

на социалната й среда, за създаване на условия и стимулиране на прояви на 

творчество. Анкетираните обръщат внимание и върху факта, че образованието 

на възрастните е средство хората да придобият различни умения – езикови, 

комуникационни, социални,  –  които имат значение не само за тяхната 

професионална реализация, но и за участието им в обществения живот и начина 

на прекарване на свободното време. Откроява се и ролята на образованието за 

възрастни за формиране на мотивация за учене и положително отношение към 

образованието и знанието, качества, без които реализацията и развитието на 

личността в съвременното общество не са възможни. 

 

2.3.3. Намаляване на социалните неравенства и на риска от социално 

изключване 

 

Образованието и обучението на възрастни е оценявано и като ефективен 

механизъм за намаляване на риска от социално изключване на хора с ниска 

квалификация и образование. Подпомагането на социалната интеграция на 

възрастни, оказали се изключени – или застрашени от изключване – от пазара на 

труда и/или обществения живот е от съществено значение както за социалния 

статус и психическо здраве на самите възрастни, така и за социалната 

интегрираност и устойчивост на социалните групи и обществото, към които те 

принадлежат. Тази цел на образованието за възрастни има пряко отношение и 

към социалната интеграция на различните етнически групи у нас, както и на 

имигрантите. 

 

2.3.4. Сертифициране (удостоверяване) на придобито образование и/или 

нова квалификация  

 

Доколкото професионалната реализация в редица професии е невъзможна без 

наличието на определени документи, тяхното придобиване е сред целите на 

образованието и обучението на възрастни. Става въпрос за придобиването на 
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документи като: свидетелство или диплома за завършена образователна степен, 

както и на свидетелство за правоспособност за упражняване на определена 

професия или на част от нея. Специално внимание се обръща и на 

верифицирането на знания и умения, придобити извън формалната 

образователна система. 

 

 

2.4. Методология и индикатори за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни 

 

Въпреки че не демонстрират систематична представа за методологията на 

мониторинга на сектора за учене на възрастни, анкетираните проявяват 

достатъчно внимание както към съдържателната насоченост, така и към 

количествените измерения на индикаторите за мониторинг. 

 

2.4.1. Индикатори 

 

Посочените от анкетираните индикатори за мониторинг на образованието и 

обучението на възрастни се отнасят до измерване и оценяване на:  

а) вида и характера на организираните дейности;  

б) ефективността/резултатността на организираните дейности, 

включително и реализирания напредък от обучаваните в процеса на обучение;  

в) обществената и медийна видимост на образованието за възрастни;  

г) въздействието на обучението на възрастни върху образователната 

структура на населението и превръщането на ученето през целия живот в 

реалност за всички български граждани.  

 

Макар и в различна степен, предложените индикатори позволяват 

осъществяването на мониторинг върху реализирането на всички дефинирани 

цели на образованието и обучението на възрастни. Както отбелязва една от 

анкетираните организации: 
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„Методиката следи не само резултата от дейностите по 

обучение, но и прогреса поетапно, с възможност за корекция както на 

поведението по отношение на процеса на обучение, така и на 

инструментите за мониторинг с оглед събирането на релевантна 

информация.” (Анкетна карта № 19) 

 

Анкетираните посочват следните обективни количествени индикатори за 

мониторинг на сектора за обучение на възрастни: 

 брой на лицензирани доставчици на образователни услуги за възрастни 

 брой договори за организиране на обучение на възрастни 

 брой организирани програми и курсове за обучение на възрастни по 

видове: общообразователни, професионални, за придобиване на 

определена степен на формално образование и т.н. 

 брой учители, ангажирани с обучението на възрастни 

 брой квалифицирани учители по андрагогика 

 брой разработени учебни планове за обучение на възрастни 

 брой разработени адаптирани учебни програми за изучаване на учебно 

съдържание по учебни предмети в класове от основното образование; 

 наличие и качество на учебните материали 

 разработена методология за ограмотяване и обучение на възрастни и 

разработени обучителни пакети 

 наличие и функциониране на кредитна система за уменията и 

способностите, необходими за постигането на целите 

 публичност на критериите за оценяване (измерване) на постиженията 

 утвърден нормативно регламентиран процес за идентифициране и 

признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и самостоятелна подготовка 

 брой на възрастните, включили се в обучения 

 брой на възрастните, участвали в обучения 

 брой на отпадналите от обученията 
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 брой ограмотени и придобили документ за завършване на курс за 

ограмотяване 

 брой на придобилите документи за завършено образование – по степени 

на образование 

 брой на придобилите документ за начално професионално обучение  

 брой на придобилите нова професионална квалификация 

 брой на повишилите степента на професионалната си квалификация 

 напредък в образователното ниво и професионалната квалификация на 

възрастните („принадена стойност”), постигнат в резултат на включването 

на възрастните в обучение  

 брой лица, реализирали се на пазара на труда, т.е. включени в заетост след 

придобиване или повишаване на професионалната квалификация  

 брой на безработни, които след включване в обучение са започнали работа 

 брой на трайно безработни, които след включване в обучение са 

започнали работа 

 брой на възрастните, останали безработни 6 месеца след приключване на 

обучението 

 устойчивост и успешност на професионалната кариера на възрастните, 

участвали в обучения: продължителност на кариерата, материално 

възнаграждение 

 устойчивост на заетостта, дори и при смяна на сектора/професията, на 

възрастни, участвали в обучения  

 съотношение между вложените разходи за обучение от страна на 

работодателите и повишили квалификацията си обучаеми 

 брой възрастни, живеещи в риск от социална изолация 

 медийни съобщения по повод организирани обучения на възрастни 

 партньорства, създадени между организации, осъществяващи обучение на 

възрастни 

 реализирани международни сътрудничества и инициативи в областта на 

ученето на възрастни 
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 промени в образователна структура на населението: процент от 

населението с основно, средно и висше образование 

 процент на участващите от всички възрасти в така наречената латерална 

заетост – лесно преминаване от една фирма в сектора към друга такава, 

без снижаване на заплащането и сложността на задачите 

 процент от емигрантите, които напускат страната заради виждането, че 

тук не биха могли да се реализират или практикуват своята 

професия/занаят след определена възраст. 

 процент от населението, притежаващо компютърна грамотност 

 процент от населението, участващо в програми за учене през целия живот. 

 

От съществено и самостоятелно значение са и субективните количествени 

индикатори, като: 

 степен на удовлетвореност на включилите се в обучения възрастни от 

организацията и качеството на обучението 

 процент от възрастните, преминали обучение, които се чувстват 

удовлетворени от работата и живота 

 процент от възрастните, преминали обучение, които се чувстват щастливи 

 процент от възрастните, преминали обучение, които се възприемат като 

финансово независими и обезпечени. 

 

2.4.2. Методики и техники на мониторинг 

 

Анкетираните посочват следните основни методи за мониторинг: 

 наблюдение  

 анкетни проучвания 

 интервюта 

 измерване и оценяване на резултати 

 тестове 

 групови упражнения 
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 сравнение 

 дискусии 

 срещи и разговори с длъжностни лица и екипа по проекта, както и с 

обучавани 

 анализ и синтез 

 експеримент. 

 

Според анкетираните, най-разпространените техники за мониторинг включват: 

 мониторингови карти 

 протоколи при наблюдение 

 чек-листове за проверка и оценка на документация 

 констативни протоколи от проверка на документи 

 регистри и справки 

 присъствени форми за обучаваните 

 използване на данни от официални източници 

 анкети за проучване на мненията и удовлетвореността на участници в 

обучения за възрастни. 

 

Специално внимание заслужава отношението на анкетираните към 

сравнителния подход при оценка на постиженията в образованието на 

възрастни в нашата страна. Впечатляващ е фактът, че почти всички анкетирани 

оценяват подобно сравнение като необходимо и полезно.  

 

Изразените мнения могат да се групират в две позиции, които визират 

спецификата на използвания сравнителен подход. Според едната от тях 

сравнението следва да акцентира върху положителните практики, като страната 

ни се сравнява само със страни, които имат сходно на нашето социално-

икономическо развитие: 

„Сравнението с постиженията на други страни следва да се 

използва като инструмент за откриване на добри практики и основа за 

 16



прилагането им в българските условия. Чисто статистическото 

сравнение е нежелателно.” (Анкетна карта № 7) 

„Да! – умерено, само когато е възможно. Самоцелни сравнявания, 

които посочват само негативи и не са съобразени с конкретните 

особености на страната и икономиката са по-скоро вредни, а не 

градивни. По-логично е да се проследява напредъка на обучената целева 

група – в началото на обучението и след приключването му.” (Анкетна 

карта № 40) 

„Измерването на качеството на образованието е гаранция за 

успешното реализиране на целите и приоритетите на политиките. 

Сравняването с постиженията на другите страни дава ясна представа 

за етапа, на който се намира политиката на образование и обучение на 

възрастни и възможност за прилагане на добри практики за 

усъвършенстване на процесите и постигане на по-добри резултати и 

ефективност.” (Анкетна карта № 30) 

„Смятаме, че най-удачният начин да се измери напредъкът по 

осъществяването на дадена политика е сравнението с други страни със 

сходни характеристики. Много полезно също така би било да се 

изследват и прилагат добри практики в сферата на обучението на 

възрастни от други страни.” (Анкетна карта № 31) 

„Сравнението е задължително. Избраните показатели за 

сравнение следва да се наблюдават сред  подбрани страни със сходни 

проблеми и социално-икономическо развитие.” (Анкетна карта № 5) 

„Да, но би трябвало да се сравнява с постиженията на страни с 

близко до българското икономическо развитие.” (Анкетна карта № 2) 

 

В другата позиция се акцентира върху необходимостта да се сравняват както 

близки, така и по-далечни страни и да отчита не само положителният, но и 

отрицателният опит:  

„Да, както със страни със сродна структура на образованието и 

опит, така и с доста различни по ценности и организация образователни 
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системи, тъй като сравнението дава самопознание и идеи за промяна. 

При сравнението е необходимо да се идентифицира и негативен опит на 

другите страни, за да не се запътваме натам, откъдето другите вече се 

връщат.” (Анкетна карта № 12) 

 

Среща се и едно отрицателно мнение относно използването на сравнението при 

оценката на постиженията на нашата страна, което е мотивирано по следния 

начин: 

„Не – необходимо е спазване на българското законодателство с 

приложимите за него средства за мониторинг.” (Анкетна карта № 10) 

 

2.4.3. Публичност, съхраняване и използване на информацията от 

мониторинга 

 

Налице са противоречиви практики относно осигуряването на публичност на 

информацията от мониторинга на образованието и обучението на възрастни. 

Според повечето от анкетираните тази информация или изобщо не е публична, 

или нейната публичност е ограничена. В не малко случаи информацията е 

достъпна само на вътрешно организационно ниво. При работа по проекти 

резултатите от проведения мониторинг на образованието и обучението на 

възрастни се предоставят на институциите, които са изисквали този мониторинг 

– често това са контролиращите органи по различни проекти, Министерството на 

образоването и науката, Областните администрации. Като основание за това, че 

не цялата информация от мониторинга е публична, се посочва фактът, че голяма 

част от документите съдържат лични данни (Анкетна карта № 34). 

 

Само две от анкетираните организации – Регионален инспекторат по 

образование и Агенцията по заетостта – посочват, че информация от 

мониторинга на обученията за възрастни се публикува на сайта на РИО, като 

част от годишния доклад на РИО, както и на сайта на Агенцията по заетостта. 
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Анкетираните виждат в Закона за достъп до обществена информация, по-

конкретно в Раздел II, Глава втора, чл. 12-15а, нормативната база, регулираща 

достъпа до информация за резултатите от проведен мониторинг на сектора за 

учене на възрастни (Анкетна карта № 7). 

 

Същевременно буди тревога констатираната от някои от анкетираните 

незаинтересованост на институциите и обществеността спрямо резултатите от 

мониторинга на сектора за учене на възрастни: 

„При запитвания на медии или други институции бихме давали 

информация и без формалностите по Закона за достъп до обществена 

информация, но такива запитвания не са постъпвали.” (Анкетна карта № 

12) 

 

Публичността на информацията зависи от вида на възложителя на проектите, 

както и от характера на документите, които са подготвени на нейна база: 

„Информацията, която ползваме за целите на мониторинга, не е 

публична – получава се от участниците в обученията, в конкретен 

отрязък от време. Мониторинговата информация обаче като 

статистика, анализи, доклади, която изготвяме във връзка с проекти, 

които изпълняваме, е публична, но тази, която е резултат от работата 

по чуждо възложение – тя става собственост на възложителя и 

съответно се превръща в публична по негова преценка. Достъп до 

информацията може да се получи чрез запитване от заинтересованите 

лица до нашата организация или до възложителите. Част от анализите 

и докладите са достъпни и онлайн, доколкото представляват официални 

документи, разработени по конкретни програми за обучение; те са 

достъпни или на уеб сайтовете на конкретните проекти, по които е 

работено, или на сайтовете на учрежденията и агенциите в страната и 

чужбина, които са участвали като финансиращ и мониториращ орган.”  

(Анкетна карта № 19) 
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Анкетата показва, че няма утвърдени правила и практики за съхраняване на 

информацията от проведен мониторитг на сектора за учене на възрастни. Всяка 

организация сама решава на какъв носител и за какъв период от време да 

съхрани информацията. Използват се както хартиени, така и електронни 

носители. Само в една организация – Регионален инспекторат по образование – 

има изградена ясна система в това отношение: 

„Протоколи от контрол и от мониторинг се съхраняват на 

хартиен носител и се регистрират съобразно указанията – в книгите на 

РИО (за констативни протоколи, за заповеди) или в отделни регистри, 

ако такива се изискват от инструкциите по конкретния проект. 

Създаваме опис на контролната дейност на РИО за учебна година – 

тема, екип, дата, училище, номер на заповед, номер на протокол, номер 

на заповед за предписание, бр. предписания.” (Анкетна карта № 12) 

 

Резултатите от мониторинга се използват преди всичко за подготовката на 

справки и анализи на изпълнението на конкретния проект, за който 

мониторингът се отнася. Тези анализи подпомагат екипа на проекта в 

координацията и управлението на основните дейности. 

„Събраната информация се използва за отчитане на резултатите 

от обучението/семинара, ниво на удовлетвореност на участниците, 

увереност в новите компетенции или новопридобито знание. 

Резултатите служат за изработването на статистики, които в 

последствие се използват за преглед и на работата на организацията във 

времето. В крайна сметка тези резултати се включват в доклади от 

съответните събития, които се предоставят на възложителя.” 

(Анкетна карта № 19) 

 

На второ място, данните от мониторинга са полезни за формулирането на 

препоръки към институции и организации, които провеждат обучения на 

възрастни с цел отстраняване на констатирани проблеми и пропуски. 
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Следва специално да се обърне внимание на възможността резултатите от 

мониторинга да се използват за открояване на тенденции и на тази база за 

изготвяне на стратегически  и планови документи (като например Националната 

стратегия по заетостта и Националния план за действие по заетостта), за 

очертаване на насоките на целенасочена образователна политика в сектора за 

учене на възрастни, както и за аргументиране на предложения за промяна в 

нормативната база. 

 

 

2.5. Капацитет за осъществяване на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни 

 

Повечето от организациите, включили се в анкетата, преценяват, че нямат 

достатъчен капацитет за извършване на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни, а също и че не са запознати с дейността на други организации в 

България, които извършват мониторинг. Като косвени индикатори за това, че 

като цяло организациите нямат достатъчен капацитет за извършване на 

мониторинг в сектора на учене на възрастни, могат да послужат следните два 

факта. Първо, около една трета от анкетираните отговарят на много от въпросите 

от анкетата с „не” или „неприложимо”. На второ място, показател за 

недостатъчен капацитет е и фактът, че твърде често не се разграничават 

различните дейности и измерения на мониторинга на сектора за учене на 

възрастни, например целите на образованието и обучението на възрастни се 

смесват с индикаторите за оценка на целите. Не се разбира напълно, че 

мониторингът на дейностите, свързани с обучението на възрастни, е специфична 

дейност. Много често вместо за мониторинг се дават примери за самото 

обучение на възрастните, за това как то е било организирано, колко души е 

включвало и какви са неговите резултати. 

 

Сред организациите, включили се в анкетата, които демонстрират капацитет в 

областта на мониторинга на обучението на възрастни, се открояват 
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организациите, които имат опит в реализирането на различни проекти (някои 

Регионални инспекторати по образование, областни адинистрации и 

неправителствени организации), както и Агенцията по заетостта и синдикалните 

организации. Последните са национално представени и като такива имат 

капацитет в областта на обучението на възрастни както на национално, така и на 

регионално ниво: 

„Съществуват 36 регионални структури на територията на 

цялата страна и 30 браншови организации с централи в София, които 

имат и регионални и местни структури. Информацията, която се събира 

по отношение на проведени обучения, е от цялата страна и покрива 30 

икономически сектора.” (Анкетна карта № 21) 

 

„Разполагане с кадрови и компютърен потенциал за мониторинг на 

национално и регионално ниво (30 областни града). Имаме щатни 

представители, които извършват тази дейност в 109 общини и 6300 

фирми и сдружения.” (Анкетна карта № 20) 

 

Значим капацитет в областта на мониторинга на обучението на възрастни има и 

Атенцията по заетостта. Тя разполага с: 

„- експерти на ниво Централна администрация на Агенция по 

заетостта; експерти на ниво регионални структури – 9 дирекции 

„Регионална служба по заетостта”; експерти в 98 териториални 

поделения – дирекции „Бюро по труда.”  (Анкетна карта № 59) 

 

Основните партньори в процеса на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни са: Регионалните инспекторати по образование, общинските 

администрации, Министерството на образованието и науката, Министерството 

на труда и социалната политика, училищата и преди всичко професионалните 

гимназии, Бюрата по труда, Дирекции „Регионална служба по заетост”, Агенции 

по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, 

Националният осигурителен институт, Управляващият орган на ОПРЧР, 
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НАПОО, Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното 

образование; Националният институт за обучение и квалификация в системата 

на образованието; Националният център за информация и документация, 

Националният статистически институт, Европейският синдикален институт, 

фирми и обединения, неправителствени организации. На практика основните 

партньори в процеса на мониторинг на сектора за учене на възрастни са 

организациите, които са и основни ползватели на резултатите от мониторинга. 

 

 

2.6. Перспективи за изграждане на национална система за мониторинг на 

сектора на учене на възрастни 

 

Макар и да отчитат необходимостта от изграждане на национална система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни, в преобладаващата си част 

анкетираните нямат ясна и систематична представа как тя може да се изгради. 

 

Анкетираните посочват следните основни функции на националната система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни: контролна, координираща, 

консултативна и информационна. 

 

Като основна функция на националната система се определя контролната – 

очакването е националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни да контролира (проверява, одобрява, коригира) реализирането на 

целите на образованието за възрастни и начина на осъществяване на 

обучителните дейности във всичките им аспекти (организационни, 

педагогически, финансови). Заслужава специално внимание позицията, според 

която мониторингът следва да има не само санкциониращ, но и консултиращ 

ефект, т.е. резултатите от мониторинга да се използват като база за 

идентифициране на онези области в обучението на възрастни, в които възникват 

проблеми и които изискват усъвършенстване, както и за очертаване на насоки за 

решаване на проблемите и осъществяване на позитивни промени: 
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„Системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни, 

както и на всички останали под-сектори в сферата на образованието и 

обучението, следва да включват независими и експертни звена, които да 

мониторират постигането на резултатите не само спрямо заложеното 

в проекта/програмата, но и спрямо реалните и постоянно променящи се 

характеристики и изисквания на пазара на труда. Същите следва да 

бъдат колкото мониториращо, толкова и консултиращо звено, което да 

отбелязва потенциалните сфери, изискващи подобрения и адаптации и да 

подсказва начините и възможните стъпки за реализацията на тези 

промени.” (Анкетна карта № 19) 

 

Налице е и очакване Националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни да изпълнява информационна, комуникационна и координираща 

функции, като съдейства за  

„разширяване на контактите и популяризиране дейността на 

обучителните центрове, включването им в редица проекти на областно 

ниво, участие в разработване на документи, свързани с обучение на   

възрастни.” (Анкетна карта № 16) 

 

Организирането на националната система се разглежда като подчинено на 

няколко принципи: 

„. . . дългосрочно наблюдение на политиката за учене на възрастни 

в България във всички нейни аспекти 

. . . по-голяма публичност и достъпност до информация за 

образованието и обучението на възрастни с цел повишаване на 

ангажираността на обществеността 

. . . система, адекватна на европейските и световни тенденции в 

обмена на данни в образованието и обучението на възрастни.” (Анкетна 

карта № 25) 
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Като първа стъпка в организирането на националната система за мониториг се 

определя осъществяването на задълбочен анализ на състоянието на сектора, 

който включва и сравнение на ситуацията в нашата страна с други европейски 

страни: 

„С цел организирането на българската национална система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни, на първо място е 

необходимо изготвянето на първичен анализ на общинско, регионално и 

съответно обобщен анализ на национално ниво за състоянието на 

сектора. Водещи в това отношение трябва да бъдат Регионалните 

инспекторати по образование и обучаващи организации. Този анализ да 

бъде сравнен с анализа на страна Х, при което да се изчислят разликите 

между данните за двете страни. За по-задълбочен анализ може да се 

изчислят и сравнят средните показатели за всички страни в ЕС, което 

ще доведе до яснота за актуалното състояние на сектора за учене на 

възрастни. Така изведените разлики в анализа ще дадат правилната 

насока за изготвянето на национална методика за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни в България.” (Анкетна карта № 30) 

 

Изграждането на системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

следва да бъде съобразено с действащи нормативни актове, като най-важни сред 

тях са Законът за насърчаване на заетостта и Законът за професионалното 

образование и обучение. 

 

От гледна точка на нейната структура, Националната система за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни се разглежда като съставена от  национална 

организация/съвет с регионални структури. Подчертава се, че тази система 

трябва да има междуинституционален характер и да включва представители на 

всички заинтересовани страни. (Анкетна карта № 43) 
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Предложението за изграждане на националната система като функционираща на 

различни нива е много ясно формулирано от представител на областна 

администрация: 

„Българската национална система за мониторинг може да бъде 

изградена като съвкупност от регионални и местни системи за 

мониторинг. Чрез регионалните и местните системи за мониторинг 

Националната система ще получава обобщена информация за 

специфичните местни тенденции и трудности в сектора на обучението 

на възрастни, както и за предприетите мерки и тяхната реализация, 

като така ще се създаде основа за ефективно координиране на 

прилагането на политиката на територията на страната. На базата на 

тази информация Националната система ще разполага със съвкупност 

от база данни, създаващи ясна картина за сектора, ще разпознава 

проблеми на всички нива и ще предприема действия за тяхното 

разрешаване.” (Анкетна карта № 7) 

 

Анкетираните посочват, че създаването на национална система за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни не е възможно да се осъществи само с наличните 

ресурси (например тези, съществуващи в регионалните инспекторати по 

образование), а предполага изграждане на допълнителен капацитет, 

включително от гледна точка на човешките ресурси. Важно е да се подчертае, че 

изграждането на националната система се обвързва с европейските стандарти за 

управление на качеството на обучението на възрастни и с активното участие на 

представители на бизнеса. Посочва се също необходимостта в изграждането на 

националната система активно участие да имат Агенцията по заетостта и 

Националната агенция за професионално образование и обучение, а също и 

висшите училища. 

 

Организациите, които ясно виждат своето място при изграждането на 

националната система, са Регионалните инспекторати по образование, 

националните синдикати, както и някои неправителствени организации. Така 

 26



например представителите на синдикална организация посочват, че са в 

състояние да предоставят данни по отношение на проведени обучения, като най-

интензивното предоставяне е 3 пъти годишно (Анкетна карта № 21). 

Представители на Областни администрации посочват, че 

„Мястото на Областна администрация в организирането на 

българската национална система за мониторинг се изразява в подкрепа 

при събиране, осигуряване и обобщаване на достоверна информация за 

актуалното ниво на качеството на образованието, както и съдействие 

при изготвяне на анализ от експерти или консултанти, вещи в тази 

сфера. Може да се  създаде регионална база данни за състоянието на  

образованието в областта, която ежегодно да се актуализира. 

Областна администрация може да осигури и публичен достъп до 

обобщената и анализирана информация.” (Анкетна карта № 30) 

„Като държавна институция Областната администрация би 

могла да бъде координатор на този процес на областно ниво, като 

осъществи връзки между РИО и обучаващи организации в случаите, 

където няма изградена система за връзка помежду им, както и връзка с 

други заинтересовани страни (Бюра по труда, МТСП и т.н.) 

Чрез каналите, които има организацията ни (Областна 

администрация), може да осигури публичен достъп до наличната 

информация. Също така може да съдейства за организирането на 

събития за обсъждане на въпроси, свързани със сектора за учене на 

възрастни.” (Анкетна карта № 31) 

„Министерството на труда би могло да подава информация за 

обучението на регистрираните в дирекции „Бюро по труда“ лица и 

заявените потребности от работна сила с определени характеристики.” 

(Анкетна карта № 43) 

 

Експериментирането на първоначално разработения модел на националната 

система за мониторинг се възприема като задължително. Някои от 
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организациите изразяват готовност да послужат като база на подобно 

експериментиране.  

 

 

3. Основни изводи и препоръки 

 

Във всяка от частите на доклада са направени обобщения и категоризации, които 

съдържат основните послания и заключения от анализа на информацията и 

мненията в проведената анкета. В тази заключителна част са формулирани 

отново само някои от основните изводи. 

 

Анализът на резултатите от проведената анкета показва, че в нашата страна е 

налице сравнително ограничен опит в осъществяването на мониторинг на 

сектора за учене на възрастни, който е съсредоточен в не голям брой 

организации и е натрупан преди всичко благодарение на работата по различни 

проекти. В този контекст разработването на модел за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни и неговото популяризиране и приложение е належаща 

потребност. 

 

При разработването на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

следва да се имат пред вид вече съществуващи документи, които имат 

отношение към мониторинга на обучението на възрастни, като например: 

„Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, 

организирано от Агенцията по заетостта, утвърден със Заповед № РД01-

1075/23.12.2009г. на министъра на труда и социалната политика”; „Методика за 

извършване на контролна дейност в системата на Агенцията по заетостта, 

утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта”; „Ръководство 

за работа на конкретния бенефициент Главна дирекция „Услуги по заетостта” по 

схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 207-2013г.”  
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Откроява се необходимостта от разработването на методология за провеждане на 

мониторинг на сектора за учене на възрастни, която да бъде относително 

цялостна и системна. На първо място това изисква ясно дефиниране на целите на 

образованието и обучението на възрастни. 

 

Индикаторите за измерване и оценяване на сектора за учене на възрастни следва 

да се отнасят до всички включени в него дейности, а също и за всяка от 

основните цели на образованието и обучението на възрастни. Задължително е 

системата от индикатори да включва както обективни, така и субективни 

индикатори със значителен превес на обективните.  

 

Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни следва да 

бъде разработена на различни нива, при ясно очертаване на начините на 

взаимодействие и комуникация между тях. 

 

В разработването на националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни е полезно да се включат като партньори организациите, които имат 

опит в неговото осъществяване, както и представители на всички 

заинтересовани страни. 

 

Експериментирането на разработения модел на националната система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни ще съдейства както за открояване 

на възможни проблеми при неговата реализация, така и за неговата публичност и 

популяризиране. 

 

Като част от националната система за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни следва да се разглежда създаването на национална информационна 

система с данни за развитието и възможностите за учене на възрастни. Най-

логично и полезно би било тази информационна система да бъде част от по-

голяма информационна система, отнасяща се до ученето през целия живот в 

неговата цялост. Националната информационна система с данни за развитието и 
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възможностите за учене на възрастни следва да бъде обвързана с други 

национални бази данни като например „Националната база данни за пазара на 

труда и Европейския социален фонд”, използвана в Агенцията по заетостта. 

 

Необходимо е да се разработят ясни правила относно съхранението на 

информацията при осъществяване на мониторинг на сектора за учене на 

възрастни и начина на нейното оповестяване. Няма основания тази информация 

да не бъде публична. 

 

За да се превърне в ефикасен инструмент за правене на политика в областта на 

образованието на възрастни, разработената методология за провеждане на 

мониторинг на сектора за учене на възрастни трябва да бъде адекватно 

популяризирана и да бъде изграден достатъчен капацитет, както на национално, 

така и на регионално ниво и на ниво отделна организация за нейното 

приложение. 

 

Очертава се необходимост от преглед и препоръки за допълване на действащите 

нормативни актове, които имат отношение и целеполагат осъществяването на 

мониторинг на образованието на сектора за учене на възрастни. 


