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Стратегически цели и 

показатели за напредък (1)

Повишаване на дела на

обхванатите в предучилищното

възпитание и подготовка деца на

възраст от 4 г. до постъпване в

първи клас от 87.8% през 2012 г.

на 90 % през 2020 г. (95% ЕС)

България – 84.2 през 2016 г.



Стратегически цели и 

показатели за напредък (2)

Намаляване дела на

преждевременно напусналите

образователната система на

възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през

2012 г. под 11% през 2020 г.

(10 % ЕС)

България - 13,2% през 2017 г.



Стратегически цели и 

показатели за напредък (3)

Намаляване на дела на 15

годишните със слаби постижения

по:

четене от 39.4% през 2012 г. на

30% през 2020 г.;

математика от 43.8% през 2012 г.

на 35% през 2020 г.;

природни науки от 36.9% през

2012 г. на 30.0% през 2020 г.
(15% ЕС)

(2015 г.: четене – 41,5%; математика –

42% природни науки – 37,9%);



Стратегически цели и 

показатели за напредък (4)
Повишаване на дела на

придобилите степен на

професионална квалификация в

широките области „Информатика”,

„Техника”, „Производство и

преработка” и „Архитектура и

строителство” най-малко на 60%

през 2020 г.

България - 2016 г. - 44.5 %



Стратегически цели и 

показатели за напредък (5)

Повишаване участието на

населението на 25-64 навършени

години в образование и обучение

от 1.5% през 2012 г. на най-малко

5% през 2020 г. (15 % EС)

България - 2,3 % през 2017 г.



Стратегически цели и 

показатели за напредък (6)

Повишаване дела на

завършилите висше образование

на възраст от 30 до 34 г. от 26.9%

през 2012 г. на 36% през 2020 г.

(40% EС)

България - 33,1 % през 2017 г.



Стратегически цели и 
показатели за напредък (7)

Повишаване заетостта на

населението от 20 до 64 г. от

63 % през 2012 г. на 76%

през 2020 г. (75% EС)

България - 78,2% през 2016 г.



Стратегически цели и 

показатели за напредък (8)

Намаляване на дела на

неграмотните:

сред лицата на възраст 15-19 г.

от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през

2020 г.;

сред 20-29 годишните – от 2.3%

през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.



Области на въздействие 1

Осигуряване на условия за

преход към функционираща

система за ученe през целия

живот



Области на въздействие 2 и 3

Осигуряване на условия за

разширяване на обхвата и

повишаване на качеството на

предучилищната подготовка и

възпитание

Прилагане на комплексен

подход за повишаване на

образователните постижения и

намаляване дела на

преждевременно напусналите

училище



Област на въздействие 4

Повишаване качеството на

училищното образование и

обучение за придобиване на

ключовите компетентности,

подобряване на постиженията

на учещите и развитие на

личността



Области на въздействие 5 и 6

Повишаване на привлекателността и

подобряване на качеството на

професионалното образование и

обучение за гарантиране на заетост и

конкурентоспособност

Модернизиране на висшето

образование



Област на въздействие 7

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



Области на въздействие 8

Координиране на

взаимодействието на

заинтересованите страни за

реализиране на политиката за

учене през целия живот



Количествена оценка на 

изпълнението

Планирани за 2017 г.:

53 дейности – 126 задачи

112 бр. са “изпълнени” (88.9%) ,

8 бр. (6.3%) са “неизпълнени”,

не е представена информация

за изпълнението на 6 бр. задачи

(4.8%).



Количествена оценка на 

изпълнението

Най-много мерки са изпълнени в Област 

на въздействие 5: „Повишаване на 

привлекателността и подобряване на 

качеството на професионалното 

образование и обучение за гарантиране на 

заетост и конкурентоспособност” (34.9%)  

Най-малко в Област на въздействие 2:  

„Осигуряване на условия за разширяване 

на обхвата и повишаване на качеството на 

предучилищното образование” (3.2%).



Националното лого на България

за учене през целия живот

Образованието е пътуване в 

света на ученето през целия 

живот

Стийв Еманс
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