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Предисловие
България вече три години е част от
общоевропейските
усилия
за
изпълнение
на
Европейската програма за учене на възрастни.
Министерството на образованието и науката предприе
тази важна стъпка в отговор на актуалното състояние на
националния сектор за учене на възрастни. То е свързано
със съществуващи предизвикателства по отношения на
цялостната картина на националния човешки капитал:
висока безработица, недостиг на работници с
необходимата
квалификация
в
предприятията,
застаряващо население, както и с необходимостта от
ускоряване на реформите в системата за българското
образование и обучение.
Настоящият доклад е разработен в отговор на
Проф. Тодор Танев
тези предизвикателства. Той анализира и оценява
напредъка в сектора за учене на възрастни през 2014г., която е първата година от действието на
Програма „Еразъм+“ в България. Документът е съществена част от цялостния процес, свързан
както с развитието на политиките в сектора, така и с подобряване на качеството на дейностите в
него. Докладът съдържа актуална информация за основните показатели за образование и
обучение на възрастни, очертава националния принос към изпълнението на приоритетите на
Европейската програма за учене на възрастни и предлага обосновани изводи и препоръки. В
основния фокус на доклада стои повишаването на степента на участие в дейностите за учене на
възрастни.
Бихме искали да подчертаем, че всичко, което се е случило през 2014г. в сектора за учене
на възрастни, е постигнато чрез мобилизиране на общите усилия на всички заинтересовани
страни. Това са работодателите, синдикалистите, ръководителите на институции и организации,
обучителите, както и всички участници в дейности за учене на възрастни. Чрез този доклад
Министерство на образованието и науката би искало да направи по-видим техния огромен
принос. Принос, който е ежедневен, често пъти съпроводен с неразбиране и немалко трудности,
но окрилен от високия смисъл на ученето, което е основен двигател на всички обществени
промени.
Предоставяйки на Вашето внимание този доклад бихме искали да споделим с всички Вас –
европейски партньори и приятели, представители на заинтересованите страни, както и с всеки
един участник в дейности за учене на възрастни, националните усилия за развитие на ученето на
възрастни в Европа. Усилия, които са стабилна основа и способстват за по-доброто качество на
живот на всеки българин като гражданин на Европа.

Проф. Тодор Танев
Министър на образованието и науката
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е разработен в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1BG-EPPKA3-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 доклада е да представи напредъка на България в сектора за учене на
възрастни в България през 2014 г. в съответствие с националните цели и
приоритетите на Обновената Европейска програма за учене на възрастни.О

1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
НА ВЪЗРАСТНИ
1.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години
През периода 2009 - 2014 г. образователната структура на населението1 на възраст
25-64 години продължава да се подобрява, като следва ясна изразена тенденция за
увеличаване броя и дела на хората със средно и висше образование при същевременно
намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. За последните 6
години относителният дял на населението с основно и по-ниско образование намалява с
малко над 3 процентни пункта – от 22.1% (2009 г.)

достига 18.9% за 2014 г.

Забележително е, че делът на хората с основно и по-ниско образование е с 5.2
процентни пункта под средния в Европейския съюз, който е 24.1%, а страната е на 15
място сред страните – членки (Фиг. 1). За съжаление, спрямо предходната 2013 г.
България отчита лек ръст в делът на хората с основно и по-ниско образование (0.7 п.
п.), което е и първото повишение на годишна база от началото на провеждането на
изследването в България (2005 г.)

1

Източник: ЕВРОСТАТ/НСИ, Средногодишни данни от „Наблюдение на работната сила” (Labour Force
Survey)
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Същевременно нараства относителният дял на лицата с висше образование, като от
23.0% за 2009 г. достига 27% за 2014 г. Въпреки това повишение, делът на висшистите
в България остава под средния за Европейския съюз ( 29.3%), като страната ни за втора
поредна година запазва своята 19 позиция сред 28те държави- членки на ЕС. С найвисоки дялове на лицата с висше образование сред контингента на възраст 25-64
години са Люксембург – 45.9%, следван от Финландия – 41.8% Ирландия – 41%, и
Великобритания – 40.5%.
Фиг. 1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години в страните
от ЕС за 2014 година.
Литва
Чешка Република
Естония
Словакия
Полша
Латвия
Германия
Финландия
Словения
Австрия
Швеция
Унгария
Хърватска
Люксембург
България
Дания
Великобритания
Ирландия
Кипър
Франция
Нидерландия
Европейски съюз (28 държави)
Белгия
Румъния
Гърция
Италия
Испания
Португалия
Малта

6,6

56,6

7,2

36,7
71,7

8,1

21,5

53,6

9,4

37,6
70,6

9,9

20,4

63,5

10,6

27,0

59,3

13,7

30,2

59,8

14,1

27,1

44,7

14,5

41,8

57,1

16,8

28,6

54,0

16,9

29,9

45,0

38,7

17,5

59,7

23,4

18,2

61,5

21,4

18,7

36,0

19,5

45,9
54,1

21,5

27,0

43,5

21,6

36,1

38,6

40,5

21,7

37,8

41,0

23,3

37,3

40,3

23,7

43,5

24,2

41,5

24,8

33,2
34,4

46,6

24,9

29,3

36,7

27,2

36,9
56,9

32,8

15,9

40,3

41,8

28,1

42,4

44,5

21,9

16,9
34,7

59,4

21,6

21,7

60,2

22,7

19,5

Дял (%) на населението на възраст 25-64 години с основно и по-ниско образование
Дял (%) на населението на възраст 25-64 години със завършено средно образование или професионален колеж
Дял (%) на населението на възраст 25-64 години с висше образование (вкл. доктор)

Източник: ЕВРОСТАТ/НСИ, Средногодишни данни от „Наблюдение на работната сила”
(Labour Force Survey)
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През

последните

6

години

лицата,

завършили

средно

образование

или

професионален колеж, заемат най-голям дял от населението на възраст 25 – 64 години в
България, като за 2014 г. този дял се е свил до 54.1%.(Фиг. 2.) Спрямо 2009 г. делът им
нараства с 0.8 процентни пункта. Ако се сумират дяловете на хората със средно и
висше образование се установява, че сумарният дял нараства с 3.2 процентни пункта
спрямо 2009 г. и достига 81.1% за 2014 г.
Фиг. 2. Образователна структура на населението на възраст 25-64 навършени години
в България за периода 2009 – 2014 година
100%

23,0

23,2

23,6

24,0

25,6

27,0

54,9

56,2

56,5

57,0

56,3

54,1

22,1

20,6

20,0

19,0

18,2

18,9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

80%

60%

40%

20%

0%
Дял (%) на населението на възраст 25-64 години с основно и по-ниско образование
Дял (%) на населението на възраст 25-64 години със завършено средно образование или професионален колеж
Дял (%) на населението на възраст 25-64 години с висше образование (вкл. доктор)

Източник: ЕВРОСТАТ/НСИ, Средногодишни данни от „Наблюдение на работната сила”
(Labour Force Survey)

Тези положителни изменения в образователната структура на населението
характеризират количествените резултати от функционирането на образователната
система и те са принципно една добра предпоставка за икономическото развитие на
страната. Резултатите обаче от редица изследвания (PISA, Рейтинговата система на
висшите училища и др.) през последните години показват, че качеството на основното,
средното и висшето образованието е незадоволително и че структурата на завършилите
не отговаря на реалните потребности но икономиката. Тези факти показват, че въпреки
положителните

изменения

на

образователната

структура

на

населението,

образователната система е неефективна и това доказва потребността от формиране на
нови цели и реформи в образованието, базирани на международния опит.
1.2. Участие в учене през целия живот (УЦЖ) на населението на възраст 25-64
навършени години (при четириседмичен период на наблюдение)
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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%2, 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.
Фиг. 3. 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.
31,7

%

30
25
20
15

10,7
10
5

1,8 1,5

0

Източник: ЕВРОСТАТ/НСИ, Средногодишни данни от „Наблюдение на работната сила”
(Labour Force Survey)

Както се вижда от Фиг. 3., 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.

2

Източник на данни: Дял на участвалите в Учене през целия живот (УЦЖ) на населението на възраст 2564 навършени години през четирите седмици преди интервюто за 2014 г.
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Фиг. 4. 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*
0,9*

Югоизточен
район
1,0*
1,1*

Югозападен
район
5,9
3,1

Североизточен
район
1,6
1,7

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

* - Данните са с ниска надеждност
Източник: ЕВРОСТАТ/НСИ, Средногодишни данни от „Наблюдение на работната сила”
(Labour Force Survey)

Прегледът на данните по статистически райони показва големи различия в участието
в УЦЖ, като най-голям дял (5,9 %4 за 2104 г.) и най-голямо положително изменение (2.8
п. п.) се наблюдава за Югозападния район (Фиг. 4). Значително по-ниски са стойностите
за Северен централен и Югоизточен райони, като относителният дял на участвалите в
Северозападния район е малък и статистически ненадежден (в рамките на стохастичната
грешка на изследването). 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.
За 2014 г. липсват данни относно Участие на населението на възраст 25-64 години
в неформално обучение (за период от една година) и Участие на населението на
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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възраст 25-64 години в неформално обучение (за период от една година), които са
определени като стратегически индикатори за оценка на изпълнението на НСУЦЖ
2014-2020 г. Те не подлежат на оценка и анализ за 2014 г. поради периодичността на
провеждане на изследванията, надвишаваща периода на оценка, т .е. липсват актуални
данни за референтния период. Следващото Изследване на образованието и обучението
на възрастни ще бъде проведено през 2016 г., а данните по посочените индикатори ще
бъдат налични през 2017 г.
През 2015 г. в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”, е проведен анализ на състоянието на
формалната училищна система за образование и обучение на възрастни, в резултат от
който се очертава подробна картина на състоянието на формалното образование за
възрастни през 2014
1.3. Участие на възрастните във формалното образование и обучение5
През учебната 2014/15 година формално образование и обучение на възрастни в
България по данни на НСИ се провежда в 294 общообразователни, професионални
училища, професионални гимназии, професионални колежи и в 362 Центрове за

Поради различията в методологичния обхват на образованието и обучението на възрастни на международно и национално равнище
по отношение на тяхната възраст в навършени години, за целите на Годишния доклад за изпълнение на НСУЦЖ за периода 2014 –
2020 г. за 2014 г. бе необходимо да се изготви работна дефиниция.
Вземайки предвид общата дефиниция на формално образование на възрастни според МСКО от 2011 г. (Международна
стандартна класификация на образованието или ISCED 2011) и българското законодателство в тази област, се изготви следната
работна дефиниция:
5

Образованието и/или обучението на възрастни в училищната система (вкл. и професионалните колежи) и в Центровете за
професионално обучение (ЦПО) се осъществява по учебна документация за възрастни (лица, навършили 16 г.), за придобиване на
степен на образование или степен на професионална квалификация. То включва учащите възрастни, обучавани според съответната
учебна документация както следва:








Лица, навършили 16 години за придобиване на основно образование (начален и прогимназиален етап) във всички видове
общообразователни училища без гимназиите, в задочна, вечерна или самостоятелна форма на обучение
Лица, навършили 16 години за придобиване на средно общо образование в задочна, вечерна или самостоятелна форма на
обучение в общообразователните средни училища;
Лица, навършили 16 години за придобиване на основно образование и на I СПК с прием след завършен VI или VII клас във
вечерна, задочна или самостоятелна форма на обучение;
Лица, навършили 16 години за придобиване I СПК с прием след завършено основно образование във вечерна, задочна или
самостоятелна форма на обучение;
Лица, навършили 16 години за придобиване на средно образование и/или придобиване на II или III СПК в задочна, вечерна или
самостоятелна форма на обучение;
Лица за придобиване на IV СПК във всички форми на обучение;
Лица, навършили 16 години за придобиване на основно или средно образование или за придобиване на СПК в училищата към
местата за лишаване от свобода;



Лица в курсове за придобиване на I, II или III СПК в ЦПО и в платено обучение в професионални гимназии или колежи.
Обучаемите лица в курсове за ограмотяване и други видове краткосрочни курсове, не водещи до придобиване на степен на

образование или степен професионална квалификация, не се включват в обхвата на учащите възрастни във формалното образование,
тъй като тези видове обучения по дефиниция се отнасят към неформалното обучение.
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професионално обучение (ЦПО). Броят на обучаемите възрастни е 48 572 души
(Табл.1.).
През периода 2010/11 - 2014/15 учебна година броят на учащите възрастни във
формалното образование в България варира в диапазона от 48 до около 60 хиляди с
колебливо нарастване и значително намаление през настоящата учебна година. Поконкретно спрямо 2010/11 учебна година този брой нараства незначително с 417 лица
или с 0.9%, като най-голям брой се установява за учебната 2013/14 година – 60 564
души. Относителният дял на учащите възрастни от общия брой на учащите се във
формалното образование за разглеждания период също варира, като от 6.0% за 2010/11
учебна година достига 7.8% за 2013/14, след което спада на 6,4% за 2014/15 учебна
година (Фиг. 5).
Фиг. 5. Относителeн дял (%) на учащите възрастни от общия брой на учащите във
формалното образование

7,8%
6,0%

2010/11

6,8%
6,1%

2011/12

6,4%

2012/13

2013/14

2014/15

Източник: НСИ, Статистика на образованието

Най-много възрастни през учебната 2014/15 година се обучават за придобиване на
средно образование и II степен на професионална квалификация

(СПК) в

професионалните гимназии – 11 100 души или близо една трета от учащите възрастни
(22.9%). На втора позиция са учащите възрастни за придобиване на средно образование
и III степен на професионална квалификация, които са 9 440 души или 19.4% от
учащите възрастни. Най-малък интерес възрастните проявяват към обучението за
придобиване на IV СПК в професионалните колежи, където се учат 1618 души и в т.н.
платено обучение в професионални гимназии, където обучаемите са едва 25 души общо
за страната (Табл. 2).
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Най-същественият проблем на образованието на възрастни е голямото намаление на
броя на учещите – от 60,5 хил. за 2013/14 учебна година на 48,6 хил. за 2014/15 уч.
година или с 19,8%. По-важните причини за това са нежеланието на работодателите да
инвестират в дългосрочно обучение на заетите и ниската мотивация на потенциалните
учещи относно личния им просперитет, който биха постигнали след завършване на
обучението.
Таблица 1. Записани учащи и учащи-възрастни
степени на образование според МСКО 2011
МСКО/ГОДИНИ

във формалното образование по

(Брой)
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
799254 780995 775708 779920 764834
48155 47943
52838
60564 48572

УЧАЩИ ОБЩО (МСКО 1+2+3+4)
в т.ч.: ВЪЗРАСТНИ*
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО255086 252372
1)
в т.ч.: учащи възрастни
246
600
от тях: вечерна форма на
122
468
обучение
задочна и самостоятелна форма
124
132
на обучение
Прогимназиално общо образование
217850 219372
(V-VIII клас‚ МСКО-2)
в т.ч.: учащи възрастни
1315
2332
от тях: вечерна форма на
98
416
обучение
задочна и самостоятелна форма
1217
1916
на обучение
Професионално обучение - I степен
професионална квалификация, с прием
2130
1902
след VI и VII клас (МСКО-2)
в т.ч.: учащи възрастни
227
249
от тях: вечерна форма на
125
60
обучение
задочна и самостоятелна форма
102
189
на обучение
Професионално обучение за възрастни I степен професионална квалификация
8403
11219
(МСКО-2)
в т.ч. в ЦПО
8098
10905
платено обучение в
305
314
професионални гимназии и колежи
Професионално обучение - I степен
691
841
професионална квалификация, с прием
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253675

258840 261793

453

560

589

267

270

210

186

290

379

219860

218548 214723

3070

3856

4321

199

188

95

2871

3668

4226

1979

2386

2432

348

589

708

160

271

348

188

318

360

13637

11176

6509

13569

10986

6499

68

190

10

1011

831

988
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след VIII клас (МСКО-3)
в т.ч.: учащи възрастни
131
214
от тях: вечерна форма на
77
172
обучение
задочна и самостоятелна форма
54
42
на обучение
Средно общо образование -(VIII) IX-XII
147193 141490
клас‚ (МСКО-3)
в т.ч.: учащи възрастни
3959
4201
от тях: вечерна форма на
2510
2354
обучение
задочна и самостоятелна форма
1449
1847
на обучение
Средно професионално образование -II
43225 40285
СПК (IX-XII клас‚ МСКО-3)
в т.ч.: учащи възрастни
6676
7987
от тях: вечерна форма на
2790
3018
обучение
задочна и самостоятелна форма
3886
4969
на обучение
Средно професионално образование -III
112266 99896
СПК (VIII-XIII клас‚ МСКО-3)
в т.ч.: учащи възрастни
14788
7523
от тях: вечерна форма на
777
1090
обучение
задочна и самостоятелна форма
14011
6433
на обучение
Професионално обучение за възрастни II степен професионална квалификация
4737
4062
(МСКО-3)
в т.ч. в ЦПО
4538
3836
платено обучение в професионални
199
226
гимназии и колежи
Професионално обучение за възрастни 4353
6660
III степен професионална квалификация
(МСКО-3)
в т.ч. в ЦПО
3458
5867
платено обучение в професионални
гимназии и колежи
Професионално обучение след
средно образование в професионални
колежи (МСКО-4)
в т.ч.: учащи възрастни
от тях: дневна форма на обучение
вечерна форма на обучение

320

168

236

181

102

160

139

66

76

135125

132731 131543

4681

5032

4820

2412

2350

2280

2269

2682

2540

35469

32785

32095

9137

10598

11100

2926

3090

2724

6211

7508

8376

101893

102879 103902

8133

8841

9440

1658

1638

1768

6475

7203

7672

4272

7300

3789

4185

6803

3711

87

497

78

6323

10278

5417

5581

7096

4448

895

793

742

3182

969

3224

2804

2381

2001

1618

3224
679
0

2804
578
14

2381
546
2

2001
452
0

1618
318
0
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задочна и самостоятелна форма
2545
2212
на обучение
Професионално обучение за възрастни 96
92
IV СПК (МСКО-4) - платено обучение в
професионални гимназии
в т.ч. в ЦПО
0
1
платено обучение в професионални
96
91
гимназии и колежи
Източник: НСИ

1833

1549

1300

83

165

25

0

0

0

83

165

25

1.4.Дял на преждевременно напусналите образование и обучение на възраст от 18 до
24 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. 6).
Фиг. 6. Преждевременно напуснали образованието и обучението на възраст 18-24
години по страни в ЕС за 2014 г.

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS

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.
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По този показател се наблюдават значими междурегионалните различия на ниво
статистически район, категория NUTS 2 (Фиг. 7). 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. 7. 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.
1.5. Дял на младите хора на възраст от 15 до 24 навършени години, които не
работят и не участват в образование и обучение (NEETs)
През 2014 г. България е на едно от първите места в ЕС по брой на младите хора,
които не са обхванати нито от образователната, нито от социалната и трудовата
система. Те са приблизително 145 091 сред общо 718 273 лица на възраст 15 - 24 г.
навършени години, които живеят в страната – или около 20.2%. Това поставя страната
на втора позиция, непосредствено след Италия сред 28-те държави членки на
Европейския съюз, където средното ниво през 2014 г. е 12,4 %. Още по-обезпокоителни
са данните от изследването, които показват, че за 9-та поредна година България е на
първо място по дял на младите хора на възраст 15-24 навършени години, които са
заявили, че не търсят и нежелаят да търсят работа и не са се върнали в образователната
система – 8.8%, при средна стойност за ЕС (28) от 3,4%
Фиг. 8: Дял на младите хора на възраст от 15 до 24 навършени години, които не
работят и не участват в образование и обучение, по държави, през 2014 г.
20,2
20

15
12,5
10

5

0

Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS

1.6. Заетост на населението на възраст от 20 до 64 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
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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. 8). 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. 9. 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. 9).
Фиг. 10. Дял на заетите (%) сред населението на 20 -64 навършени години по пол за
2014 г.
75
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%
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS

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.
1.7. Повишаване дела на заетите лицата на възраст 20-34 г., наскоро завършили
висше или средно образование (1-3 години)
През 2014 г. заетостта сред младите хора на възраст 20-34 навършени години (в
период от 1 до 3 години след завършване на последната образователна степен)
намалява с 2.3 п. п., като достига 65.4%. Данните за ниските нива на заетостта на
младите хора през периода 2009-2011 г. ясно показват, че младите работещи са поуязвими в условията на икономическа криза, тъй като работодателите освобождават
предимно неопитните млади хора и наемат по-малко нови млади хора).
При намаляването на заетостта през 2014 г. прави впечатление, че спадът на
заетостта сред младите хора с висше образование (с 4.4 п. п.) е доста по-голям от спада
в заетостта на младите хора със средно образование (с 1.7 п. п.). Това показва, че
въпреки значително по-високата заетост сред висшистите (73.5%), отколкото при
младите хора с образование по-ниско от висше (49.7%), групата на младите с висше
образование е изложена на по-голям риск през 2014 г. Прегледът на заетостта по степен
на образование и пол показва, че в най-малка степен през последната година е била
засегната групата на младите мъже със завършено средно образование, като спадът на
заетостта при тях е само с половин процентен пункт (до ниво от 53.9%), а в най-голяма
степен е засегната групата на мъжете с висше образование, заетостта сред които
намалява с 5.8 п. п. до 75% (Фиг. 10).
Като цяло и през 2014 г. заетостта сред младите жени остава по-висока (66.4%),
отколкото при младите мъже (64.6%).
За последната година България е влошила своята позиция по този индикатор спрямо
страните от ЕС от 22-ро място за 2013 г. на 24-то през 2014 г. След България в тази
класация се намират Хърватска, Испания, Италия и Гърция.
Фиг. 11. Дял на заетите лицата на възраст 20-34 г., наскоро завършили висше или средно
образование (преди 1-3 години) по пол, степен на образование (средно и висше) през
периода 2011 - 2014 г.
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1.8. 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.
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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. (поподробно 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).
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
2.1.Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност
За да се увеличи и разшири обхватът на участието на възрастни в ученето през целия
живот, в отговор на установената от ЕС цел за 15 % участие в ученето за възрастни,
както и за да се спомогне за увеличаването до 40 % на младите хора с висше или
равностойно на него образование, през 2014 г. са положени усилия насочени към:
повишаването на осведомеността и мотивацията сред потенциалните учещи групите в неравностойно положение, преждевременно напусналите училище и
младежите, които не работят и не са обхванати от системите за образование и
обучение, нискоквалифицираните възрастни, особено тези с недостатъчна
грамотност;
насърчаване на участието на работодателите в процеса на учене;
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насърчаване на гъвкави пътеки за учене за възрастни, включително чрез поширок достъп до висше образование за хората, необхванати от традиционните
системи за квалификационно развитие;
изграждане на функционираща система за валидиране на неформалното и
самостоятелното учене и насърчаване на използването им от възрастни от
всички възрастови групи и с всякакви квалификационни нива, както и от
предприятия и други организации.
Постигнат е 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, а 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.
Положени са усилия за повишаване на обществената осведоменост и разбиране на
инструментите за учене през целия живот чрез организацията на редица мероприятия:
 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.
 осъществена е и национална информационна кампания за възможностите за
валидиране на знания, умения и 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.
Усилията за повишаване на обществената осведоменост относно същността,
процедурите и ползите от прилагането на инструментите за учене през целия живот
трябва да продължат, като бъдат изграждани комуникационни канали не само към
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ключовите заинтересовани страни, но и към потенциалните учещи със специален фокус
към групите в неравностойно положение.
Разработеният през 2014 г. Анализ на състоянието на формалната училищна
система за образование и обучение на възрастни очерта на емпирична основа ключовата
роля на работодателите в сектора за учене на възрастни в България. Документът е
основен резултат от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в
национален контекст. Целта на документа е да запознае заинтересованите страни със
състоянието на формалната училищна система за образование и обучение на възрастни в
България, както и с предложения за подобряване на функционирането й. Анализът
очертава основните характеристики на формалната училищна система за образование и
обучение на възрастните: нормативна уредба, организация, състояние на системата по
основни показатели, а така също предлага изводи и препоръки за решения с оглед
преодоляване на предизвикателствата в сектора.
По отношение на развитието на нормативната среда през 2014 г. са извършени
важни законодателни промени, които определят нова и важна роля на работодателите в
сектора за учене на възрастни. Със Закона за изменение и допълнение на ЗПОО от 25
юли 2014 г. са създадени нормативни условия за въвеждане на : вътрешна система за
осигуряване на качеството; кредитна система за удостоверяване, натрупване и трансфер
на придобити резултати от учене; валидиране на професионални знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене, вкл. и на
основата на професионален и/или практически опит; защитени от държавата професии и
др.
Основен фокус на нормативните промени, свързани с повишаване на степента на
взаимодействие с работодателите е въвеждането на обучение чрез работа (система за
дуално обучение) като форма на партньорство между професионално училище,
професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение
и един или няколко работодатели.
Извършеният преглед на нормативната среда изследва правата и отговорностите на
обучаващите в сектора за учене на възрастни, обществените отношения, установяване на
дефицитите и съществуващите инструменти за въздействие. Това позволи да се очертае
по-конкретно ролята на работодателите в сектора за учене на възрастни в България.
Основният извод, който е формулиран в Анализа е свързан с непознаването и/или
неприлагането на нормативната уредба от ключови заинтересовани страни. Част от
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работодателите, както и представители на различни целеви групи, не я прилагат поради
непознаване. Липсата на цялостна система за контрол и наблюдение на сектора е
допълнителен фактор, поради който действащите закони и поднормативни актове не
водят до осигуряване на качеството на образованието и обучението на възрастни, а
разпокъсаният характер на нормативната уредба на сектора за учене на възрастни
затруднява допълнително нейното прилагане.
Специална е и ролята на работодателите във финансирането на формалното
училищно образование и обучение на възрастни. В България съществуват три възможни
източника на финансиране и схеми за финансиране: публично финансиране,
работодатели и частни източници.
На 12.03.2014 г. Народното събрание прие промени в Кодекса на труда, с които се
въвежда Институтът на стажуването, съобразен с Европейската рамка за качества на
стажовете. Въвежда се и фигурата на наставника, както и период за стажуването от 6 до
12 месеца.
След измененията Кодексът на труда предвижда работодателите да сключват
трудов договор със стажантите за период от половин до една година. Стажанти могат да
бъдат лица до 29 години, завършили средно, или висше училище и без трудов стаж или
професионален опит по придобитата от тях професия или специалност. Един служител
може да бъде назначен по договор с условие за стажуване само веднъж.
За всеки стажант се изисква работодателят да назначи наставник с поне три
години стаж и квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда
стажуването, с цел стажантът да усвои практически професионални умения. Кодексът на
труда изисква сключването на допълнително споразумение към трудовия договор между
работодателя и наставника, с което се урежда разпределението на работното време и
другите задължения на наставника, свързани със стажуването.
След приключване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят
трябва да издаде препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението.
С промените към КТ, също така, се намалява регулаторната тежест върху бизнеса и
се прецизират текстовете за договора за ученичество, като се избягва двойното
тълкуване.
Приетите през 2014 г. изменения и допълнения на Закона за ПОО също целят
постигане на по-добро съответствие между придобиваните компетентности и
изискванията на пазара на труда. Наред с всичко останало, промените в закона
регламентират и възможностите за въвеждане на нова форма за професионално обучение
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– обучение чрез работа (дуално обучение), приложима за лица, навършили 16 години
(ученици и възрастни).
През 2014 г. за втора поредна година се увеличава относителният дял на
завършилите висше образование сред младите хора на възраст 30-34 години, достигайки
30.9%6. (Фиг. 16). Увеличението спрямо предходната година е с 1.5 п. п. и въпреки, че е
по-малко от значителното увеличение през 2013 г. (2.5 п. п.), доближава България до
целевата стойност за 2020 г. (36%). За 2014 г. националната стойност по този показател е
все още под средната за Европейския съюз (37.9%), но разликата между дяловете за
България и средния за страните от ЕС намалява съществено, като достига 7 п. п. при 9.1
п. п. за 2012 г.
През 2014 г. по този показател България влошава своята позиция сред страните от
ЕС от 21-во на 23-то място, като това се дължи на голямото увеличаване на завършилите
висше образование сред младите хора в Австрия и Хърватска.
Фиг. 12. Завършили висше образование сред лицата на възраст 30-34 години, по страни в ЕС
за 2014 г. (%)
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS

Постигнатият напредък през 2014 г., е фокусиран повече към „институционалните“
дейности: въвеждане на гъвкави акредитационни модели; прилагане на модели за
финансиране, ориентирани към качеството; развитие на системите за управление във
висшите училища и усъвършенстване на модела за прием и др.
Извън обхвата на ученето на възрастни остават дейности от сектора на висшето
образование в България, които са насочени към: утвърждаване на ролята на висшите
Източник на данни за: Завършили висше образование на възраст от 30 до 34 навършени години
по държави за 2014 г.
6
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училища като институции за учене през целия живот и стимулиране на потенциалните
обучавани към по-нататъшно обучение в системата на висшето образование;
възприемане на ученето през целия живот като мисия от висшите училища и индикатор
за осигуряване на качеството; адаптиране на учебните програми съобразно спецификата
на индивидуалния профил и образователните потребности на обучаваните, както и
усъвършенстване на учебните форми и методите за оценяване с цел създаване на
креативна и гъвкава учебна среда; насърчаване на достъпа на „нетрадиционни” обучаеми
и възрастни чрез алтернативни форми за учене през целия живот във висшите училища;
осигуряване на подкрепа и подходяща архитектурна среда за студенти, специализанти и
докторанти с увреждания; насърчаване на висшите училища в използването на данни за
трудовата реализация на завършилите и прогнозите за растежа при планирането на
приема, образователни и обучителни курсове и програми; увеличаване броя на младите
изследователи и насърчаване на постдокторантското обучение; насърчаване участието на
студенти, специализанти и докторанти в различни форми на допълнително обучение
чрез създаване на научни клубове и изследователски школи.
Реалните широки възможности, свързани с формулиране конкретни действия за
постигане на този приоритет от Програмата в частта за висшето образование
продължават да не се използват. Необходимо е да се насърчат съществуващите в
България 54 висши училища да предприемат по-конкретни оперативни действия за
изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, вкл. чрез създаване на
временни или постоянни разнообразни формати за взаимодействие между тях.
Основно значение в това отношение има Стратегията за развитие на висшето
образование в Република България за периода 2014-2020 година, приета с Решение на
Народното събрание от 26.02.2015 г. В стратегията е определена конкретна целева рамка
за развитие на системата на висшето образование, вкл. във връзка с разширяване и
укрепване на мрежата за учене през целия живот и широкото приложение на различни
форми за електронно обучение. Това е пряка връзка на стратегическо равнище между
целевите рамки на Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014-2020 година и Националната стратегия за учене през целия
живот за периода 2014-2020 г. Допълнително съществуват и други дейности и мерки,
които предпоставят подобрено взаимодействие на основните актьори в сектора на
висшето образование и сектора за учене на възрастни, които се отнасят до: достъпа,
увеличаване на дела на завършилите висше образование, качеството на висшето
образование и неговата връзка с пазара на труда, научноизследователската дейност,
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модернизиране на системата за управление на висшите училища, модела на
финансиране, кариерното израстване и др.
Независимо от постигнатия напредък по изпълнение на един от основните
показатели за образование и обучение на възрастни в България, свързан с висшето
образование, пред сектора за учене на възрастни остават сериозни предизвикателства.
Основното от тях е свързано с насърчаване на гъвкави пътеки за учене за възрастни във
висшето образование, включително чрез по-широк достъп до висше образование за
хората, които са обхванати от традиционните системи за квалификационно развитие или
за такива, които са извън тях. Все по-наложително е потребностите на бизнеса от
разнообразяване на спектъра от възможности за учене за възрастни, предлагани от
институциите за висше образование, да бъдат поставени в центъра на общественото
внимание.
През 2014 г. е направена важна крачка към въвеждането на инструменти за УЦЖ в
българската система за образование и обучение.
Приетите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и
обучение и издадената Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на
професионални знания и компетентности осигуряват условия за признаване на знания,
умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
През 2014 г. се осъществи последната фаза на проект „Нова възможност за моето
бъдеще”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 –
2013 (ОП РЧР). Основна цел на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване
на професионална квалификация, повишаване на пригодността за заетост и на
социалната интеграция, чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за
идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания,
умения и компетенции. Обучени са над 1300 консултанти по валидиране, близо 11 000
лица са преминали през начално консултиране по време на пилотното тестване на
системата. През цялата процедура по валидиране са преминали

6317 души, а

сертификати са получили 3639. В края на периода обаче са отчетени трудности, свързани
със заетостта на обучените консултанти и с мотивацията и практическата възможност на
заетите лица да преминават през процедури на валидиране. Това поставя под въпрос
устойчивостта на резултатите от проекта, който приключи през януари 2015 г.
Следва да се отбележи, че по замисъл проектът „Нова възможност за моето
бъдеще” предвижда създаване на система за валидиране само по отношение на
институциите от училищното професионално образование. В него не се включват важни
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институционални субекти от други сектори на националната система за образование и
обучение, каквито са центровете за професионално обучение, висшите училища,
неуниверситетски институции, които могат да предоставят висше образование,
организации от гражданския сектори др. Този частичен подход фокусира националните
усилия само по отношение на един от секторите на българското образование, което
противоречи на самата същност на валидирането като условие за превръщане на ученото
през целия живот и мобилността в реалност. Поради тази причина в Националната
стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. е планирано въвеждане на
система за валидиране, която има по-широк обхват и включва всички ключови страни,
ангажирани с тази дейност.
На 11 юли 2014 г. Народното събрание на Р България прие изменения и допълнения в
Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), които осигуряват
нормативни условия за провеждане на реформи в областта на професионалното
образование и обучение. Една от основните цели на въведените изменения цели
разширяване на достъпа на гражданите до възможности за придобиване на
професионална квалификация чрез въвеждане в българската образователна система на
инструменти за учене през целия живот, а именно:


осигуряване на възможност за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене;

В изпълнение разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение
(ЗПОО) беше утвърдена Наредба № 2 от 13. ноември 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на
образованието и науката, обн. ДВ, бр. 96 от 21 ноември 2014 г., влязла в сила от
01.01.2015 г.
Наредбата определя същността и целта на процеса валидиране, лицата, които имат
право на валидиране, институциите, имащи право да извършват валидиране,
процедурите по валидиране. Наредбата регламентира документите (свидетелство за
валидиране на степен на професионална квалификация и удостоверение за валидиране на
професионална квалификация по част от професия), състава на Комисията по
валидиране, случаите, в които се прекъсва процедурата по валидиране, както и контрола
по осъществяване на валидирането. Изрично е регламентирано задължението на
институциите, имащи право да осъществяват валидиране да включват във вътрешната се
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система за осигуряване на качеството и процедурите по валидирането. Регламентирани
са и въпросите, свързани с финансирането на процедурите по валидиране.
 въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение, основаващи се
на единици резултати от учене, регламентирани в ДОИ за придобиване на
квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение. Регламентирани са възможностите за натрупване на
кредити с цел придобиване на професионална квалификация по професия и техния
трансфер за придобиване на професионална квалификация по друга професия от
същото професионално направление. Осигурена е възможност кредити, присъдени
на единици резултати от учене по обща професионална подготовка да се пренасят и
натрупват за придобиване на професионална квалификация по всички професии от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
 изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование.
2.2. Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението
За да се изгради силен сектор на учене за възрастни са предприети редица мерки,
насочени към осигуряване на условия за повишаване на качеството в сектора за учене на
възрастни.
С приетите през 2014 г. изменения и допълнения на Закона за ПОО са създадени
условия за изграждане на система за осигуряването на качеството в професионалното
образование и обучение, с което ще се повиши привлекателността на ПОО, мотивацията
за реализиране на трудовия пазар по придобитата професия, както и доверието на
бизнеса към подготовката, осъществявана в институциите за професионално образование
и обучение. Въведени са изисквания към институциите за професионално образование и
обучение за изграждане на вътрешни системи за осигуряване на качество на ПОО.
Разработен е проект на Наредба на министъра на образованието и науката, с която се
определят принципите за осигуряване на качество, изискванията към институциите за
ПОО, показателите, условията и редът за измерване на качеството. В тази връзка, е
регламентирана нова функция на Националната агенция за ПОО по отношение
осъществяването на контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в
центровете за професионално обучение. Възложени са и функции на НАПОО за
методическото подпомагане на центровете за професионално обучение във връзка с
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процеса на валидиране на знания, умения и компетентности, както и за създаването и
поддържането на регистър на документите, издадени в резултат на валидирането.
През 2014 г. стана факт дългоочакваната система за прогнозиране на потребностите от
работна сила с определени характеристики. Проведени бяха 2 обучения за служители от
ДБТ и ДРСЗ, както и 3 семинара за близо 150 служители 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.
През 2014 г. България започна процес на институционализация на сектора за учене
на възрастни на национално равнище на управление. Със Заповед № PД 09909/11.06.2014 г. и Заповед № РД 09 – 1286/21.08.2014 г. на министъра на образованието
и науката беше създадена Национална координационна група за учене през целия живот.
В състава на групата бяха включени 31 представители на различни министерства,
агенции, образователни и културни институции, организации на работодателите,
синдикатите, гражданското общество и др. Функциите и задачите на стратегическата
група са свързани с координиране на взаимодействието на различните заинтересовани
страни по отношение изпълнението, мониторинга и оценката на Националната стратегия
за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. Групата подпомага и дейностите на
националния координатор за учене на възрастни. Приет и утвърден е първият План за
дейността на Националната координационна група за учене през целия живот, който е с
времеви хоризонт до м. юни 2015 г.
В началото на юни 2014г. се проведе и Заключителна конференция на тема
„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на
възрастни“. Това събитие представи всички основни продукти, разработени от икипа на
националния координатор за учене на възрастни за периода 2012-2014г. На събитието
присъстваха представители от Главна дирекция „Образование
Европейската

комисия,

министерства,

агенции,

работодателски,

и култура“ на
синдикални

и

неправителствени организации, участници в дейности за учене на възрастни от различни
целеви групи, както и гости от Латвия и Румъния.
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На 10 януари 2014 г. МС прие Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014 – 2020 г. (НСУЦЖ), която определя стратегическата рамка на държавната
политика за образование и обучение в периода 2014-2020 г. Стратегията прилага
цялостен подход, като обхваща ученето във всичките му степени – от предучилищно
възпитание и подготовка до учене на възрастни, във всички направления – общо и
професионално образование и обучение, висше образование, продължаващо обучение на
възрастни, и във всички негови аспекти – образование, формално и неформално
обучение и самостоятелно учене.
Една от стратегическите цели на Националната стратегия за учене през целия живот
за периода 2014 – 2020 г. е „Повишаване на участието на населението 25 – 64 г. в
образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на повече от 5% през 2020 (четириседмичен
референтен период)”.
През второто полугодие на 2014 г. Националната координационна група за учене през
целия живот обсъди и прие Комуникационен рамков план за взаимодействие на
заинтересованите страни при изпълнение на НСУЦЖ за периода 2014-2020 година.
Документът

представлява

съгласуван

управленски

подход

за

отваряне

на

комуникационните канали между заинтересованите страни за сътрудничество и за
изграждане на устойчива информационна среда с цел да се поощрят уменията за растеж,
конкурентоспособност

и

заетост.

Реализирането

на

комуникационна

политика,

предоставяща навременна, разбираема и изчерпателна информация цели мобилизирането
на заинтересованите страни за напредък при изпълнението на НСУЦЖ и мотивирането
на хората от всички възрастни да участват в образование и обучение.
Координацията между заинтересованите страни, която произтича от междусекторния
характер на политиката за учене на възрастни, е ключов проблем пред усилията за
осигуряване на условия за функционираща система за учене през целия живот в
България. Със създаването на Националната координационна група за учене през целия
живот през 2014 г. е постигната важна стъпка напред, като е изграден механизъм за
координация на тези усилия на национално ниво. Необходимо е оттук нататък да се
работи в посока изграждане на многостепенна система на координация, чрез
изграждането на координационни структури на областно ниво.
2.3.Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното
гражданско участие посредством ученето на възрастни
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С оглед на развитието на капацитета на сектора на учене за възрастни за насърчаване
на социалното сближаване и за предоставяне на втори шанс на хората, които се нуждаят
от него за учене и за по-добър живот усилията са насочени към подобряване на
основните умения на възрастните, както и на тяхната езикова и математическа
грамотност.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 –
2020) е приета с Протоколно решение № 44.5 от заседание на Министерски съвет от 22
октомври 2014 г. Стратегическата й цел е постигане на равнище на функционална
грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще
спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на
икономиката.
Разработването и прилагането на подходящи политики за стимулиране на
грамотността сред възрастните изисква да се събират и използват данни на училищно,
регионално и национално ниво, които да позволяват проучване на потребностите от
ограмотяване на възрастни и възможностите за реализацията им.
За повишаванe на самочувствието и мотивацията на възрастните за учене и за
повишаване на грамотността им от съществено значение е развитието на системата за
признаване и валидиране на неформалното обучение и самостоятелното ученe.
2014 г. беше последната пълна година от осъществяването на проекта на МОН „Нов
шанс за успех”. Проектът е насочен към ограмотяване и обучение на неграмотни и
слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен начален етап или
завършен клас от прогимназиалния етап на основното образование; в него участват 185
училища от цялата страна. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е чрез
ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният
достъп на неграмотните и слабограмотните хора до общообразователна и професионална
подготовка и до реализацията им на пазара на труда.
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. 3324 от тях след
успешно положен изпит са получили документ за успешно завършено обучение, което
им дава право да продължат образованието си в училищната система, а останалите –
документ за участие в обученията по проекта. Изпълнението на проекта се очаква да
продължи през следващия програмен период със средства по ОП НОИР.
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През 2014 г. България се нарежда на второ място в Европа по дял на младите хора между 15 и
24 годишна възраст, които нито учат, нито работят /препратка към данните в първата част/. Към
решаването на този проблем са насочени усилията на Агенцията по заетостта, посредством
прилагане на разнообразни схеми за обучение или стажуване като форма на обучение на
работното място и преход към заетост. Със ЗИД на Кодекса на труда от 2014 г. се въвежда
Института на стажуването, както и фигурата на наставника. През 2014 г. близо 12 000 безработни
младежи до 29 г., завършили средно или висше образование и без трудов стаж по завършената
специалност са включени в стажуване в публичната администрация или в частния сектор,
участвали са и във въвеждащо обучение за формиране на трудови навици, извършено от
определени от работодателя наставници. Други 500 са включени в програма „Старт в кариерата”
в държавната администрация. Същевременно продължава прилагането на Националния план за
изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.
Насочена към безработните е и схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на
самостоятелна стопанска дейност“, която се реализира с подкрепата на ОП РЧР. Схемата
подпомага

стартирането на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица чрез

предоставяне на обучения по предприемачество и мениджмънт или за управление на малък и
среден бизнес; обучение и съдействие за разработване на бизнес план; подготовка на проектни
предложения; съпътстващи консултантски услуги (счетоводни, маркетингови и др.) на
новосъздадените предприятия.
Безработните са целева група и на редица други програми на Агенцията по заетостта, вкл.
финансирано чрез ваучери обучение за придобиване / повишаване на професионалната
квалификация или ключовите компетентности. Такива са процедура BG051PO001-1.1.09
"Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" (обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация и стажуване при работодател за срок от 3 месеца
на успешно завършилите обучението) и процедура BG051PO001-1.1.10 “Квалификация и
мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” (обучения за придобиване/повишаване
на професионалната квалификация и ключовите компетентности, мотивационни обучения)
Положително следва да бъде оценено участието на социалните партньори в реализацията на
съвместни с АЗ програми за обучение и субсидирана заетост, като инициативата на АИКБ (1880
обучени безработни и осигурена субсидирана заетост за 500 от тях) и КНСБ (2220 обучени
безработни и осигурена субсидирана заетост за 220 от тях).

Докато младежите са добре застъпени като бенефициент на активната политика на
пазара на труда, само една схема подкрепя обучение на работното място на заети лица
над 55 годишна възраст (1800 заети лица) и обучение за обучаващи на такива лица в
предприятията (60 обучени обучители). Изпълнението на Плана за действие за 2014 г. на
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НСУЦЖ сочи, че почти отсъстват планирани задачи, насочени към възрастните хора над
55 години и към целевите групи в неравностойно положение 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.). Би следвало да се използват
възможностите на ОП НОИР и ОП РЧР за разработването на насочени към тези целеви
групи програми.
Прави впечатление, също така, че осъществените през 2014 г. дейности с публично
финансиране, целящи насърчаване на участието и подобряване на достъпа до учене на
възрастни като средство за социално приобщаване и активно участие в общностния и
обществения живот, до голяма степен се ограничават с активната политика на пазара на
труда. Съществуват редица инициативи, насочени към хора от ромски произход, хора с
увреждания, живеещи в отдалечени места и други групи в неравностойно положение,
които са се доказали като добри практики, но се осъществяват изолирано, обикновено от
НПО и по правило приключват с приключване на проектното финансиране. Би следвало
да се създадат механизми за включване в планирането, изпълнението и мониторинга на
НСУЦЖ на важни актьори на ученето през целия живот, които са недостатъчно добре
представени в съществуващия координационен механизъм на национално ниво –
организации на гражданското общество, доставчици на неформално образование и
обучение, местни власти. Това би могло да стане на областно ниво, като бъдат
предприети стъпки към изграждане на областни координационни структури за
оперативно планиране и изпълнение на стратегията – областни координационни групи за
учене през целия живот.
Целесъобразно би било намирането на пресечни точки с изпълнението на публично
субсидирани дейности за учене през целия живот, насочени към целеви групи в
неравностойно положение, заложени в изпълнение на други стратегически документи,
напр. 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 да не се ограничава само до активната политика на пазара на труда, а да
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.
Изпълнението на приоритета „Удовлетворяване на учебните потребности на
хората с увреждания и лицата в специфични ситуации на изключване от учене“ е
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насочено към изпълнение на една от основните цели на стратегия Европа 2020 за
намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.
През 2014 г. са постигнати резултати, свързани с подкрепа на ученици и възрастни със
специални образователни потребности, както и на такива лица с девиантно поведение за
продължаване на образованието или обучението. В тази връзка са разработени и
утвърдени 4 бр. нови учебни планове за придобиване на първа степен на професионална
квалификация.
Мерките, които се планират за изпълнението на този приоритет са крайно
недостатъчни за преодоляване на негативната тенденция, свързана с увеличаването на
относителния дял на преждевременно напусналите образователната система през
изминалата 2014 г., за което са представени конкретни данни в т.4.1. по-горе във връзка с
основните показатели за образование и обучение на възрастни. Все още при планирането
и изпълнението на дейности и мерки по този приоритет са ангажирани ограничен брой
институции - МОН, ЦРЧР, ММС; което не децентрализира дейностите. Не се планират
мерки за интервенция, насочена към намаляване на напусналите в началния и
прогимназиалния етап от основното образование, вкл. за повишаване на мотивацията и
за насърчаване за повторно включване в образователната система.
Съществено предизвикателство, свързано с изпълнението на този приоритет е
стимулиране на обучението на възрастни, които са напуснали преждевременно
образователната система, както и подобряване на условията за ефективно обучение на
лицата, лишени от свобода.
По отношение подобряване на грамотността на възрастните, развиване на дигиталната
грамотност и предоставяне на възможности за възрастните да развиват основните
умения чрез разнообразни форми за повишаване на грамотността, се осъществяват
дейности от различни тематични стратегически документи, приети от българското
правителство.Така например конкретни ежегодни дейности, свързани с училищните
библиотеки са заложени и в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността 2014-2020 г., приета с Протокол № 43.5 на Министерския съвет от
22.10.2014 г. Част от тези дейности са свързани с обогатяване на фондовете на
училищните библиотеки (Мярка 3 от Цел 1.), други са насочени към превръщането им в
подходяща среда за повишаване на уменията за четене от електронни носители (Мярка 3
от Цел 3.), а трети поставят акцент върху осигуряването на цифрови материали и
създаване на цифрови библиотеки. Потенциал за широко въздействие върху различни
целеви групи, прилагане на гъвкави подходи за обвързване на училищното образование с
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ученето на възрастни, вкл. за придобиване на ключови компетентности, подобряване на
постиженията на учащите и развитие на личността, има и в инициативата „Да върнем
децата при книгите”, която предвижда обогатяване на книжния фонд на училищните
библиотеки с книги, дарени от родители.
В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността 2014-2020 г. са разработени програми от мерки за развитие на
функционалната грамотност на учениците на база на вторични анализи на резултатите на
българските ученици от международните образователни изследвания, като PISA и
PIRLS. Подготвени са и 2 броя анализи по природни науки.
2.4. Засилване на творческия дух и новаторство у възрастните и в учебната среда
През 2014 г. започна изпълнението на Програма „Еразъм +“ в България. Още през
първата година от действието на Програмата тя допринесе за изпълнението на
националната политика за учене учене на възрастни и по-конкретно за: модернизиране
на учебния процес; насърчаване на трансграничната мобилност; прилагането на
европейските инструменти, предназначени за подкрепа на учебната мобилност и на
ученето през целия живот, както и подкрепа за участието на учители в Електронната
европейска платформа за училищно партньорство eTwinning.
За дейностите, свързани с модернизирането на учебния процес и подкрепата за
участие

в

e-Twinningе

се

наблюдава

положително

изменение.

По-конкретно

относителния дял на регистрираните български учители в Платформата е увеличен с 18.7
% (от 3960 през 2013 година на 4 896 през 2014 г.), а на регистрираните български
училища с 8.6 % (от 1920 през 2013 година на 2100 през 2014 г.). Проектите с българско
участие в e-Twinning са се увеличили с 42.4 % (от 930 бр. през 2013 година на 2780 бр.
през 2014 г.).
Електронната платформа за училищно партньорство eTwinning продължава да се
утвърждава като модерен интерактивен инструмент в училищното образование. През
2014 г. е проведено обучение на екипа от eTwinning посланици за работа със софтуер
Wеbеx, чрез който се провеждат онлайн обучения. Разработено е съдържанието на 12
онлайн обучения, проведени през втората половина на 2014 година. 62 учители са
изпратени на 16 бр. семинари за професионално развитие в европейска страна.
Програма „Еразъм +“ е допринесла за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти чрез участие в Ключова дейност 1: „Образователна
мобилност за гражданите“ и Ключова дейност 2:„ Сътрудничество за иновации и обмен
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на добри практики“. В съответствие с отчетната информация 270 учители са участвали в
дейности за мобилност.
През 2014 г. над 2700 лица са участвали в 26 информационни семинара, които са
част от дейности, свързани с подобряване на информираността от прилагането на
ЕСVЕТ (Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение)
на национално ниво за подкрепа на мобилността с учебна цел и на ученето през целия
живот. Резултатите от изпълнението на тази дейност имат широк ефект, тъй като
допринасят за изпълнението на други дейности, свързани със системата за кредити в
професионалното образование и обучение, както в област на въздействие 1, така и в
област на въздействие 5 от Националната стратегия за учене през целия живот за
периода 2014-2020 година.
За модернизиране на учебния процес чрез прилагане на методически модели,
разработени на основата на ИКТ и дистанционно обучение в Българи вече е изграден
data център за обслужване на образователно съдържание и облачна инфраструктура. По
отношение изпълнението на тези дейности са идентифицирани и предизвикателства и
проблеми,

свързани

със

своевременно

актуализиране

на

информационно-

комуникационните познания на потребителите и експертите, които обслужват облачната
инфраструктура, както и предвиждане на средства за поддръжка и обновление.
През 2014 г. усъвършенстването на технологиите на обучението с алтернативни
форми и методи на работа, включително и използване на електронно съдържание е
заложено в дейности, планирани на широка основа. В техните рамки се предвижда:
поддръжката на налични информационни каталожни ресурси с образователна
насоченост и централизиран достъп до електронни периодични издания; лицензиране и
локализиране на стойностни международни образователни ресурси и програми,
достъпни онлайн; поддръжка и разширение на националния образователен портал с
цифрово хранилище за образователни ресурси, както и осигуряване на платформи за
електронно обучение и контрол на занятията, управление на съдържанието и
комуникация с родители и ученици.
За развитието на нови педагогически похвати и творческа среда за възрастните се
разработват и прилагат съвременни програми за квалификация на учители. В зависимост
от начина на финансиране дейностите за изпълнението на този приоритет са
разпределени в две групи. Първата група от дейности се осъществява чрез Проект
BG051PO001–3.1.03-0001

„Квалификация

на

педагогическите

специалисти“

по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., финансирана със
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средства от Европейския социален фонд, а втората група – чрез Националната програма
„Квалификация“, финансирана с бюджетни средства от българското правителство
Стимулирането на творческа среда за учене на възрастни се извършва чрез
планирани обучения на учители, които са с разнообразна тематика и имат за цел
придобиване на знания, умения и компетентности за работа в иновативна учебна среда и
широк

обхват

на

целевите

групи.

Изпълнението

на

дейностите

по

Проект

„Квалификация на педагогическите специалисти“ обхваща работа в интеркултурна
среда, формиране на компетентности за оценяване на учениците, работа с обучаеми със
СОП или превенция на училищното насилие, агресията и др.
В

рамките

на

Проект

BG051PO001–3.1.03-0001

„Квалификация

на

педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г., през 2014 г. е осигурено 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.
През 2014 г. социалните партньори в България също се включиха активно в подоброто използване на информационните и комуникационните технологии в контекста
на ученето на възрастни. Създадени са нови инструменти и платформи за електронно
обучение. Повече от планирания брой лица са обучени от Конфедерацията на труда
„Подкрепа” и Асоциацията на индустриалния капитал в България, а в рамките на проекта
на Българската стопанска камара “MyCompetence” са разработени 12 нови електронни
обучения.
2.5. Подобряване на базата данни, свързани с ученето на възрастни, и на
мониторинга в този сектор
През 2014 г. екипът на националния координатор за учене на възрастни изпълни
цялостен комплекс от взаимосвързани дейности за подобряване на качеството в сектора
за учене на възрастни и изграждане на система за мониторинг.
По-конкретно беше осъществено следното: Изготвен Модел за мониторинг на сектора
за учене на възрастни и проведен консултативен процес с всички заинтересовани страни;
разработено Методическо ръководство за мониторинг на сектора за учене на възрастни;
разработена и въведена в практиката Национална информационна система за учене на
възрастни (НИСУВ). Проведено беше и обучение на представители на заинтересованите
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страни за прилагане на модела и работа с електронния продукт на Системата
(http://lll.mon.bg/system/).
Моделът за мониторинг на сектора за учене на възрастни съдържа основни
положения, свързани с мониторинга на сектора за учене на възрастни, вкл. национална
политика, цели, принципи и базови въпроси, на които може да се отговори с помощта на
Системата. Очертан е обхватът на Системата, критериите за подбор на индикатори,
принципите при изграждането й, както и принципите и правилата за изграждане на
подсистемата за оценка и анализ на въздействията върху сектора за учене на възрастни в
България. В модела е предложено и разпределение на ролите между институциите и
организациите, които те ще изпълняват при работа със Системата за провеждане на
мониторинг на сектора за учене на възрастни на национално ниво. Чрез модела се
гарантира приемственост, стабилност и постигане на конкретни резултати от
изпълнението на дейностите и мерките, свързани с изпълнението на всички национални
приоритетите на Европейската програма за учене на възрастни.
В резултат от разработения Модел беше изградена Национална система за учене на
възрастни, която функционира чрез осигурен достъп до нея от интернет страницата на
националния координатор за учене на възрастни. Информационният продукт осигурява
прозрачност на всички етапи на наблюдаваните процеси в сектора за учене на възрастни.
Той има за цел да подпомага вземането на по-качествени управленски и политически
решения. Информацията, предоставяна от системата, служи за по-добър контрол на
качеството на извършваното обучение, ориентиране и информиране на възрастните лица
за дейности, свързани с учене, което да им осигурява бързи и устойчиви преходи на
пазара на труда. Системата създава информационна основа за анализи и оценки на
сектора за учене на възрастни на национално равнище и по райони на планиране, за
което през 2014 г. бяха обучени представители на социалните партньори, доставчици на
дейности за учене на възрастни, МТСП, АЗ и др.
НИСУВ е проектирана не само за тесен кръг от експерти, които имат специални
интереси, ангажименти и познания за сектора, но и за широк кръг потребители, които в
процеса на своята дейност или просто за информация се нуждаят от кратки и ясни и
точни справки за състоянието на сектора или отделни негови компоненти.

3.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

3.1. Изводи:
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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 (20132020), 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;
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
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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 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.
3.2. 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,
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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;
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.;
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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 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

Националните
координатори
в
изпълнение
Европейската програма за учене на възрастни

на

Страница 43 от 44

и

СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ
Съкращен
ие
Фиг. 1.
Фиг. 2.
Фиг. 3.

Фиг. 4.
Фиг. 5.
Фиг. 6.
Фиг. 7.

Фиг. 8.
Фиг. 9.
Фиг. 10.
Фиг. 11.
Фиг. 12.

Пълно наименование

Страница

Образователна структура на населението на възраст 25-64 години в
страните от ЕС за 2014 година.
Образователна структура на населението на възраст 25-64
навършени години в България за периода 2009 – 2014 година
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.
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.
Относителeн дял (%) на учащите възрастни от общия брой на
учащите във формалното образование
Преждевременно напуснали образованието и обучението на
възраст 18-24 години по страни в ЕС за 2014 г.
Преждевременно напуснали образование и обучение на възраст
18-24 години, по Статистически райони (NUTS 2) за 2013 и 2014
г.
Дял на младите хора на възраст от 15 до 24 навършени години,
които не работят и не участват в образование и обучение, по
държави, през 2014 г.
Дял на заетите (%) сред населението на 20 - 64 навършени години
за България и общо за ЕС (28).
Дял на заетите (%) сред населението на 20 -64 навършени години по
пол за 2014 г.
Дял на заетите лицата на възраст 20-34 г., наскоро завършили
висше или средно образование (преди 1-3 години) по пол, степен на
образование (средно и висше) през периода 2011 - 2014 г.
Завършили висше образование сред лицата на възраст 30-34
години, по страни в ЕС за 2014 г. (%)

Националните
координатори
в
изпълнение
Европейската програма за учене на възрастни

на

6
7

8

9
11
14
15

16

17
17

19

24

Страница 44 от 44

