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ВЪВЕДЕНИЕ 

Този доклад е разработен в рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-

GRUNDTVIG AL_AGENDA „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за 

учене на възрастни”. Проектът се осъществява в периода 2012-2014 г. от 

Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на 

възрастни с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз „Учене през 

целия живот”, в съответствие с Решение № 2012 – 3551 / 001 – 001 на 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската 

комисия. 

Целта на документа е да запознае Европейската комисия със състоянието на сектора 

за учене на възрастни в България. 

Обхват на доклада 

Докладът включва описание на различни характеристики на сектора за учене на 

възрастни в България, като данните обхващат периода 2009-2012 г., както и 

информация от по-ранен период за статистически цели. По този начин докладът 

предоставя статистическа информация, както и информация, разгледана в определен 

контекст, като съдържа и социални и икономически данни за образованието и 

обучението на възрастни. 

Статистическите данни са допълнени от описания на политическата, институционалната 

и нормативна рамка, както и с анализ на начина на функциониране на системата. 

Структура 

Докладът е структуриран в четири глави: 

Глава 1 представя най-обща картина на социално-икономическото състояние в 

България. Представена е социалната действителност в България и по-конкретно 

демографските тенденции и образователното равнище на населението, както и 

икономическият контекст като важен измерител на ученето през целия живот. 

Представени са показатели като реалният брутен вътрешен продукт на човек от 

населението, цената на обучение като пречка за участие в образование и обучение, 

както и бедността и ниските доходи, които възпрепятстват участието в учене през целия 

живот. 

Глава 2 представя политическата и нормативна рамка на сектора за учене на възрастни 

в България. 

Глава 3 представя степента на изпълнение по основни и допълнители показатели за 

образованието и обучението за възрастни в България с конкретен фокус върху 

участието в учене през целия живот, преждевременно напусналите образователната 

система, степента на участие в продължаващо професионално обучение. Представени 
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са и данни за мотивите и пречките за участие в образование и обучение на населението 

на възраст 25-64 години. 

Глава 4 представя степента на изпълнение на петте приоритетни направления от 

Европейската програма за учене на възрастни в България. 

Систематичният прочит на тези глави дава отговор на следните три групи въпроси: 

 Как е организирано образованието и обучението на възрастни в България? 

 Какво е състоянието на сектора за учене на възрастни в България по основни 

показатели? 

 Кои са основните пречки за достъп до образование и обучение на възрастните? 

 Как се изпълняват приоритетните направления на  Европейската програма за 

учене на възрастни? 

Методология 

Методологията за подготовка на доклада е съобразена със спецификата на основните 

източници на данни и тяхното набиране. Документът се базира основно на 

информацията, представена в Анализ на сектора за учене на възрастни, подготвен в 

рамките на Проект „BG - – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на 

възрастни”, като са добавени данни, свързани със социално-икономически показатели, 

както и е посочено изпълнението в България на петте приоритета на Програмата на 

Европейския съюз за учене на възрастни. Изведените са съществуващите проблеми в 

сектора за учене на възрастни и са предложени решения за преодоляването им. 

Предварителният вариант на доклада е представен за коментар и съгласуване на 

Управителния съвет на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA 

„BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, който 

включва представители на различни заинтересовани страни.  

Глава 1. СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 

1.1. Социален контекст  

1.1.1. Демографски тенденции 

Населението на България представлява 1,5% от цялото население на Европейския 

Съюз (503 663 601). През 2012 г. по данни на Евростат в България пребивават 7 327 224 

души.  

По данни на НСИ, България е изправена пред демографски срив. Очаква се намаляване 

на населението с около 1 800 000 души. Това ще доведе страната до състоянието й през 

1926 г. 
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Таблица 11 

  Прогноза за населението по години и пол 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Общо 7159819 6950436 6734989 6519217 6311454 6115526 5929267 5748061 5567060 5384040 

Мъже 348153 338144 328236 318566 309475 301067 293076 285139 276984 268609 

Жени 367826 356892 345263 333351 321679 310489 299841 289662 279716 269791 

На Графика 1 са представени прогнозите, в които се забелязва прогресивно намаляване 

на населението. Първият вариант е определен за реалистичен, вторият вариант 

предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-

икономически процеси в страната, а третият при неблагоприятни. И трите са съобразени 

с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните-членки. 

Графика 1 

 

Демографската промяна сериозно рефлектира върху новата социална действителност. 

Тенденцията на застаряващо население се увеличава с всяка изминала година. През 

2000 г. средната възраст е била 39 години, а дванадесет години по-късно вече достига 

почти 43 години.  

Както може да се види в Графика 2, към настоящия момент се отбелязва 

неблагоприятна възрастова структура. Естественият прираст (раждания и умирания) е 

отрицателен за България в последните години. В периода 2008 г.-2009 г. се усеща слаба 

положителна тенденция, но от 2010 г. и до сега смъртността е с по-големи стойности от 

раждаемостта. За сравнение вариациите са: 2007 г.(-5%), 2008 г.(-4,3%), 2009 г.(-3,5%), 

2010 г.(-4,6%), а през 2011 г. естественият прираст е намалял до 5,1%. 

Много притеснителна е разликата на групата на 15-19 годишните с останалите 

възрастови групи. Младите представители на обществото са значително по-малко от 

възрастното население. Тенденцията на застаряване се очертава много ясно във 

възрастовите групи над 55 години. За 2011 г. населението на възраст 65 и повече години 

наброява почти 1 400 000 души, което е приблизително 1/5 от българското население. 

                                                           
1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен. 
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Тенденцията при младите е видимо намаляваща, но най-притеснителен е темпът на 

този спад. Само в рамките на 5 години, броят на младите в гимназиална възраст от 471 

023 през 2007 г. спада до 358 043 през 2011 г. (Графика 3).  

Графика 2 

 

Източник: НСИ, Население2 

Графика 3 

 

Източник: НСИ, Население 

                                                           
2 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=2501#cont 
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Според демографския доклад на Европейския съюз от 2010 г. , прагът на възрастното 

население в България се очаква да се вдигне над средното за ЕС. Прогнозата3 за 

бъдещето развитие на възрастовата структура на населението ясно изразява 

нарастването на дела на възрастното население и свиването на групите на по-младите.  

Графика 4 

 

Източник: НСИ, Население и демографски прогнози 

Населението в натрудоспособна възраст се увеличава по-малко и скоро ще започне 

свиване. Първият след Втората световна война "бебе-бум" влиза в 60-те години и се 

пенсионира. От сега нататък, по-възрастното население ще продължи да се увеличава. 

Това влошаване на възрастовата структура рефлектира върху качеството на работната 

сила. Динамиката на пазара на труда изисква все по-висока квалификация и 

професионални умения, което от своя страна поражда нуждата от развиване на ученето 

през целият живот на трудоспособното население4. 

1.1.2. Образователна структура на населението 

Според данните от Преброяването на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г., 

образователната структура на населението на 25-64 навършени години значително се 

подобрява следвайки ясно изразената тенденция за увеличение на броя и дела на 

населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и 

                                                           
3  Прогноза при реалистичен вариант по данни на НСИ 
4  Предложено и в демографския доклад на Европейската комисия 2010г. 
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дела на хората с основно и по-ниско образование.5 По данни от същото преброяване  

образователна структура на населението (на възраст от 25 до 64 г. - общо 4 161 509 

души) е следната: 37 659 (0.9%)6 – са хората незавършили начално ниво на основно 

образование, 129 660 (3.12%) - с начално образование, 718 743 (17.3%) - с основно 

образование, 2 149 987 (51.7%) - със средно образование, 1 088 925 (26.2%) - с висше 

образование. За пръв път при преброяване 2011 се включва и категорията „никога 

непосещавали училище”, като броят на тези лица е 39 074, или 0.88% от населението на 

възраст 25-64 навършени години.7 

По-голям е относителният дял на мъжете със средно и по-високо образование - 63.6 

срещу 62.4% при жените. 

Възрастовото разпределение на завършилите различните образователни степени за 

2012 г. показва положителна тенденция в развитието на по-младите представители на 

обществото. При 25-34 годишните се отчита най-голям дял на хората с придобита най-

висока образователна степен.8  35-44 годишните са с преобладаващо завършено средно 

и висше образование – 83.52%, като с начално и по-ниско образование са 3.34%. 

Същата възрастова група се отличава и с най-нисък процент на хората с основно и по-

ниско образование – 16.48%. За групите на 35-44 и 55-64 годишните, процентното 

разпределение за различните образователни степени е приблизително еднакво, като 

завършилите висше образование на възраст 45-64 навършени години е 20.8%, докато 

при младите на възраст 25-34 години делът е с 6.3 процентни пункта по-висок. 9 

Делът на хората с начално и по-ниско образование сред младите е относително 

голям (4.92%10), което ясно показва наличието на по-голяма поляризация отколкото 

сред останалата част от населението. Относителният дял на никога не посещавалите 

училище и незавършилите начално образование сред населението на 15-19 

навършени годишни е 2,94% или 11 098, а при и 20-24 годишните те са 3,04% или 

14 848, което е почти два пъти по-висок дял в сравнение с дела им в групата на по-

възрастните поколения.  

Необходимо е в следващите години да бъдат предприети действия за подобряване 

на образователния статус на тези поколения. 

 

                                                           
5 НСИ, Преброяване 2011г. (окончателни данни), аналитична справка. 
6Забележка: годишните данни за образователната структура на населението според  Преброяване 2011 се различават от същия тип данни 

използвани от „Наблюдение на работната сила” и „Изследване на образованието и обучението на възрастни” поради известни методологически 

несъотвесвия в двете изследвания.  
7 НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България, Преброяване 2011 окончателни резултати , Население на 7 и 

повече години по местоживеене, възраст и образование. 
8 НСИ, Пазар на труда8,  Наблюдение на работната сила, Специфични показател 
9 The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report 
10 НСИ, Пазар на труда10,  Наблюдение на работната сила, Специфични показател. 

http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/Census2011final.pdf
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=746
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=746
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Графика 5: Завършили образователни степени по възрастови групи, 2012 г. 

 

Източник: Наблюдение на работната сила, НСИ 

По данни от преброяването, образователната структура на населението на 50 и повече 

години е идентична с образователната структура на цялото население. Към 1.02.2011 г. 

броят на лицата с висше образование е 564 425 души, или всеки пети над 50 години 

(19.2%) е с висше образование. Лицата, завършили средно образование, към момента 

на преброяването са 1 249 992 (42.5%). С основно и по-ниско образование са 1 090 534 

или 37.1% от анализираната съвкупност. Броят на лицата „никога непосещавали 

училище” е 38 104, или 1.3%. 

Образователният статус на мъжете като цяло е по-висок от този на жените. 

Относителният дял на мъжете със средно и по-високо образование е 64.1% срещу 

59.7% при жените. Делът на жените с начално и по-ниско образование е 10.7%, а 1.8% 

от тях никога не са посещавали училище. При мъжете тези дялове са съответно 6.0 и 

0.7%. 

Графика 6: Относителен дял на лицата на 50 и повече навършени години по пол и степен 

 

Източник: Преброяване 2011, НСИ 
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Най-висок е делът на лицата с високо образование (висше и средно) сред лицата във 

възрастовата група 50-64 навършени години – 74.2% . С увеличаване на възрастта 

намалява делът на лицата с високо образование за сметка на тези с основно и по-ниско. 

Най-висок е делът на лицата с основно и по-ниско образование сред лицата на 80 и 

повече години – 62.5%, а 2.7% от тях никога не са посещавали училище. 

1.2. Икономически контекст 

1.2.1. БВП на човек от населението 

Реалния брутен вътрешен продукт на човек от населението не e пряк измерител на 

участието в учене през целия живот, но както отбелязахме по-горе е много важен 

измерител на резултата от този процес в неговия икономически аспект. Достатъчно 

високият темп на прираст на брутния вътрешен продукт (БВП), при равни други условия, 

означава, че обществото генерира допълнителни ресурси с цел да посрещне 

икономическите нужди на настоящото поколение, чрез инвестиране в допълнително 

образование, обучение и квалификации с цел получаване на по- висока възвръщаемост 

или насоченост към различни актуални социални и екологични въпроси. 

 

Графика 7: БВП и темп на БВП по години 

 
Източник: НСИ 

За периода 2000 - 2012 г. темпът на растеж на реалния БВП се характеризира със 

нестабилност, като средният абсолютен прираст на верижна база за периода 2004 – 

2012 г. е 0.59%. През 2009 г. (Графика № 7) е регистриран спад, след което показателя 

започва отново да нараства, като през 2011 г. съответно темпа на прираст на база 2009 

г. е 7.71%, но по предварителни данни се очаква през 2012 г. да се реализира спад до 

6.67% на база 2009 г. 
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При тези условия е ясно, че увеличаване на разходите отделяни от частния бизнес за 

допълнителна квалификация и преквалификация на неговите служители не може да се 

очаква. И тъй като именно бизнеса и работещите в частност са най-голяма част от 

участващите в процеси на УЦЖ повишаването на делът на участващите изисква 

обединени усилия между държавата и бизнеса, както в сферата на информирането за 

възможностите, които предоставя допълнителната квалификация така и в ресурсното 

обезпечаване на самите процеси. 

Не е по благоприятна картината и при сравнение с останалите страни членки на ЕС. 

През 2012 г.за пореден път България е класирана  на дъното по „Индексът за обем на 

БВП на глава от населението в стандарт на покупателната способност (PPS)”, като 

показателят за страната остава повече от два пъти по-нисък от средния за Съюза и 

нарежда България сред най-бедните държави не само в ЕС, но и в Европа (Черна Гора, 

Сърбия, Босна и Херцеговина и Албания). 

Графика 8: БВП изразено като Паритет на покупателна способност в ЕС 27 и 28 за 2012 г. 

 
Източник: ЕВРОСТАТ 

При такъв стандарт на покупателната способност, възможностите за участие в процеси 

на УЦЖ чрез собствено финансиране (самофинансиране на самите учащи) е малко 

вероятни и дори изключено, най-малко поради факта, че в такива условия разходите за 

образование и обучение са сред първите, от които се лишават голяма част от 

домакинствата. 
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1.2.2. Цената на обучение като пречка за участието в УЦЖ 

Причините за неучастие сред тази част от населението имало желание за участие, но 

неучаствала в процеси на УЦЖ често са много, разностранни и влияят комплексно. Все 

пак, по данни от ИООВ може да се установят няколко важни фактора, сред които с най-

голяма тежест е цената на обучението, всеки 4ти, който е изтъкнал това като водеща 

причина за неучастие в УЦЖ.  

Графика 9: Причини за неучастие в УЦЖ по възрастови групи за 2011 г. 

 
Източник: НСИ, ИООВ 

При населението, за което водеща причина за неучастие е цената на обучение най-

голям е делът на неучастващите, но имали желание да участват, сред по-младите хора 

на възраст 25-34 години – приблизително 28.7% (Графика №2). Голям е делът и на 

младите посочили „Липса на време, поради служебни задължения или неудобно време” 

– 15.9% и „Липса на време поради семейни задължения” – 13.9%11. 

Интерес представляват данните за цената на обучение, като пречка по степен на 

придобито образование (Графика №3), наи-значим е фактора цена за хората със средно 

образование - 30.3%, следвани от хората с основно и по-ниско образование 26.8%. 

                                                           
11 Сумата на отговорилите е по голяма от 100%, поради възможността да се посочва повече от една причина. 
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При хората с основно и по-ниско образование значителна пречка се явява и 

невъзможността да отговорят на изискванията – 17.4%, както и разстоянието до мястото 

на провеждане на обучение – приблизително 17%, като тази причина до голяма степен 

може да се разглежда като тясно обвързана с цялостната цена на обучение. 

Цената на обучението засяга в най-малка степен групата на хората с завършено висше 

образование, малко над 20% от тях са заявили, че това е била пречка при тях, докато 

делът на посочилите липсата на време поради служебни и семейни задължения е 

съответно 27.3% и 15.2%. 

Графика 10: Причини за неучастие в УЦЖ по степен на придобито образование за 2011 г. 

 
Източник: НСИ, ИООВ 
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Съвсем закономерно, сред хората нежелаещи да участват и неучаствали в процеси на 

УЦЖ основна е посочена причината „Липса на подходящо (желано) образование или 

обучение” по малко от 1% от тях са посочили цената на обучението, като причина за 

неучастие. 

Данните ясно показват, че цената на обучението е сред водещите причини за всички 

възрастови групи, както и за хората със средно и по-ниско образование, това налага 

разглеждането на доходите и покупателната способност на населението като фактор за 

участие в УЦЖ. 

1.2.3. Бедността и ниските доходи като фактор за участие в процеси на УЦЖ 

Редица авторитетни международни изследвания установяват, че в България е налице 

значима връзка между образователните постижения и степента на придобитото 

образование и социално-икономическата среда12. Социално икономическата среда и по 

конкретно доходите на домакинствата се оказват един от ключовите фактори 

определящи не само степента на придобитото образование, но и последващото участие 

в процеси на УЦЖ. 

По данни от ИООВ, едва около 8.5% са хората участвалите във формално образование 

и неформално обучение с чист доход13 до 350 лв., на другия край са хората с чист доход 

в интервала от 1151 до 1920 лв., като приблизително 39% от тях са участвали в 

формално и неформално обучение през последните 12 месеца.  

Подобно е и разпределението при участвалите в някакъв вид самостоятелно обучение. 

Най-активни при тази група са хората с доходи в интервала над 1441 лв. – почти 21%, 

докато  при хората с доходи до 350 лв. участието е значително по-ниско – 5.7%. 

При тези данни е очевидно, че безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен 

стандарт и бедността поставят много хора в затруднени условия, водещи както до 

повишен риск от тяхното преждевременно отпадане от образователната система, така и 

до значително намаляване на шансовете им да се завърнат в нея, на един по късен 

етап от живота си, чрез участие в процеси на УЦЖ.  

В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да 

помагат на семействата си, което води до прекъсване на присъствието в училище или 

до нарушаване на участието им в учебния процес, а веднъж напуснали образователната 

система тяхното завръщане в повечето случаи се оказва невъзможно именно поради 

същите финансови икономически мотиви. Това от своя страна силно ограничава 

възможностите им за реализация на пазара на труда, а с това и шанса да се възползват 

                                                           
12 Изследвания PISA на ОИСР, SILC и LFS на ЕВРОСТАТ 
13 Принадлежността към определена интервална група на дохода се определя по субективна преценка на самите респонденти. 
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от допълнителните възможности за квалификация, които се предоставят от 

работодателите, или с тяхно съдействие. 

Графика 11: Дял на участващите във формално образование, неформално и самостоятелно 

обучение по интервална група на доходите за 2011 г. 

 

Източник: НСИ, ИООВ 

Глава 2. ПОЛИТИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА 
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развитие на страната.  
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Националната стратегия за младежта 2010 -2020 г. и Националния план за действие по 

заетостта, който се разработва ежегодно за изпълнение на целите, заложени в 

Актуализираната стратегия по заетостта 2008-2015 г.  

Съществува и друга група от политически документи, които обхващат: развитието на 

училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка; намаляването на 

бедността и социалното изключване, демографското развитие; осигуряването на равни 

възможности за хората с увреждания; интеграцията на ромите в българското общество; 

развитието на гражданските организации; насърчаването на активния живот на 

възрастните хора в България и др. 

Като цяло политическите рамки в България имат следните характеристики: 

  наличие на цели и приоритети, които са синхронизирани с актуалните 

политически документи на Европейския съюз; 

  различен времеви обхват; 

  принадлежност към разнообразни видове от систематиката на стратегическите 

документи (стратегии, програми, планове, концепции и др.); 

  широк тематичен диапазон. 

Съществуващата политическа рамка е подходяща основа за формиране на национална 

политика за учене на възрастни, но тя все още разглежда проблемите на ученето на 

възрастни в общия политически контекст на другите социално-икономически сектори. 

Това налага специфично политическо фокусиране върху проблемите на ученето на 

възрастни. То трябва да доразвие съществуващите общи параметри на политическата 

рамка и заедно с това да й придаде нови измерения, които очертават специалните 

особености на сектора за учене на възрастни в България. 

Основен проблем на политическата рамка, която използва към момента българския 

сектор за учене на възрастни, е липсващата връзка между планирането и оценяването 

на политиката. В действащата нормативна рамка отсъстват разпоредби, които да 

регламентират развитието на тези процеси. 

Друг проблем, който е пряко свързан с основния и произтича от спецификата на 

качественото стратегическо управление, е отсъствието на механизми, гарантиращи 

последователност и системност на политиките. В България все още преобладава 

разбирането, споделяно от политици, ръководители на органи на изпълнителната власт, 

както и от различни представители на заинтересованите страни, че широкият набор от 

стратегически документи за различни социално-икономически сектори гарантира в 

достатъчна степен ефективността и ефикасността на тяхното изпълнение. Практиката 

на изпълнението на стратегически документи показва, че дори и в случаите, когато за 

тяхното изпълнение са приети оперативни документи, тяхното отчитане достига само до 

идентифициране на неизпълнените мерки и дейности, без да посочва причините, които 
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са довели до това състояние. Това налага необходимостта българските публични 

институции и заинтересованите страни да насочат своите усилия към всички етапи от 

цикъла на качественото стратегическото планиране (планиране, изпълнение, анализ и 

оценка на въздействието и мониторинг). Именно преминаването през тях би могло да 

осигури реални възможности за аргументирани корективни действия, с оглед постигане 

на системност, ефективност и ефикасност на политиките, включително и по отношение 

националната политика за учене на възрастни. 

По отношение необходимостта от качествено стратегическо планиране в България 

съществуват и изключения. През 2012 г. е извършена Оценка на въздействието на 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г. Този 

документ е първоначална стъпка към формиране на нова административна култура за 

стратегическо планиране на процесите в националната система за образование и 

обучение, включително и по отношение на формирането на необходимите умения в 

служителите от администрацията на Министерството на образованието и науката. В 

контекста на посочения по-горе основен проблем, този документ за първи път очертава 

ясна връзка между политическа рамка, оперативен документ и извършени анализ и 

оценка на въздействието на националните процеси, свързани с политиката за учене 

през целия живот. Извършената Оценка на въздействието на Националната стратегия 

за учене през целия живот за периода 2008-2013 г. и съдържащите се в нея 

констатации, изводи и препоръки имат принос в две важни направления. Първото е 

свързано с изследване на степента на изпълнение на мерките и дейностите, заложени в 

оперативния документ към стратегията, до края на 2011 г., и заедно с това очертава 

актуалността на целевата рамка до 2013 г., когато приключва действащата стратегия. 

Второто направление създава ефективни предпоставки, базирани върху конкретни 

препоръки, за промени в новата политическа рамка през следващия програмен период 

2014-2020 г. 

Макар възрастните да представляват само една от целевите групи на политиката за 

учене през целия живот, акумулирането на практически опит, свързан с оценяване и 

анализиране на въздействието, има важен смисъл за последователността, 

системността и предвидимостта в управленските подходи по отношение на политиката 

за учене през целия живот в България. 

Формулирането на специален политически фокус върху сектора за учене на възрастни в 

България следва да отчита специфичните национални условия и актуалните приоритети 

на националната система за образование и обучение, които да осигуряват изпълнение 

на обновената Европейска програма за учене за възрастни.  

Специфичните измерения на националната политика за учене на възрастни могат да 

бъдат конкретизирани чрез: 

 Постигане на взаимна допълняемост и съгласуваност между политическите 

рамки, които произтичат от Програмата и инициативи, предприети в контекста на 
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други европейски политики (по-специално в областта на професионалното 

образование и обучение, висшето образование и др.), които изискват съгласуван 

подход между действията в различните сектори на националната система за 

образование и обучение, включително и в сектора за учене на възрастни в 

България. По конкретно действията по Програмата е необходимо да бъдат 

свързани с проектите на Национална стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014-2020 година и Стратегията за развитие на висшето образование, 

както и с концептуалната рамка и мотивите към планирания Проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение; 

 Поддържане на постоянна тясна връзка между Министерството на образованието 

и науката, в качеството му на Национален координатор за учене на възрастни, с 

координаторите от другите европейски държави за насърчаване на обмена и 

конструирането на ефективни, ефикасни и устойчиви партньорски мрежи на 

всички равнища на управление и с максимално широк кръг от заинтересовани 

страни; 

 Развитие на разнообразни възможности за обмен на информация относно 

политиките, както и изследване на практическия опит за анализиране и оценяване 

на изпълнението им. В това отношение България би могла да използва 

натрупания опит за оценяване, анализиране и провеждане на консултационен 

процес на политиката за учене през целия живот и по-конкретно цялостни процес, 

свързан с разработената през 2012 г. Оценка на въздействието на Националната 

стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г.; 

 Предприемане на първоначални основни стъпки, насочени към създаване на 

национална база от знания за сектора за учене на възрастни, чрез провеждане на 

тематични и с различна периодичност проучвания, създаване на електронни 

платформи на проектен принцип, увеличаващи капацитета на научните 

организации, висшите училища, отговорните институции, областни и общинските 

администрации и др. Тези действия биха могли да рефлектират върху 

пълноценното сътрудничество на България с мрежата „Евредика” и Европейския 

център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и др.; 

 Създаване на механизми за сътрудничество между България и международни 

организации (ОИСР, Юнеско, Съвета на Европа) с цел използване на 

разнообразни колекции от данни, резултати и продукти от международни 

изследвания в областта на ученето на възрастни, включително с регионални 

организации (Съвета за регионално сътрудничество и DVV International, 

Централен офис за региона на Югоизточна Европа в гр. Сараево, Босна и 

Херцеговина), както и с партньорски аналитични екипи на многостранна и 

двустранна основа, предвид резултатите от осъществената учебна визита в 

Австрия; 

 Използване на широкия спектър от европейски финансови инструменти, 

включително и по отношение на оперативните програми в България, за подкрепа 
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на различни национални инициативи, допринасящи за изпълнението на 

Програмата. Те могат да бъдат насочени към разпространение на европейските 

продукти и да осигуряват мултиплициране на резултатите отвъд проектните 

интервенции, гарантиращи последователност, системност и предвидимост на 

политиката за учене на възрастни в България; 

 Регулярно национално докладване на напредъка по изпълнението на Програмата, 

включително в контекста на изпълнението на Националната стратегия за учене 

през целия живот за периода 2014-2020 г. 

2.2. Нормативна рамка 

В България съществуват различни нормативни актове, които регулират обществените 

отношения в сектора за учене на възрастни. 

 Конституцията на Р България осигурява правото на всички български 

граждани, независимо от тяхната възраст, да придобиват основно, средно и висше 

образование и да повишават непрекъснато своята квалификация. 

 Кодексът на труда урежда възможностите за образование и обучение на 

заети въз основа на трудов договор или на лица, които се подготвят за работа при 

работодателя след завършване на обучение. Образованието, обучението и 

придобиването на професионална квалификация на работниците и служителите е 

уредено въз основа на договорния принцип. 

 Законът за народната просвета осигурява възможности за придобиване 

на основно и средно образование на лица, навършили 16 години във вечерна и 

задочна форма на обучение. 

 Законът за професионалното образование и обучение осигурява 

придобиването на професионална квалификация от гражданите, съобразно личните 

им интереси и възможности, както и задоволяване на потребностите на държавата от 

квалифицирана и конурентоспособна работна сила. Въвежда понятията за начално и 

непрекъснато професионално обучение; правни възможности за държавните и 

общинските училища, както и на частни институции да осъществяват професионално 

обучение на лица, навършили 16 години. 

 Законът за насърчаване на заетостта въвежда определение на понятието 

„възрастен” и урежда обществените отношения, свързани с насърчаване и запазване 

на заетостта и увеличаване пригодността за заетост чрез програми и мерки за 

професионално обучение на възрастни, стимулиране на професионалното 

информиране и консултиране, мотивационно обучение, ограмотяване, както и 

стимулиране на работодатели, ангажирани с обучение на заети и безработни лица.  

 Законът за висшето образование осигурява обучение за повишаване на 

квалификацията на лица завършили  образователно-квалификационна степен от 
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висшето образование и за провеждане на обучение в образователна и научна степен 

„доктор” по акредитирани специалности за придобиването й съгласно Закона за 

развитието на академичния състав в Р България. 

 Законът за младежта осигурява условия за пълноценно личностно 

развитие на младежите и участието им в обществено-икономическия живот. Създава 

публична Национална информационна система за младежта, регламентира статута 

на младежкия работник, основните принципи на младежкото доброволчество и 

неговата подкрепа, координацията на младежката политика като междусекторна, 

целенасочена и последователна дейност на органи на изпълнителната власт, 

общините, младежките организации и обществото, насочена към лицата на възраст 

между 15 и 29 години. 

 Законът за занаятите урежда условията, реда и обществените отношения, 

свързани с организацията за упражняване на занаят и занаятчийското обучение на 

лица, които са извън образователната система в Р България. 

 Законът за обществените библиотеки определя националните, 

регионални, общински и читалищни библиотеки като образователни, информационни 

и културни институти с национално и местно значение, които събират, обработват, 

организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други 

произведения и информация за историческото, книжовното и литературното културно 

наследство. 

  Законът за народните читалища. определя статута на читалищата като 

традиционни български самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които 

поддържат библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки и електронни 

информационни мрежи. Чрез развиване и подпомагане на любителското 

художествено творчество; организиране на школи, състави, кръжоци, курсове, 

клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти и младежки дейности; събиране 

и разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на музейни 

колекции, предоставяне на компютърни и интернет услуги и др.; се задоволяват не 

само социални, но и образователни потребности на възрастните. 

 Законът за интеграцията на хората с увреждания създава гаранции и 

стимули за интеграция и равнопоставеност на хората със специфични възможности. 

 Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

осигурява правото на лица, изтърпяващи наложено наказание „лишаване от свобода“ 

за достъп до образователни, обучителни и квалификационни дейности. 

 Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Търговският закон 

осигурява възможности на български или чуждестранни юридически лица с 

нестопанска цел да осъществяват дейности, свързани с обучението на възрастни. 
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Прегледът на нормативната среда в Република България с цел изследване на 

правата и отговорностите на идентифицираните заинтересовани страни в сектора за 

учене на възрастни, обществените отношения, установяване на дефицитите и 

съществуващите инструменти за въздействие, позволяват да се направят следните 

изводи: 

 Липсва единна нормативна база за обучението на възрастни.  

Нормативната рамка, регулираща обществените отношения в този сектор, включва 

голям брой различни по вид и степен документи, за изпълнението, на които са 

отговорни различни институции като Министерство на образованието  и науката, 

Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, 

Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, Агенцията по 

заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение и др. 

 Нормативната среда не осигурява институционализирането на сектора за 

учене на възрастни. 

Не са определени структури за координираниране на действията на 

заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни, както на национално, така 

и на областно и местно ниво. 

 Непознаване и/или неприлагане на нормативната уредба от заинтересовани 

страни  

Разпокъсаният характер на нормативната уредба на сектора за учене на възрастни 

затруднява ползването й от различни заинтересвани страни. Много често част от 

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. 

Това състояние на нормативната рамка сериозно затруднява и без това нелекия 

процес за прилагане на политиките за учене на възрастни и със сигурност 

представлява значителна пречка за успешната публична комуникация на тази 

политика.  

Предложения за нормативни промени 

Екипът на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA „BG – 

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” предлага да 

бъде разработен закон, регулиращ обществените отношения в сектора за учене на 

възрастни. Законът да регламентира и въведе в практиката: 
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 определение на понятието «възрастен обучаем»; 

 органи за управление и осигуряване на качеството на сектора за ученее на 

възрастни; 

 отговорностите и правата на различните заинтересовани страни в сектора за 

учене на възрастни при планирането, изпълнението, мониторинга и оценяването 

 гъвкави пътеки за обучение на възрастни, вкл. За компенсиране на знания и 

реинтегриране в образователната система; 

 работещ механизъм за валидиране на придобитите знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене, както и 

на основата на професионален и/или практически опит; 

 институционализиране на професионалното ориентиране и кариерно развитие и 

гарантиране на неговата структурна устойчивост; 

 система за качество на ученето на възрастни през целия живот; 

 стандарт за използване на информационни и комуникационни технологии за 

образование и обучение, електронни учебници и учебни помагала; 

 национален класификатор за ключовите и основните компетенции, за които няма 

образователни стандарти: умения за учене, граждански умения и социални 

компетентности, предприемачество и иновативност; 

 външно оценяване на степен на владеене на ключови компетенции, формирани 

професионално-личностни качества и специфични знания и умения в определена 

приложна област; 

 задължение за работодателя да разработва и прилага вътрешна система за 

оценяване на работниците и служителите, да развива нивото на компетенциите им 

и провежда политика за обучение за повишаване на квалификацията и кариерното 

им развитие; 

 уреждане на отношенията в процеса на обучението на работно място чрез 

договор, сключен между работодателя, обучаващата институция и възрастния 

обучаем; 

 актуализирани рамкови програми за професионално образование и обучение на 

възрастни в зависимост от формата и продължителността им, входящото и 

изходящото образователно и квалификационно равнище; 

 доразвити процедури за занаятчийско обучение и сертифициране на придобитите 

умения, синхронизирано със Закона за професионалното образование и обучение; 

 уреждане на легитимни документи след завършване на курс за ограмотяване. 

Глава 3: ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ  

4.1. Участие на възрастните в учене през целия живот  

Според резултатите от проучването на НСИ в България през 2012 г., едва 1.5 % от 

населението е участвало във формално или неформално образование или обучение 
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през четирите седмици преди интервюто. Въпреки покачването в сравнение с 2011 г. 

от 0.2 процентни пункта данните не са особено оптимистични, а през последното 

десетилетие липсва трайна и устойчива тенденция. Дистанцията между средната 

стойност на ЕС и България се запазва относително голяма – 6.5 пъти за 2012 г. и 

между 6.5 и 7.6 пъти през последните 10 години. България реализира едно от най-

ниските участия в рамките на това изследване, като след нея (по ревизирани данни за 

2012 г.) се намира единственно Румъния14 (Графика 12).  

Графика 12: Участие в УЦЖ по данни от ЕВРОСТАТ, за периода 2001 – 2012 год. като % от 

населението на възраст 25-64 г. 

 
Източник: Образование и обучение, Учене през целия живот, ЕВРОСТАТ. 

Изследването на образованието и обучението на възрастни (ИООВ) е относително 

нов елемент от статистиката на ЕС за образованието и ученето през целия живот15, 

което се проведе пилотно през 2007 г. и за втори път в България през м. декември 

2011 година.  

Изследването е фокусирано върху участието в различните форми на УЦЖ за период 

от 12 месеца преди датата на интервюто. Основната цел на изследването е да се 

оцени участието на населението в активна трудова възраст (25-64 г.) в ученето през 

целия живот и в частност в неговите три основни форми: формално образование и 

обучение, неформално обучение и самостоятелно учене.16 

Според резултатите от проведените от НСИ изследвания равнището на участие на 

населението на възраст 25-64 г. във формално образование и обучение или 

неформално обучение намалява съществено от 36.4% през 2007 г. на 26.0% през 

                                                           
14 EUROSTAT, Database by themes, Participation in education and training, Participation rate in education and training by sex. 
15 Ученето през целия живот обхваща всички целенасочени учебни дейности, формални и неформални, предприемани с цел подобряване на 

знанията, уменията и компетентността на отделния човек, както от професионален, така и от общ интерес - за лични и социални цели. 
16 НСИ, Методологически бележки за изследване на образованието и обучението на възрастни. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=trng_aes_100
http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=23&a1=197&url=img%2FMRUBRIK%2FEdu_Meth_AES.pdf
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2011 година (Графика 13). Факторите за това намаление са основно свързани с 

общата икономическа криза в страната и най-вече с намалението на броя на заетите 

лица, които са основните участници в образование или обучение.17 Над една трета от 

заетите (37.3%) са участвали в поне една форма на неформално обучение, докато 

при определящите се като безработни и икономически неактивни равнището на 

участие е съответно 3.8 и 1.6%. За 94.0% от участниците неформалното обучение е 

свързано с работата и придобиването на възможности за професионално развитие.18 

Наблюдават се съществени различия и по отношение на образователната степен и 

участието във формално образование и обучение или неформално обучение. Докато 

едва 12.3% от лицата с основно или по-ниско образование са участвали в УЧЖ, то 

този относителен дял е 24.8% за лицата със средно образование и достига до 40.1% 

за тези с висше образование. Въпреки че като цяло, възрастните хора (50-64 години) 

са доста по-пасивни по отношение на участие във формално образование и 

неформално обучение – 15.1%. Прави впечатление, че сред участвалите при хората с 

по-ниско образование във възрастова група 50-64 години структурата на участие по 

образование се характеризира с малко по-висок дял на участвалите, при хората с 

основно и по-ниско образование 14% и при хората със средно образование 27.4%.19  

В сравнение с останалите европейски държави България значително влошава своята 

позиция. Тя е с най-голямо намаление в дела на хората участващи в УЦЖ – 10.4 п. п. 

(Графика 13), като следващата държава (Литва, -5.4) е с почти два пъти по-малко 

намаление.  

Графика 13: Участие на населението на 25-64 години във формално образование и 

неформално обучение през 2011 г. 

 
Източник: ИООВ, НСИ 

                                                           
17 НСИ, Участие на населението на възраст 25 – 64 години в учене през целия живот (Анализ на основните резултати от изследването на 

образованието и обучението на възрастни през 2011 година, стр. 5. 
18 МОМН, Оценка на въздействието на национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 година.  
19 Социално-демографски профил на населението на възраст на и над 50 години в България, НСИ, 2012 г. 
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http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/otsenka_LLL_strategy_28-01-2013.pdf
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Данните за намалението на делът на участващите в процеси на УЦЖ трудно могат да 

бъдат обяснени  изцяло с икономическата криза, тъй като това е явление обхванало 

целия Европейски съюз, но само 9 от 24 европейски държави, участвали в 

изследването, реализират спад/отрицателни стойности на изменение. В този 

контекст, съвсем закономерно,между двете изследвания позицията на България  се е 

влошила от 14 място през 2007 г. (от общо 25 участващи държави) до 21 място през 

2011 г. (от общо 24 участващи държави), като само Гърция, Румъния и Полша имат 

по-лоши стойности. 

Докато през 2007 г. България е имала стойности на участие в УЦЖ малко над 

средните за ЕС (27), през 2011 г. тя е значително под средната стойност в 

Европейския съюз – с цели 14.8 п. п. 

 

4.2. Дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст 

18-24 години.  

Повечето млади хора преминават през формалната образователна система и 

осъществяват преход към по-нататъшно образование или към заетост. Резултатите 

от Наблюдение на работната сила (НРС), извършено от НСИ през 2012 г. показват, че 

делът на преждевременно напусналите училище (ПНУ) на възраст 18-24 години в 

България е 12.5% 20. Това означава, че всеки седми/осми младеж в България е 

напуснал училище преди да завърши средното си образование. Тази стойност е 

близка до средноевропейските равнища.  

При жените процентът на ПНУ е по-висок, отколкото при мъжете, а разликата между 

двата пола за 2012 г. е 0.9 процентни пункта и явлението се запазва за пета поредна 

година. Независимо от по-големия дял на отпадане на жените, техният относителен 

дял сред завършилите висше образование е значително по-висок от този на 

мъжете.21 

Според данни на ЕВРОСТАТ22 през 2012 г. пет от общо шестте района на 

икономическо планиране в България се характеризират със стойности на ПНУ, които 

са по-високи от средното за страната с между 1.1 и 8.3 процентни пункта. Най-висок е 

делът на тази групата съответно в Югоизточен и Северозападен райони на 

планиране, в които почти всеки пети/шести (21.1% и 20.8%) e без средно образование 

и не участва в никаква форма на образование или обучение. В Югозападния район 

устойчиво са налице между 2 и 5 пъти по-ниски дялове на ПНУ, като показателят на 

този район е съизмерим с най-добрите в европейски мащаб за последното 

десетилетие. Следва да се отбележи, че тези драстични междурегионални различия 

                                                           
20 Данните за делът на ПНУ за последните две години (2011 и 2012г.) са ревизирани в съответствие с прилагания подход на претегляне от 2012 г. и 

данни за населението от Преброяване 2011. 
21 EUROSTAT, Population and social conditions, Education and training, Educational attainment, outcomes and returns of education, Early leavers from 

education and training, by sex and NUTS 2 regions, Early leavers from education and training by sex and employment status. 
22EUROSTAT, General and regional statistics, Regional education statistics, Early leavers from education and training by sex and NUTS 2 regions. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=edat_lfse_14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=edat_lfse_14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database?_piref458_1209540_458_211810_211810.node_code=edat_lfse_16
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се дължат не толкова на нарастване на абсолютния брой на ПНУ, а по-скоро на 

миграцията на хората с висше образование към големите градски агломерации и 

дори извън страната (проблемът е разгледан в население), което увеличава 

относителния дял на ПНУ в по-слабо развитите райони и такива, в които са силно 

развити сезонните отрасли23. 

Във връзка с реализацията на пазара на труда интерес представляват и данните на 

ЕВРОСТАТ по отношение на заетостта на младите хора, които са прекъснали своето 

образование (Графика 14). От тях едва 5.3% са заети и още толкова са тези, които 

желаят да работят. Младите хора, които не учат и не търсят работа са 4,6% през 2012 

г., като делът им е намалял с 0,8 процентни пункта от 2008 г. насам. Техният дял 

обаче остава обезпокоително висок на фона на другите европейски държави, като 

България се намира на първо място със стойност над два пъти по-висока от средната 

за ЕС. 

  Карта 1: Преждевременно напуснали училище 18-24 год., за 2012 г. 

 
Източник: Наблюдение на работната сила, НСИ 

                                                           
23 Има се предвид сектора на туризма в който преобладават лицата със средна степен на придобито образование и богат набор от квалификации, 

но без висше образование. 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26
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Графика 14: Преждевременно напуснали училище по статус на заетост и държави за 2012 г. 

 
Източник: ЕВРОСТАТ 

Необходимо е в следващия програмен период (2014-2020 г.) да се набележат спешни 

мерки, насочени към тази група млади българи, за повишаване на образователното 

им равнище и придобиване на професионална квалификация. 

4.3. Участие в продължаващо професионално обучение. 

Според данни от Европейското изследване на продължаващото професионално 

обучение (CVT) през периода 2005-2010 г. делът на участващите в обучение за 

повишаване на професионалната квалификация в България нараства от 15 на 22%, 

като нарастването е с 2 п. п. по-високо от средното за ЕС. Независимо от това 

България си остава на едно от последните места по този показател - на 24 място от 

общо 27 държави. 

Делът на участващите в продължаващо професионално обучение е малко по-висок 

при мъжете, отколкото при жените.  

Данните разкриват тревожния факт, че се засилват различията между малките и 

средните предприятия от една страна и големите предприятия от друга. 

Закономерност за всички държави участващи в изследването е по-голям дял на 

участващите в продължаващо професионално обучение предприятия с по-голям брой 

служители. За България данните показват, че служителите участващи в такъв тип 

обучение през 2005 г. са 3.8 пъти повече в предприятията с над 250 служители, или 

приблизително 23%, докато при предприятията с 10-49 служители делът на 

участващите е едва 6% . През 2010 г. тази разлика се увеличава на 5.5 пъти, като 

участието на служители от предприятия с 10-49 работници нараства едва с 2 п. п., до 

8%, докато при предприятията с над 250 работници делът на участващите се 

увеличава с цели 21 п. п., до 44%. 
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Данните от Графика 15 ясно показват не само по-ниските стойности на участващите 

по големина на предприятието в България, но и увеличаване на диспропорцията 

между големите и всички останали предприятия. Служителите в предприятия с над 

249 служители имат значително по-голям шанс да бъдат включени в ППО от своя 

работодател, докато тези в малките и средни предприятия трябва сами да полагат 

усилия за своето професионално развитие, често пъти изцяло извън работно време. 

Графика 15: Дял на участващите в продължаващо професионално обучение (ППО), по 

мащаб на предприятието, за 2005 и 2010 г. 

 
Източник:  Образование и учене през целия живот, Продължаващо професионално  обучение 

на заетите лица,Участници в мероприятия за ППО/ НСИ 

Въпреки, че България подобрява стойностите на участващите в ППО, дистанцията 

между нея и средноевропейските стойности се е увеличила спрямо 2005 г., от 15 на 

17 п. п. за предприятия с 10-49 служители и от 17 на 18 п. п. за предприятия с 50-249 

служители. Единствено при предприятията с 250 и повече служители България 

настига останалите европейски държави, като разликата между нея и средната 

стойност на ЕС е само 2 п. п. 

Не са благоприятни данните и за разходите, който предприятията отделят за 

обучение на своите служители. Общите разходи за ППО на заетите се изчисляват, 

като дял от общите разходи за труд на всички предприятия според типа, класа и 

размера. По тези данни общите разходи за курсове за ППО през 2005 г. са 1.1%, като 

те се запазват на същото ниво и през 2010 г. По този показател България се намира 

на 21 място сред останалите европейски държави за 2010 г. и на 23 място за 2005 г. 

Трябва да се отбележи, че голяма част от държавите с нисък дял на разходите 

отделяни за ППО допълнително са намалили относителния дял на средствата в 

периода 2005-2010 г. България и Литва са единствените държави (сред последните 

десет), които не влошават своя показател, което може да се интерпретира като успех 

в условията на криза и оптимизация на разходите в бизнеса. 

6 8
12

16

23

44

21
25

29
34

41
46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г.

България

Европейски 
съюз (27)

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23


 

 

Страница 29 от 29 

Друга положително явление е, че между двете изследвания, макар и символично, 

намаляват директните24 разходи за ППО, от 0.7 на 0.6% , за сметка на разходите 

свързани с участниците25, които се увеличават от 0.4% на 0.5%. Увеличават се и 

разходите, които отделят предприятията с повече от 250 служители, но се свиват 

разходите, отделяни от предприятията с 50-249 служители, от 1.3 на 1.2%. 

Въпреки нарастването на дела на обучаваните в големите предприятия, както и дела 

на средствата отделяни за тяхното обучение, България продължава да е сред 

последните държави от ЕС. Само големите предприятия в Литва, Латвия и 

Великобритания отделят по малко средства за ППО по този показател през 2010 г. 

Графика 16: Дял на общите разходите за продължаващо професионално обучение (ППО) за 

2005 и 2010 г. 

 
Източник:  Образование и учене през целия живот, Продължаващо професионално обучение на 

заетите лица, Участници в мероприятия за ППО/ НСИ 

Като цяло за периода 2005 – 2010 г. делът на предприятията е намалял с два п. п. до 

69%. Това намаление е три пъти по-малко от намалението на средната стойност за 

ЕС (6 п. п.). Делът на българските предприятия, които не предоставят възможности за 

ППО на своите служители, е над два пъти по-висок от средната стойност за ЕС – 34%, 

за 2010 г.  

Сред основните причини за неучастие, които се изтъкват от работодателите са: 

„хората са наети с необходимите умения” (76%26), „съществуващите умения и 

компетенции на заетите лица съответства на настоящите нужди на предприятието” 

(78%)  и „обучението е твърде скъпо” 49%.  Докато делът на посочилите първите две 

причини съответно намалява или се запазва същия, делът на изтъкналите като 

причина „скъпото обучение” се е увеличил от 35% през 2005 г. до 49% през 2010 г. 

Това показва, че кризата дава своето отражение върху бизнеса и работодателите 

оптимизират/съкращават разходите за обучение на своите служители. 

                                                           
24 Тези разходи са свързани преди всичко с таксите за обучение 
25 Преди всичко разходи за учебни материали и пособия 
26 Сумата от всички отговори надхвърля 100%, тъй като на работодателите е позволено да посочват повече от една причина. 
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Положително между двете изследвания е, че намалява делът на работодателите,  

които са посочили като причина затруднение на предприятието да направи оценка на 

собствените си нужди.Увеличил се е неколкократно и делът на работодателите, които 

са посочили, че са се фокусирали върху завършващите професионално образование, 

което е индикация за по-добро сътрудничество между бизнеса от една страна и 

формалната образователна система от друга.  

Графика 17: Причини за неучастие в ППУ посочени от работодателите, (сумата е по-голяма от 

100%, поради възможността респондетите/работодателите да посочват повече от 

една причина) 

 

Източник: ЕВРОСТАТ, Образование и обучение, Учене през целия живот, Продължаващо професионално 

обучение, Участващи и неучастващи предприятия по размер. 

Графика 18: Институция провеждаща неформално обучение, на населението на възраст 25-64 

навършени години, за 2011 г. 

 
Източник: Образование и учене през целия живот, Образование и обучение на възрастни, 

участвали в образование/обучение, Участие във формално образование и обучение или 

неформално обучение, Институция провеждаща обучението. 
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Увеличава се делът на работодателите, които са посочили, че на пазара на 

неформално обучение липсват подходящи курсове, като нарастването при тях е 7 п. 

п. (с 35%), спрямо базовата 2005 година. До голяма степен това означава проблем с 

комуникацията между работодатели и обучителни институции от пазара на 

неформални образователни услуги.  

Това кореспондира напълно с данните от ИООВ, които показват, че институциите, 

които провеждат обучение на преобладаващата част от участващите в неформално 

УЦЖ, са стопански субекти свързани с работодателя или самия работодател – 75.3%.  

Значително намалява средната продължителност на часовете, които всеки един 

участник е прекарал в курсове за ППО - от 30 часа през 2005 г. на 24 часа през 2010 г. 

(Графика 19). Като по този показател България пада под средноевропейската 

стойност за 2010 г. – 26 часа. Това намаление се дължи предимно на предприятията с 

повече от 249 служители, при които периодът прекаран в курс за ППО намалява от 27 

на 19 часа. Най-малко е намалението на часовете прекарани в ППО при 

предприятията с персонал между 50 и 249 души, от 38 на 34 учебни часа. 

Курсовете за ППО се предлагат основно от предприятия в частния сектор – 97% от 

всички курсове, като работодателите предпочитат обучение на работното място – 

21% (от всички курсове), следвано от „посещение на конференции, работни срещи, 

(професионални) изложения и лекции” – 16%, „участие в групи за обучение или групи 

за квалификация – малко над 9%, самообучение –малко под 7% и „ротация на 

работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение” – почти 4%. 

Графика 19: Среден брой часове прекарани в ППО на участник, общо и по големина на предприятието 

 
Източник: ЕВРОСТАТ, Образование и обучение, Учене през целия живот, Продължаващо 

професионално обучение,Часове прекарани в ППО курсове. 
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4.4. Мотивация и пречки за участие в образование и обучение на населението на  

възраст 25-64 години.  

Резултатите от изследването ИООВ на НСИ през 2011 г. показват, че едва 6.2% от 

анкетираните лица, които не са участвали в образование и обучение през последните 

12 месеца, са имали желание за това, като цяло това е подобрение спрямо техния 

дял през 2007 г. – 8.6%. Желание за участие са заявили предимно хората с висше 

образование и лицата от най-младата възрастова група.  

Обезпокояващо висок е и делът на хората, които не изпитват нужда за личностно и 

професионално израстване, 68% от лицата, които не са участвали във формално27 

и/или неформално обучение са заявили, че не са имали желание да участват. 

Разнообразни са конкретните причини, поради които толкова голяма част от 

неучаствалите в образование или обучение (65.26%) не са имали желание за това. 

При посочването на най-важната причина (за това нежелание) се получават 

резултати, посочени в Графика 20. 

Графика 20: Лица, които не са участвали в образование и обучение и не са имали желание 

да участват по причини, степен на образование и възрастови групи за 2011 г. 

 
Източник: ИООВ, НСИ 
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При неучастващите и нямащи желание да участват във всички възрастови групи, 

независимо от степента на образование, липсата на мотивация и осъзната нужда от 

образование и обучение е водеща. Все пак, при по-възрастните хора, както и при 

хората с по-ниско ниво на придобито образование, делът е по-висок - 90% при хората 

с основно и по-ниско образование и 92% при хората на 55-64 години. При всички 

групи процентът на отговорилите е повече от 100% (между 104 - 121%), което 

показва, че често причината е повече от една. Най-значителен е делът на хората 

посочили и други причини сред младите хора на възраст 25-34 години – 41%, като 

10% от тях са посочили „липса на време поради семейни задължения” и 

приблизително 9% - „скъпо обучение” (Карта 4). 

       Карта 2: Участващи в образование и обучение по райони и форми за 2011 г. 

 

Източник: Образование и учене през целия живот, НСИ 

Сред неучаствалите и „демотивирани” да участват в образование и обучение най-

висок е делът на тези хора в Южен централен район на планиране – 82.8%, а най-

нисък е делът им в Североизточен район на планиране – малко над 60.6%. 

Относително голям е и делът на хората участвали в формално и/или неформално 

обучение, които не са имали желание да участват – 23%, като най-висок е техния дял 

в Североизточен район на планиране 31.6%.28 Липсата на мотивация и желание 

съвсем закономерно води до ниски и дори нулеви стойност на участие във формално 

                                                           
28 Източник: НСИ, Участие на населението на възраст 25 – 64 години в учене през целия живот, Пречки за участие във формално образование и 

обучение или в неформално обучение 
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образование и неформално и самостоятелно обучение, сред хората с основно и по-

ниско образование. Едва 0.7% от тях са участвали във формално образование през 

2011г., като за Южен централен и Североизточен район на планиране участието е 

0%. Притеснително висок е делът на хората с основно и по-ниско образование 

заявили че не са участвали в неформално и самостоятелно обучение, съответно 88.1 

и 96%, като в Южен централен район на планиране този дял достига съответно 93.8 и 

98.7%.29 

Разнообразни са причините, поради които лицата на възраст 25-64 навършени години 

не са участвали в образование или обучение, но са имали желание за това.  

Конкретните причини за неучастие в обучение през наблюдавания период сред 

лицата, които са имали желание за това са сходни за двете групи - участвалите в 

обучение, но имащи желание да участват и в друго, както и за лицата, които не са 

участвали в каквото и да е обучение, но са имали желание за това (Графика 21). 

Графика 21: Лица, които не са участвали в образование и обучение, но са имали желание да участват 

по причини за неучастие, за 2011 г. 

 

Източник: ИООВ, НСИ 

                                                           
29 Източник: НСИ, Участие на населението на възраст 25 – 64 години в учене през целия живот, Участие в формално образование и неформално и 

самостоятелно обучение 
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Основна причина за неосъществяване на желанието за участие е свързано с 

разходите за образование и обучение – 56%, от неучаствалите в обучение са 

посочили, че избраното от тях обучение е твърде скъпо и не могат да си го позволят. 

При предходното изследване делът на хората посочили като причина цената на 

обучението е 43.4%, като в периода между двете изследвания делът на хората, които 

не могат да си позволят участието в образование и обучение поради финансови 

причини се е увеличил с 12.6 процентни пункта. Значителен е и делът на 

неучаствалите, поради липса на време и служебни задължения или неудобно време – 

37%, както и тези за който причина са семейните задължения – 27%. Увеличените при 

тези групи на база изследването от 2007 г. е 22.7 п. п. при първата група и  - 15.7 п. п. 

при втората група. От данните се налага впечатлението, че през последните 5 години 

(до 2011 г.) населението има все по-малко средства и време за образование и 

обучение, като това може де е и проявление на икономическата криза от последните 

години.  

Данните по горните критерии, обаче значително се различават, ако се отчете 

образователния статус на населението. Сред основните причини за неучастие (на 

желаещите да участват) сред хората с основно и по-ниско образование освен цената 

(60%) е че те „не са отговаряли на условията за участие” – 39%, както и липса на 

обучение на достъпно (близко) място – 38% (Диаграма 1).  

Диаграма 1: Лица които не са участвали в образование и обучение, но са имали желание 

да участват по причини за неучастие, с основно и по-ниско образование за 2011 г. 

 

Източник: ИООВ, НСИ 
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натовареност на работното място и липсата на подкрепа от страна на работодателя – 

20%. Изтъкването на причина, като липса на подкрепа от страна на работодателите 

се е увеличило в периода 2007-2011 г. с цели 12.4 п. п. до 14% през 2011 г. 

Интересна е картината, която показва изследването на ИООВ за размера на доходите 

и придобитата образователна степен. Почти 61% от лицата с доход до 230 лв. са с 

образование по-ниско от средно. Групата е значителна и при лицата с доход от 230-

до 480 лв. – приблизително 47% и спада под 10% при лицата с доход над 950 лв. При 

лицата с по-ниско от средно образование почти 103 хил. са заявили, че получават 

доход от над 950 лв., което е 6.7% от хората в тази доходна група. Групата на лицата 

със завършено висше образование е преобладаваща при хората с доход над 1441 

лв., като в същата група има и относително значим дял сред хората получаващи до 

480 лв. – малко над 87 хил., което е 8.1% от хората с доходи до 480 лв. 

   Графика 22: Доходи по придобита образователна степен за 2011 г. 

 
Източник: ИООВ, НСИглав 
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приблизително 1.1 млн. са хората в страната, които имат доходи до 480 лв. месечно, 

като 44% от тях са с образование по-ниско от средно. 

 

Глава 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ. 

4.1. Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност 

Национална квалификационна рамка, валидиране, гъвкави учебни пътеки 

Предвид ниската стойност на участие на населението на възраст 25-64 г в дейности за 

учене през целия живот, която за 2012 г. е 1,5 процентни пункта, българският сектор за 

учене на възрастни продължава да е най-слабото звено от националната система за 

учене през целия живот. В тази връзка всички заинтересовани страни следва да 

концентрират своите разнопосочни усилия за предприемане на общи действия или 

доразвиване на първоначално предприетите стъпки по отношение на механизмите за 

повишаване на участието в дейности за учене на възрастни.  

С Решение № 96/2.02.2012 г. на Министерския съвет е приета Национална 

квалификационна рамка (НКР) на Република България, която съдържа 

компетентностите, които са представени като резултат от ученето и по нива, 

структурирани в съответствие с етапите и степените на образование. Рамката създава 

условия за прозрачност на придобитото образование и квалификациите. Тя улеснява 

признаването на резултатите от формалното образование, от неформалното обучение и 

от самостоятелното учене. Рамката следва да се поддържа и актуализира в 

съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. 

Приемането на НКР в България не е достатъчно условие за превръщането й в реален 

инструмент и условие за развитие на системата за учене през целия живот. Все още са 

необходими да бъдат предприети допълнителни усилия, които да са насочени към:  

 привеждане на всички нормативните актове в системата на средното и висшето 

образование в съответствие с Рамката; 

  реално стартиране на процесите по докладване, свързано със съотнасянето й с 

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот; 

 провеждане на постоянен и широк консултационен процес за разработване на 

секторните квалификации. 

Изпълнението на тези стъпки ще осигури ефективни предпоставки за изграждане на 

връзки между етапите и степените на образование и квалификациите. Това ще 

допринесе за изграждането на нови и по-гъвкави учебни пътеки между НКР и всички 

останали инструменти (системите за: валидиране, осигуряване на качество, трансфер 

на кредити, както и системата за кредити в професионалното образование и обучение). 
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По този начин България ще осигури условия за системно развитие на дейностите за 

учене през целия живот, които ще могат да отговорят на широкия спектър от промените, 

през които преминава житейската траектория на всеки български гражданин. 

По отношение на системите за валидиране на знания, умения и компетентности, 

придобити от неформално обучение и самостоятелно учене България вече е 

предприела някои първоначални стъпки. Стартиран е проектът „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 (СИПНСПЗУК). 

Следва да се отбележи, че проектът предвижда създаване на система за валидиране 

само по отношение на институциите от училищното професионално образование. В него 

не се включват важни 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. Тесният обхват на 

тази система отклонява България от създаването на цялостна и напълно 

функционираща система за валидиране, което трябва да бъде постигнато не по-късно 

от 2018 г. в изпълнение на Препоръката на Съвета от 20.12.2012 г. относно 

валидирането на неформалното и самостоятелното учене.  

Този стеснен подход ще рефлектира и върху дейностите за учене на възрастни. Той ще 

лиши всички потенциални учещи от цялостен механизъм, отговарящ на широкия кръг от 

потребности за личностно и професионално развитие и като цяло ще бъде пречка за 

повече възможности. 

Насърчаване на работодателите 

Работодателските организации са основни актьори в социалния диалог, който е 

дефиниран специално в българското трудово законодателство. Основен предмет на 

трипартитното взаимодействие (държава-работодатели-синдикати) е изработването и 

прилагането на държавната политика за насърчаване на заетостта. Макар ученето през 

целия живот да се свързва все по-често с обучението на работната сила, социалният 

диалог рядко фокусира проблемите на политиката за учене на възрастни. В България, 

включително и сред част от заинтересованите страни, все още не се идентифицира 
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пряка връзка между учебните резултати и резултатите от труда, за да бъде превърната 

тя в основен фактор за икономическия растеж и конкурентоспособността. 

Изпълнителната власт в България разполага с ясен механизъм, чрез който е признала 

за национално представени четири работодателски организации. Това са 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската 

търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 

Взаимодействието на заинтересованите страни, включително и с работодателските 

организации на национално ниво, се осъществява от следните колективни органи: 

Национален съвет за тристранно сътрудничество, Икономически и социален съвет на 

България, Национален съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и 

социалната политика, Национален консултативен съвет по професионална 

квалификация на работната сила, Национален съвет на хората с увреждания, 

Национален консултативен съвет за младежта, Национален съвет по читалищно дело. 

Добър пример за ефективно взаимодействие, основано върху трипартитния принцип, е 

Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и 

обучение към Министерския съвет. Правата и отговорностите на различните 

заинтересовани страни са детайлно разписани в Закона за професионалното 

образование и обучение. 

На областно и местно равнище работодателите взаимодействат с други 

заинтересованите страни чрез участие на техни представители в следните органи: 

Постоянни и временни комисии по заетостта към областните съвети за регионално 

развитие, Съвети за сътрудничество към дирекциите „Бюро но труда" на Агенцията по 

заетостта 

Независимо от натрупания национален опит по отношение на ефективния социален 

диалог, осъществяван с участието на работодателските организации в различни 

колективни органи за взаимодействие на национално, областно и местно равнище, 

участието на работодатели в процеса на учене е недостатъчно. 

Проблемна точка в системата на управление на ученето на възрастни е управлението 

на процесите на браншово ниво. За нейното преодоляване е необходимо да 

съществуват партниращи структури - от едната страна на представители на 

работодателите в даден сектор и от друга – на обучаващите институции в този сектор. 

Работодателските организации по браншове реализират отделни инициативи, но не 

влияят активно върху процесите на учене през целия живот. Липсват мотивация, 

компетентност, както и ресурси за съдействие по отношение развитие на обучение, 

подкрепено от бизнеса. Доставчиците на обучение също нямат браншови сдружения, 

чрез които да поставят своите искания, да формулират предложения, както и да 

участват в социалния диалог. 
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Макар в България да съществува практика, свързана с осигуряването на стаж за 

младежи, което е форма на обучение на работното място, тя следва да бъде доразвита 

и чрез други разнообразни възможности за обучение на работното място. 

Въпреки структурирания социален диалог на национално равнище и идентифицираните 

проблеми на браншово ниво, позицията на конкретния български работодател е все още 

пасивна. Поради това работодателите следва да бъдат насърчавани да играят основна 

роля в прогнозиране на потребностите, планиране, разработване на учебно 

съдържание, провеждане на практическо обучение, системен контрол и оценка на 

качеството. Не са редки и случаите, в които работодателите не познават и/или не 

прилагат нормативната уредба.  

Придобиването на специализирани работни умения продължава да бъде в периферията 

на работодателското внимание, макар именно той да познава най-добре производствата 

и технологиите в предприятието, на което е собственик, а така също и изискванията на 

всяко конкретно работно място. Насърчаването на работодателите сами да обучават 

своите работници за придобиването на умения място не следва да бъде само приоритет 

на българската формална образователна система, а да се превърне в обща 

работодателска убеденост са способността работника да придобива нови умения, 

включително чрез създаването на по-гъвкави форми за организация на работното 

време.  

В България съществуват четири основни източника, чрез които се финансират дейности 

за формално образование и обучение на възрастни: публичното финансиране, средства 

по структурните фондове на ЕС, финансиране от работодателите и заплащане на 

таксите от учещите. 

Обучителните дейности за възрастни, финансирани от работодателите, са насочени 

предимно към неформални дейности: обучение на работното място; курсове по 

информационно-комуникационни технологии; чужди езици и др. 

Случаите, в които работодателите заплащат придобиването на професионална 

квалификация във формалната система за обучение, са малко. При този вид обучение 

те определят вида, продължителността и обема на обучението. В тези случаи те 

изхождат от своите конкретни нужди, а обучаващата организация разработва и предлага 

съответната учебна програма и предлага организационната форма, в която ще протече 

обучението. 

Съществуват и определени механизми, чрез които работодателят може да кандидатства 

пред Агенцията по заетостта или Дирекция „Бюро по труда” за получаване на средства 

от държавния бюджет, чрез които се финансира определена част от обучението. При 

обучение за преквалификация или допълнителна квалификация на заети, произтичащи 

от промени в изискванията на работодателя и запазване на работните им места, 

Агенцията по заетостта заплаща половината от общата цена на обучението.  
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Въпреки цитираните по-горе възможности, работодателите не разглеждат 

професионалното обучение като инвестиция и реална предпоставка за 

конкурентоспособност. Най-често като причини за това се посочват затрудненото 

финансово състояние на предприятията, липсата на средства за обучение, както и 

отсъствие на механизми за стимулиране на работодателите. Дори и в случаите, когато 

фирмите имат планирани разходи за такива дейности, техният размер се редуцира или 

пренасочва към друг „приоритет” на стопанския субект. Не са редки случаите, когато за 

аргумент се използва финансово –икономическата криза, макар именно тя да изисква 

нов подход, насочен за придобиване и усъвършенстване на умения, включително и 

специализирани работни умения. Именно от тях работодателите имат най-актуална 

необходимост в периоди на свит пазар на труда и въвеждане на нови производства и 

технологии, за да бъдат по-конкурентоспособни. 

По отношение популяризирането на добри практики за учене на възрастни в България, 

изпълнявани от работодателски структури в България, има и отделни изключения. 

Конкретен пример в това отношение е практиката за неформално обучение на 

възрастни осъществявана от Индустриалната стопанска камара в гр. Враца на тема 

„Квалификация ,преквалификация и обучение на чужди езици”. Регионалната 

работодателска структура обучава заети и безработни лица, които желаят да повишат 

своята квалификация, за да запазят своето работно място. Камарата има издаден лиценз 

за Център за професионално обучение към НАПОО и от шест години взаимодейства с 

Нов български университет по отношение предоставяне на възможности за придобиване 

на професионална квалификация на лица с висше образование. Независимо, че това е  

частично усилие на регионално равнище (Северозападен район за планиране), това 

взаимодействие между регионална работодателска структура и институция от сферата на 

висшето образование, е подходяща основа за развитие на интегриран подход по 

отношение на конкретни инициативи, свързани с дейности за учене на възрастни. 

Препоръчително е преодоляването на пасивната позиция на работодателите да бъде 

насочено в две посоки. Първо, по отношение на ролята им на заинтересована страна 

във формалната система за образование и обучение, в т.ч. чрез включване в дейности 

по разработване на учебни планове и програми, оценяване на резултати от обучението, 

оценяване на потребностите от обучение по професии и специалности и др. Второ, по 

отношение на формиране на нова нагласа на работодателите за планиране, 

организиране и повишено участие в процеса на учене на работното място, което ще им 

осигури по-адаптивна работна сила и по-висока конкурентоспособност на 

предприятията. 

4.2. Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението  

За развитието на качеството на ученето за възрастни в България от особено значение 

е Нормативната уредба в сектора, понастоящем разнородна и сегментирана 

между нормативните актове на различни институции.  
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В този смисъл остава задължително  нормативното определяне на понятието 

„качество на образованието и обучението на възрастни” като категория, както и 

въвеждане на система за осигуряването му; 

4.2.1. Система за осигуряване на качеството 

В изпълнение на стратегическите документи в България са реализирани програми, 

проекти и мерки, насочени към осигуряване на качеството и ефективността на ученето 

на възрастни: разработена и приета е национална квалификационна рамка; 

разработени и утвърдени са държавните образователни изисквания за придобиване на 

професионална квалификация по професии; повишава се квалификацията на учителите 

в училищното образование и на преподавателите във висшите училища и на 

директорите на обучаващи институции; функционират създадените центрове за 

насърчаване на предприемачеството във висшите училища.  

В процес на разработване е информационна система за оценка на компетенциите на 

работната сила. 

Въз основа на досегашните постиженията ще бъде изградена и внедрена система за 

осигуряване на качеството в сектора за учене на възрастни: ще се използва мрежата от 

институции и организации, предлагащи формално образование в различните географски 

райони и обучение, и неформално обучение – наличие на около 800 лицензирани 

центъра за професионално обучение (ЦПО) за обучение на безработни;  разширяване 

на  кръга потребители в различните географски райони и повишаване на ефективността 

и пригодността за заетост; предлагани от ЦПО курсове за обучение на възрастни по 

широк спектър от професии; реализиране на програми и схеми за мотивационно 

обучение, обучение за ограмотяване, професионално ориентиране, обучение по 

ключови компетентности, професионално обучение по търсени професии на възрастни; 

действаща система за акредитиране, лицензиране и контрол върху дейността на 

доставчиците на професионално образование и обучение; наличие на национална 

мрежа от 37 информационни бюра за информиране и консултиране на работодатели и 

заети лица; създадени електронни платформи за обучение на възрастни. 

Остават нереализирани следните възможности: 

 Усъвършенстване на законодателството за образование и обучение на 

възрастни; 

 Развитие и прилагане на методологии и системи за учене/обучение на 

работното място; 

 Повишаване степента на прилагане на модулния подход при обучението на 

възрастни; 

 Разширяване обхвата на мобилността на ученето на възрастни и 

въвеждане на система за мониторинг; 
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 Увеличаване на научните изследвания и анализи за формиране на 

адекватни политики за образование и обучение на възрастни. 

 По-голяма гъвкавост и адекватност от страна на професионалните 

гимназии/училища за отчитане нуждите на пазара на труда; 

 Събиране на количествена информация за образованието и обучените на 

възрастни в системата на училищното образование и на продължаващото обучение 

във висшето образование; 

 Провеждане на проучвания за набиране на качествена информация, 

свързана с нагласите и потребностите на потенциалните възрастни обучаеми; 

 Въвеждане на система за валидиране на знанията, уменията и 

компетентностите, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене; 

 Осигуряване на модерна материално-техническа база на обучението, както 

и на дидактически и финансови средства; 

 Създаване на специализирани учебници и учебни помагала за обучение на 

възрастни, пригодени към различните форми на обучение; 

 Определяне на основните тенденции в развитието на продължаващото 

обучение във висшето образование.  

4.2.2. Квалификация на персонала се нуждае от: 

 Увеличаване броя на висококвалифицирани преподаватели, обучители и 

специалисти на обучения за възрастни, прилагащи съвременни педагогически 

подходи; 

 Поддържаща квалификация на обучителите на възрастни; 

 Придобиване на диплома/ документ за завършено образование/ курс по 

андрагогика.   

 Осигуряване на нормативни условия за перманентна квалификация на 

обучителите на възрастни; 

 Използване професионализма на отлично подготвени преподаватели от 

сферата на висшето образование; 

 Ползотворно сътрудничеството между висшите училища и предприятията/ 

браншовите организации за използване на производствените им бази за практическо 

обучение.  

4.2.3. Система за финансиране, като важен лост за гарантиране на качеството 

Характеризира се с: 

 Въведени ваучери като нов финансов механизъм  за обучение на възрастни 

– заети и безработни; 

 Създаване на механизми за системно финансиране на продължаващото 

обучение в индивидуален план; 
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 Безплатно държавно образование и обучение на възрастни за придобиване 

на основно/ средно образование; 

 Организиране на обучение за придобиване на професионална 

квалификация на възрастни от професионалните училища/гимназии. 

4.2.4. Прогнозиране на потребностите 

В процес на разработване е система за прогнозиране на потребностите работна 

сила на пазара на труда, изискваща: 

 Провеждане на изследвания, свързани с развитието на сектора;  

 Създаване на административен капацитет за постоянно наблюдение и 

оценяване на изпълнението на дейностите, сред които съществено внимание е 

отделено на подобряване  качеството в сектора за учене на възрастни; 

 Изграждане на система за анализ, проучване, идентифициране и 

прогнозиране на потребностите от учене на възрастни. 

4.2.5. Сътрудничество между заинтересованите страни  

Състояние 

 Липсват координирано взаимодействие и подходящи инструменти (вкл. 

мониторинг и оценка на политиките) между заинтересованите страни в сектора за 

учене на възрастни, както и на специален орган за социален диалог по 

съществените проблеми. 

 Липсва на институция за външна оценка, оторизирана с права и отговорности за 

осигуряване на качеството в сектора. 

Необходими действия 

 Подобряване на нормативната рамка, регламентираща гражданското 

участие и създаване на механизъм за участие и за постигане на съгласие; 

 Създаване на Национален съвет за учене през целия живот за по-добра 

координация  на заинтересованите страни, вкл и на областни и общински органи. 

 

4.2.4. Предложения за  подобряване качеството и ефективността в сектора за 

учене на възрастни: 

 Да се определят цели, обвързани с целите на Европейската програма за 

учене на възрастни и на Националната програма за развитие: България 2020, като 

акцентът се постави на подкрепата и консултирането на обучаващите институции;   

 Да се премине през целия цикъл на качеството – планиране, приложение, 

оценка, преглед и коригиращи действия; 
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 Да се разработи и въведе модел за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни, на Методическо ръководство за мониторинг на сектора и провеждат 

обучения на представители на страните, заинтересовани от прилагането му; 

 В процеса на осигуряване на качество да се получава обратна връзка от  

потребителите на образователни услуги - обучавани и работодатели; 

 Да бъде създадена Национална информационна система за учене на 

възрастни; 

 Да се разработят инструменти и платформи за електронно обучение за 

включване в ученето на нови целеви групи, особено тези със специфични 

потребности и живеещи в отдалечени места; 

 Да се преодолява бедността и социалната изолация на определени групи 

от населението, обуславяща ниска мотивация и възможност за учене. 

 Да се изгради достъпна образователна среда за хората с увреждания за 

улесняване на тяхното интегриране в обучението; 

 Да се създават повече възможности за обмяна на опит и за обучение в 

чужбина за повишаване на езиковите умения, самочувствието и адаптивността; 

 Да стартира изпълнението на комуникационна стратегия за изтъкване 

предимствата на ученето на възрастни; 

 Да се поощрява участието на работодателите в процеса на модернизация 

на инфраструктурата на доставчиците на учене за възрастни; 

 Да се осигурява финансиране на съвременна професионална, учебна и 

справочна литература;  

 Да се публикува на сайта на проекта настоящият доклад до ЕК; 

 Да се работи за формиране на нагласа за осигуряване качество на ученето 

на възрастни за създаване на висококвалифицирана и високопроизводителна 

работна сила с по-високи доходи от труд; 

 Да се популяризират добри практики от България и ЕС в областта на 

ученето за възрастни. 

 

4.3. Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 

гражданско участие посредством ученето на възрастни  

4.3.1. Насърчаване на равнопоставеността в България 

България е страна с традиции в насърчаването на равенството на половете. 

Равнопоставеността на жените и мъжете е заявен приоритет на европейско и глобално 

равнище, намерил израз в европейската Стратегия за равенство между жените и 

мъжете 2010 – 2015 г. и в Европейския пакт за равенство на половете 2011 – 2020 г.  

В областта на равното третиране на жените и мъжете, равните възможности за всички и 

борбата с всички форми на насилие на основата на пола, националното 

законодателство е приведено в съответствие със законодателството на ЕС. 
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В Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 56/1991 г.) са заложени 

принципите на равноправие и недискриминация. Кодексът на труда (обн., ДВ, 

бр.26/1986 г.) категорично забранява всякакви форми на дискриминация, привилегии, 

ограничения въз основа на пола и въвежда принципа на равно заплащане на труда на 

жените и мъжете. Антидискриминационни разпоредби във връзка с пола се съдържат 

в Закона за насърчаване на заетостта, Закона за социалното подпомагане, Закона 

за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, 

Семейният кодекс, Законът за защита от дискриминация,Законът за борба с 

трафика на хора, Законът за защита срещу домашното насилие. 

Законът за народната просвета установява принципа, че не се допускат 

ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален 

произход, вероизповедание и обществено положение. 

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за 

периода 2009-2015 г. насочва усилията на държавните органи, социалните партньори 

и неправителствените организации за осъществяване на основната цел – създаване 

на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно 

участие при вземането на решения на жените и мъжете. 

Провеждането на политиката за учене на възрастни предполага мултисекторен 

подход към проблемите в етапите на формиране, изпълнение, мониторинг и оценка 

на политиките и мерките. Междусекторното сътрудничество в областта на 

равнопоставеността на половете, социалното сближаване и активното гражданско 

участие предполага съдействието и на отраслови министерства, и на гражданските 

организации – представители на уязвими обществени групи, явяващи се основни 

преки бенефициенти на мерките на посочената политика. Ясно е, че по-високият 

икономически растеж, по-високите равнища на заетост и по-голямото социално 

сближаване са немислими без равнопоставеното участие на жените във всички 

сфери на обществения живот. 

4.3.2. Обучение за ограмотяване и за придобиване на ключови компетентности на 

лица над 16-годишна възраст.  

Актуално състояние 

Обучението се осъществява в рамките на проект „Нов шанс за успех” BG051PO001/4.3-

01 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007 – 2013” с стартирал през 2011 г. и координиран от МОН.  Общият бюджет и 

размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 15 000 000 лв. 

Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да 

бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до 
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общообразователната и професионална подготовка и съответно до по-конкурентното им 

участие на пазара на труда. 

Специфичните цели на проекта са: организационно и методическо осигуряване на 

обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст; включване в 

учебна дейност на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години без завършен 

начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование; 

сертифициране на успешно завършилите обучението като предпоставка за включването 

им в пазара на труда. 

Проектните дейности са свързани с информиране на заинтересованите страни и с 

методическото осигуряване на обучението; със създаване на учебни планове, учебни 

програми и методология за обучението на слабограмотни и неграмотни лица над 16-

годишна възраст, които нямат статут на ученици. В организираните обучения за ІV, V, VІ, 

VІІ клас са участвали  5 500 души,  а в квалификационните курсове за учители – 250 са 

включени в обучението по андрагогика, Сертифицирани са резултатите от обучението и 

е създаден регистър на издадените удостоверения. 

Слабости 

 Липса на достатъчна количествена информация за образованието и 

обучението на възрастни в системата на училищното образование и на 

продължаващото обучение във висшето образование; 

 Липса на изследвания за набиране на качествена информация, отнасяща 

се до нагласите и потребностите на потенциалните възрастни обучаеми; 

 Липса на достъпна образователна среда за хората с увреждания, 

затрудняваща тяхното интегриране в нормалното обучение; 

 Продължаващ висок процент на безработица и социално изключване. 

 Незаинтересованост на работодателите от повишаване на образованието и 

обучението на работниците и служителите им; 

 Увеличаване на образователната пропаст между членовете на различните 

социални групи и прослойки. 

Необходими стъпки 

 МОН, чрез висшите училища да предоставя информация за програмите за 

обучения, свързани с равнопоставеността на половете, защитата от дискриминация и 

джендър проблематиката в процеса на подготовка и квалификация на учителите; 

 Създаване на Национална програма за ограмотяване на възрастни с цел 

осигуряване на достъп до пазара на труда; 

 Подобряване на възможностите за учене в контекста на активен живот на 

възрастните хора чрез насърчаване на иновативни форми за учене между поколенията 

и инициативи за използване на знанията, уменията и компетентностите им в полза на 

обществото; 
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 Осигуряване на продължаваща квалификация на обучителите на 

възрастни; 

 Създаване на инструменти и платформи за електронно обучение за 

включване в учене на нови целеви групи, особено на тези със специфични потребности 

и живеещи в отдалечени места. 

 Осигуряване на достъп до формите на УЦЖ на нови целеви групи, особено 

тези със специфични потребности и живеещи в отдалечени места. 

4.3.3. Социалното сближаване - интеграция на граждани от различен етнически 

произход, мигранти, бежанци, хора с увреждания и др. 

Политиките за социално сближаване на ромите и лицата в неравностойно положение 

от други етнически групи са неразделна част от националните политики за 

повишаване благосъстоянието на българския народ. Също така през последните 

години „увреждането” се разглежда като социален, а не като медицински феномен. 

Акцентът се поставя върху концепцията за социално включване на хората с 

увреждания като лица, поставени в неравностойно положение – този нов подход 

налага цялостно преформулиране на голяма част от политиките и програмите, 

насочени към подпомагане и сближаване на хората с увреждания. 

Проблематиката е залегнала в следните стратегически и нормативни документи: 

Националната програма за развитие на България 2020, Националната програма за 

реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., 

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020, Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и 

интеграцията (2011-2020), Актуализирана стратегия за осигуряване на равни 

възможности за хората с увреждания 2008 – 2015 г., Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите в българското общество 2012 -

2020 г., Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, закони в 

образователната и културната сфера.  

Основни характеристики 

 Въведени ваучери като нов финансов механизъм  за обучение на 

възрастни – заети и безработни; 

 Създаване на механизми за системно финансиране на продължаващото 

обучение в индивидуален план; 

 Безплатно държавно образование и обучение на възрастни за 

придобиване на основно/ средно образование; 

 Организиране на обучение за придобиване на професионална 

квалификация на възрастни от професионалните училища/гимназии. 

 Провеждане на редовни месечни семинари, неформални срещи и 
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културни дейности с жени-бежанки и децата им за разясняване на правата им от 

НПО-партньорите и социалните медиатори; 

 Създадени мобилни групи от МОН, състоящи се от учители-обучители за 

формиране на пренос на знания за европейско гражданство, основано на зачитането 

на правата на човека и демокрацията. 

 

Необходими действия 

 Осигуряване на нормативни условия за перманентна квалификация на 

обучителите на възрастни; 

 Увеличаване броя на висококвалифицираните преподаватели и обучители 

на възрастни, прилагащи съвременни педагогически подходи; 

 Осъществяване на поддържаща квалификация на обучителите на 

възрастни; 

 Придобиване на диплома/ документ за завършено образование/ курс по 

андрагогика;   

 Използване професионализма на отлично подготвени преподаватели от 

сферата на висшето образование;  

  Ползотворно сътрудничеството между висшите училища и 

предприятията/ браншовите организации за използване на производствените им бази 

за практическо обучение.  

 Интегриране на правата, задълженията, потребностите и проблемите на 

ромите в общите правителствени и секторни политики. Гарантиране на ефективно 

равенство в достъпа до основните обществени сфери; 

 Утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност и 

насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в 

общността им, които засягат правата на жените и децата – напр. ранното отпадане от 

училище; 

 Преодоляване на съотношението 3:1 по отношение на функционалната 

неграмотност при жените и мъжете от ромски произход; 

 Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и 

малограмотни възрастни роми. 

4.3.4. Активно гражданско участие – организации на гражданското общество, 

доброволчески организации и др. 

Актуално състояние 

Важна заинтересована страна с дейност в сферата на образованието и обучението -  

партньор на държавните институции и бизнеса при провеждане на политиката за 

обучение на възрастни – са юридическите лица с нестопанска цел. Представляващи 

уязвими обществени групи, които се явяват основни преки бенецифициенти на мерките 
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в съответната образователната политика, гражданските организации също играят 

значителна роля в процеса. 

В момента в България няма определена държавна институция, отговаряща за 

сътрудничеството с гражданския сектор, поради което всяко министерство разработва 

свой подход за привличане на съответните неправителствени организации в процеса на 

взимане на решения и за предоставяне на средства за техни дейности, отговарящи на 

приоритетите на държавната политика.  

Основната форма на обучение на възрастни, предоставяно от гражданските 

организации, е неформалното обучение с доказани ефективни методи като 

интерактивни семинари, учене чрез правене, учене чрез преживяване, супервизия и 

методическа подкрепа, менторство, доброволчество. 

Към момента доброволчеството не е силно застъпено в България. Според Фондация 

„Помощ за благотворителността” България е сред страните с най-нисък процент 

доброволци – едва 5% от населението. В последните години, чрез участието на 

страната в европейската програма „Младежта в действие” доброволчеството сред 

младежите се разраства. Тази дейност се насърчава от Националната програма за 

младежта 2011 – 2015 г. и се регламентира от първия в България Закон за младежта 

от април 2012 г. 

Внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание е проектът на първия в 

страната Закон за доброволчеството. В проекта не е залегнала идеята за 

универсална „доброволческа книжка” по подобие на европейските Youthpass и 

Europass, която да удостоверява натрупаните чрез неформално обучение и 

самостоятелно учене компетенции. Този факт не се възприема положително от 

неправителствените организации, които работят с доброволци. 

4.3.5. Предложения за насърчаване на равнопоставеността, социалното 

сближаване и активното гражданско участие посредством ученето на 

възрастни:   

 Да се определят цели, обвързани с целите на Европейската програма за 

учене на възрастни и на Националната програма за развитие: България 2020, като 

акцентът се постави на подкрепата и консултирането на обучаващите институции;   

 Да се премине през целия цикъл на качеството – планиране, приложение, 

оценка, преглед и коригиращи действия; 

 Да се разработи  и въведе модел за мониторинг на сектора за учене на 

възрастни, на методическо ръководство за мониторинг на сектора и да се провеждат 

обучения на представители на страните, заинтересовани от прилагането му; 

 В процеса на осигуряване на качество да се получава обратна връзка от  

потребителите на образователни услуги - обучавани и работодатели; 
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 Да бъде създадена Национална информационна система за учене на 

възрастни; 

 Да се разработят инструменти и платформи за електронно обучение за 

включване в ученето на нови целеви групи, особено тези със специфични 

потребности и живеещи в отдалечени места; 

 Да се преодолява бедността и социалната изолация на определени групи 

от населението, обуславящи ниска мотивация и възможност за учене. 

 Да се изгради оптимално достъпна образователна среда за хората с 

увреждания с цел улесняване на тяхното интегриране в обучението; 

 Да се създават повече възможности за обмяна на опит и за обучение в 

чужбина за повишаване на езиковите умения, самочувствието и адаптивността; 

 Да стартира изпълнението на комуникационна стратегия за изтъкване 

предимствата на ученето на възрастни; 

 Да се поощрява участието на работодателите в процеса на модернизация 

на инфраструктурата на доставчиците на учене за възрастни; 

 Да се осигурява финансиране на съвременна професионална, учебна и 

справочна литература;  

 Да се публикува на сайта на проекта настоящият доклад до ЕК; 

 Да се работи за формиране на нагласа за осигуряване качество на ученето 

на възрастни за създаване на висококвалифицирана и високопроизводителна 

работна сила с по-високи доходи от труд. 

   Да се популяризират добри практики от България и ЕС в областта на 

ученето за възрастни. 

 Да се популяризира доброволчеството като важно социално явление, което 

да заема все по-значимо място в обществото; 

 Да се увеличава финансирането на гражданските организации от 

държавната администрация чрез оперативните програми; 

 Разработване на наръчници за обучение и практически пособия за 

специалисти, работещи по случаи на домашно насилие. 

4.4. Засилване на творческия дух и новаторство у възрастните и в учебната среда 

Развитие на ключови компетентности 

В България се реализират различни програми и схеми за мотивационно обучение, 

обучение за ограмотяване, професионално ориентиране, професионално обучение, 

както и обучение по ключови компетентности.  

Обученията за ключови компетентности са определени съгласно Европейската 

квалификационна рамка и могат да бъдат обучения за общуване на роден език, 

общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни знания в областта 

на природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умение за учене, 

обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество. Не се 
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финансира обучение единствено за ключовата компетентност: културна осъзнатост и 

творчески изяви. 

Тези типове обучения, включително обучението по ключови компетентности, все още не 

оказват съществено въздействие върху намаляващата икономическа активност и 

заетост на населението и върху увеличаващата се безработицата. Подходът за 

финансиране на обученията по ключови компетентности не е достатъчен, ако чрез него 

не бъде засилен творческия дух и новаторството сред всички български граждани. 

Необходимо е да бъде насърчено придобиването на общоприложимите/трансверсални 

компетентности (умения за учене, социални и граждански компетентности, 

инициативност и предприемачество, културна осведоменост и умения за изразяване). 

Ролята на културните институции 

В България съществува широка мрежа от културни институции: музеи, библиотеки, 

театри, кина, галерии, изложбени зали, домове за изкуство и култура и др. Тяхната 

дейност е регламентирана в специална нормативна уредба (Закон за културното 

наследство, Закон за обществените библиотеки, Закон за народните читалища и др.). 

В мрежата от културни институции, съществуващи в България, особено място заемат 

народните читалищата. Те са юридически лица с нестопанска цел и по своята същност 

представляват традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения в 

населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Целите на 

читалищата са насочени към задоволяване на широк спектър от потребности на 

гражданите от населеното място, където осъществяват дейността си. В неговия обхват 

попада развитието и обогатяването на културния живот, социалната и образователната 

дейност, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите 

и постиженията на науката, изкуството и културата, което може да бъде постигнато чрез 

обучение и създаване на възможности за учене, както и осигуряване на достъп до 

информация. 

Активността на културните институции в България по отношение провеждането на 

дейности за неформално обучение е висока. С цел популяризиране на значението на 

ученето на възрастни в рамките на проектната дейност Дни на отворени врати за 

учене на възрастни бяха подбрани и класирани практики за неформално обучение на 

възрастни, осъществявани от музеи (Дейности за учене през целия живот в музея, 

Регионален исторически музей - гр.Хасково; Музейни образователни програми за 

възрастни/Информални обучителни практики 18-80+/, Национален политехнически 

музей – гр. София), библиотеки („Никога не е късно”, Регионална библиотека - гр. 

Бургас), читалища (Учене на възрастни чрез изкуства, Народно читалище „Отец Паисий 

– 1896” – гр. Созопол). 

 Независимо от добрите практики за учене на възрастни, осъществявани от 

културните институции в България, възможностите за осигуряване на достъп до форми 

на учене през целия живот, биха могли да бъдат доразвити по посока на обхващане на 
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нови целеви групи. По-специално това могат да бъдат лица със специфични 

потребности или живеещи в отдалечени места. 

Ролята на гражданските организации 

Юридическите лица с нестопанска цел (фондации и сдружения), които извършват 

дейности в сферата на образованието и обучението, се определят като заинтересована 

страна в сектора за учене на възрастни в България. Те разполагат с широк потенциал за 

партньорство между държавните институции и бизнеса, който може да осигури 

провеждането на комплексна политика за обучение на възрастни. Гражданските 

организации имат особено важно място в структурата на заинтересованите страни в 

България. То произтича от факта, че те често представляват уязвими обществени групи, 

които от своя страна са сред основните преки бенефициенти на целенасочени мерки и 

дейности, предвидени в рамките на политиката за учене на възрастни. 

Понастоящем в Република България взаимодействието на неправителствения сектор с 

държавата е частично регламентирано в различни нормативни актове. Чрез тях тези 

отношения са уредени само в определени сфери на обществения живот. Сериозна 

пречка за ефективното и ефикасно взаимодействие е липсата на определена държавна 

институция, която да отговаря за сътрудничеството с гражданския сектор. Всички 

административни структури на различните равнища на управление са свободни да 

разработват собствени подходи, чрез които да привличат организации от 

неправителствения сектор в процеса на вземане на решения, както и за предоставяне 

на средства за техни дейности, съобразени с приоритетите на държавната политика в 

съответния социално-икономически сектор.  

Провеждането на политика за учене на възрастни предполага мултисекторен подход 

към проблемите в етапите на формиране, изпълнение, мониторинг и оценка на 

политиките. Опитът в други сфери, изискващи междусекторно сътрудничество – като 

социалните услуги и социалното включване, например – доказва, че гражданските 

организации са изключително ценен партньор на държавата, стига тяхното участие да 

бъде не само нормативно регламентирано, но реално осигурено посредством 

механизми за делегиране на представителност на сектора (което изисква определена 

степен на консолидация на организациите, работещи в съответната сфера) и финансово 

осигурено (посредством програмно финансиране, предоставяно от държавния бюджет и 

структурните фондове). Преглед на състава и дейността на консултативни органи в 

различни сфери, засягащи аспекти на политиката за учене на възрастни показва, че в 

повечето случаи участието на гражданския сектор е фиктивно. Причините могат да 

бъдат търсени както в посока несъвършенства в нормативната база (липса на ясен 

механизъм за представителство на гражданските организации), така и в посока 

недостатъчен капацитет на този сегмент от гражданското общество, ангажиран в 

ученето на възрастни, да изгради обща визия и да се обедини около общи идеи. 

В сферата на обучението на възрастни няма организация на гражданското общество, 

която да е представителна за сектора и това е пречка пред установяването на 

действащо сътрудничество с останалите заинтересовани страни. 
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Нестопанските организации предоставят формално обучение при същите условия като 

държавните, общинските и другите частни субекти – чрез Центрове за професионално 

обучение (ЦПО) и Центрове за информиране и професионално ориентиране (ЦИПО), 

регистрирани в НАПОО. Справка в регистъра на НАПОО сочи, че от общо над 840 ЦПО 

с активна лицензия към края на 2012 г. 154 са центрове за професионално обучение към 

юридически лица с нестопанска цел. Два от центровете за информиране и 

професионално ориентиране (ЦИПО) с активна лицензия към същата дата са създадени 

към организации с нестопанска цел.  

Противно на очакванията, случаите, при които списъкът на предлаганите професии 

кореспондира с основните цели и мисията на гражданските сдружения с нестопанска 

цел са много редки. Макар че не е незаконно, това е опасно като тенденция, тъй като 

може да бъде поставен въпросът защо такива юридически субекти се смятат за 

организации с нестопанска цел – особено когато дейността им се припокрива изцяло с 

дейността на съответното ЦПО. Липсата на финансиране отклонява все по-голям 

сегмент от гражданския сектор към предоставяне на услуги, включително 

образователни, основно срещу заплащане, което ограничава целите на НПО до 

организационно оцеляване и отмества фокуса от автентичната функция на 

гражданското общество. 

Най-разпространената форма на обучение на възрастни, предоставяно от гражданския 

сектор е неформалното обучение. НПО използват методи, които са слабо застъпени от 

обичайните доставчици на обучение, за сметка на това доказано ефективни – 

интерактивни семинари тип тренинг, учене чрез правене, учене на равни, учене чрез 

преживяване, супервизия и методическа подкрепа, менторство, доброволчество. 

Работещи в европейски страни методики за обучение на възрастни биват адаптирани 

към условията в България и тествани в работата на НПО; неведнъж в миналото такива 

помагала са били одобрявани от МОН и използвани в училищното образование, но в 

сферата на ученето на възрастни все още остават извън полезрението на отговорните 

образователни институции.  

Добри практики и доказани резултати отново са налице предимно в социалната сфера. 

Неправителствените организации, обединени в мрежи и коалиции, оказаха значителен 

натиск върху държавата за професионализирането на статута на приемния родител; от 

НПО тръгна инициативата за въвеждане на професията „здравен медиатор”, която днес 

се изучава в здравни колежи и медицински университети, а специализирани НПО 

осигуряват поддържащо и надграждащо неформално обучение на завършилите. 

Неформалното обучение, предоставяно от НПО, е изключително ефективно за 

изграждане на ключови компетенции, което практически обединява националните 

усилия по отношение на два от приоритетите на Европейската програма за учене на 

възрастни: Превръщане на ученето през целия живот и мобилността в реалност и 

Засилване на творческия дух и новаторството у възрастните и в учебната им среда. 

Основна роля за разпространението на неформалното обучение по ключови 

компетенции сред българските младежи през настоящия програмен период играе 
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програмата на ЕС „Младежта в действие”, която е изключително популярна сред 

младите хора. В началото на 2013 г. Националният център „Европейски младежки 

програми и инициативи”, който има функция на национална агенция по Програмата, 

представи резултатите от проведена изследователска оценка на ефекта нейното 

прилагане, осъществявана ежегодно по стандартизирана методология за всички страни 

– участнички в нея.  Изводите от изследователската оценка категорично показват 

значимостта на неформалното образование за изграждане на ключови компетенции у 

младите хора, формиране на умения за и насърчаване на желанието за учене, 

изграждане на граждански и социални компетенции, които много вероятно ще повлияят 

по-нататъшното развитие на младия човек и като личност, и като гражданин. 

Доброволчеството в България е все още слабо развито. Според Световния 

дарителски индекс за 2011 г. на Фондация „Помощ за благотворителността“, България е 

сред страните с най-нисък процент доброволци – едва 5 % от населението извършват 

доброволческа дейност. В последните години обаче, откакто България е участник в 

европейската програма „Младежта в действие”  все повече се разраства 

доброволчеството сред младежите;  насърчавано и от Национална програма за 

младежта 2011 – 2015 г., по която доброволческите дейности се финансират в рамките 

на отделен приоритет. Първият в България закон за младежта, приет през април 2012 г., 

регламентира младежкото доброволчество.  

През ноември 2012 г. правителството одобри на свое заседание и внесе за обсъждане и 

приемане от Народното събрание проект на първия в България закон за 

доброволчеството, който урежда обществените отношения, свързани с организирано 

извършване на доброволческа дейност и правния статут на доброволеца. Проектът на 

законодателен акт разписва подробно реда за водене на регистър на доброволците и 

издаването на лична идентификационна карта.  

Някои от подходите в проекта на закон биха създали пречки по отношение участието на 

доброволци в дейности за учене на възрастни в България. За организацията, към която 

се извършва трудът не е предвидено задължение да сертифицира доброволчеството 

като форма на неформално учене. Такава възможност съществува само „при поискване” 

от страна на доброволеца, след което може да му бъде издадено удостоверение „за 

получените по време на извършването на доброволческа дейност допълнителна или 

нова професионална квалификация, както и за обучението по време на извършването 

на доброволческа дейност”. Аналогична уредба е заложена и в Закона за младежта. 

Идеята за универсална „доброволческа книжка” по подобие на европейските Youthpass  

и Europass, чрез която доброволецът може да удостовери натрупаните чрез 

неформално и самостоятелно учене компетенции, е изоставена както в проектозакона 

относно доброволчеството, така и в Закона за младежта, което предизвика негативна 

реакция сред работещите с доброволци неправителствени организации.  

В продължение на повече от 15 години преди присъединяването на България към ЕС 

организациите на зараждащия се граждански сектор в България бяха интензивно 

обучавани в умения, необходими за изпълнение на техните функции като представители 

на специфични групи от хора и партньор/коректив на правителството при 
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разработването и провеждането на политики. Активните обучителни програми, насочени 

към конституиращия се неправителствен сектор в България изиграха огромна роля за 

развитието на гражданското общество от началото на 90 – те години на миналия век до 

приемането на България в Европейския съюз, когато големите международни и 

чуждестранни донори като програма „Демократична мрежа” на ААМР, програми на ЕС, 

фондация „Отворено общество”, Централноевропейският тръст за развитие на 

гражданското общество, до голяма степен и Програмата на ООН за развитие вече се 

бяха оттеглили, а финансирането на НПО се пое почти изцяло от държавната 

администрация посредством оперативните програми, финансирани от европейските 

структурни фондове. Резултатите от проучвания на индекса на устойчивост на НПО 

(CIVICUS) в последните години показват стабилна тенденция към понижаване и 

основната причина е в рязкото намаляване на финансирането за сектора след 

оттеглянето на международните донори. Докато през 2010 и 2011 г. от държавния 

бюджет на НПО бяха отпускани безвъзмездни средства за осъществяване на проекти в 

обществена полза, в бюджета за 2012 г. това финансиране беше прекратено, което се 

извърши без консултации с гражданския сектор. Такива бюджетни средства не бяха 

предвидени и за 2013 г. Средствата от оперативните програми, с изключение на тези по 

ОП „РЧР”, която е насочена към социални проекти, не достигат до неправителствения 

сектор. 

Гражданските организациите в България имат принос към националните усилия за 

популяризиране на сектора за учене на възрастни. В това отношение практиките са 

насочени към придобиването социални и граждански компетенции, включително в ромска 

общност, (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“-гр. Велико 

Търново) или към разширяване на възможностите за повишаване качеството на живот 

на уязвими групи, чрез прилагане на комплексни иновативни социално-терапевтични 

подходи за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици (Сдружение с нестопанска цел „Жарава” – гр. Враца). 

Ролята на спортните организации 

Нова учебна среда за дейности, свързани с учене на възрастни, предлагат и 

спортните организации в България. В това отношение практиката „Да прибавим не 

само години към живота си, но и живот към годините”, осъществявана от Дамски спортен 

клуб „Здравец-Красно село” – гр. София, има уникален характер. Възрастните дами, 

които членуват в клубната форма изучават различни начини за активен и здравословен 

живот. Това им позволява да извършват профилактика и общо укрепване на своето 

здраве. По-конкретно клубните дейности са свързани с упражняване на адаптирана 

гимнастика за възрастни, изучаване на танци и чужди езици, както и провеждане на 

обучение по информационни и комуникационни технологии. Тъй като тези дейности се 

извършват на територията на читалищна институция, която се финансира с приходи от 

подобни дейности, заплащането на наемните правоотношения е сериозна пречка за 

насърчаването на подобни практики в България.  
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Към настоящия момент в България се разработват оперативни програми за периода 

2014-2020 г., финансирани със средства от европейските структурни фондове. С цел 

увеличаване на участието в дейности за учене на възрастни и реално превръщане на 

културните институции, гражданските и спортните организации в творчески и иновативни 

места за неформално и самостоятелно учене, следва да се формулират предложения за 

вписването на тези институции и организации като конкретни бенефициенти. По този 

начин, на проектен принцип, ще бъдат създадени ефективни предпоставки за 

преодоляване на финансовите бариери относно материално-техническата база, 

използвана от тези организации. 

Въпреки наличието на нормативна рамка по отношение на културните институции, в 

България липсва системен и последователен подход за превръщането им в творчески и 

иновативни места за неформално и самостоятелно учене на възрастни.  

 

Интегрирани действия за популяризиране на значението на ученето на 

възрастни в България чрез взаимодействие с Програма „Глобални библиотеки-

България” 

Във връзка с популяризиране на значението на дейностите за учене на възрастни в 

България се осъществи взаимодействие с Програма „Глобални библиотеки-България”. 

Програмата има за цел да улесни достъпа до информация, знания, комуникации и 

електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените 

библиотеки, като в рамките на пет години трябва да повиши степента на използване на 

библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят 

към информационното общество. 

Програмата „Глобални библиотеки-България” е съвместна инициатива на Министерство 

на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в 

Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация. 

Инициативата се финансира от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, а от българска страна 

от правителството, общините и местни партньори за периода 2009-2013 г. 

Въпреки, че Министерство на образованието и науката не е сред инициаторите за 

осъществяването на Програмата, в качеството си на Национален координатор за учене 

на възрастни, бяха реализирани широко обхватни интегрирани действия за запознаване 

с целите и резултатите от прилагането на тази програма. 

По-специално в рамките на инициативата Дни на учене за възрастни бяха представени 

практиките на значителна част от обществените библиотеки в изпълнение на 

Програмата. Практиката „Никога не е късно!”, представена от Регионална библиотека, 

гр. Бургас е класирана като най-добра практика за учене на възрастни през 2013 г.Освен 

тази практика, в рамките на проведените шест регионални конференции, бяха 

представени практиките, включително и филмови продукти, и от други библиотеки, 

изпълняващи Програмата: 



 

 

Страница 58 от 58 

I. Югозападен район за планиране (Области с административен център: 

Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, София област): Глоб@лната 

библиотека в Ихтиман (филм); 

ІІ. Южен централен район за планиране (Области с административен център: 

Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян):Цялостно представяне на Програма 

“Глоб@лни библиотеки - България”; 

ІІІ. Югоизточен район за планиране (Области с административен център: 

Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол): „Никога не е късно!” – Регионална библиотека, 

гр. Бургас, класирана за най-добра практика за 2013 г. в района за планиране; 

ІV. Северозападен район за планиране (Области с административен център: 

Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен):Регионална библиотека – гр. Враца; 

V. Северен централен район за планиране (Области с административен център: 

Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра): Регионална народна 

библиотека – гр. В. Търново; 

VІ. Североизточен район за планиране (Области с административни центрове: 

Варна, Добрич,Търговище и Шумен): Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – 

гр. Варна 

 

Интегрирани действия за популяризиране на значението на ученето на 

възрастни в България чрез взаимодействие със секторна програма „Грюндвиг” 

от Програмата „Учене през целия живот” на Европейския съюз 

България координира, консултира и организира националното участие в Програма „Учене 

през целия живот” на Европейския съюз чрез Центъра за развитие на човешките ресурси, 

който изпълнява и функциите на Национална агенция по Програмата. Центърът 

администрира българското участие по секторните подпрограми „Коменски", „Еразъм", 

„Леонардо да Винчи" и „Грюндвиг”.  

Програма „Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, които искат да развиват своите 

умения и квалификация. Тя предоставя възможности за участие в европейски 

образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност. 

Представянето на Програма „Грюндвиг” в България се осъществи взаимосвързано с 

дейностите за популяризиране на значението на ученето на възрастни в България, 

заложени като основна дейност по проект „BG-Изпълнение на програмата на 

Европейския съюз за учене на възрастни”. То протече в рамките на Дните за учене на 

възрастни и бе структурирано в специален програмен панел за всяка от конференциите, 

организирани в шестте райони за планиране. Темата на тези събития беше 

„Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на 

възрастни”.  

Представянето на добри практики за учене на възрастни по Програма „Грюндвиг” 

осигури реално интегриране на националните усилия, предприети от България в 

изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и Програмата „Учене през 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Turgovishte
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen
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целия живот” на Европейския съюз, което препотвърди взаимната допълняемост и 

съгласуваност между отделните европейските политики и практики. 

В обхвата на програмния панел, определен за съответните регионални конференции, 

бяха представени както цялостните резултати и възможности от прилагането на 

Програма „Грюндвиг”, така и следните добри практики за учене на възрастни, 

осъществени с нейната финансова подкрепа: 

I. Югозападен район за планиране (Области с административен център: 

Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, София област): 

1. „Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади 

възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми”- 

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското 

общество, гр. София; 

2. „Овластяване на ромската младеж за активно гражданство” – Сдружение 

„Младежка мрежа за развитие”, гр. Симитли. 

ІІ. Южен централен район за планиране (Области с административен 

център: Кърджали, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян) 

1. „Социалното училище – родители, учители, доброволци – ресурс за всички”- 

Международна платформа за гражданско участие, гр. Пловдив; 

2. „Асоциации в провинциални райони”- Младежки център Кръг, гр. Кърджали. 

ІІІ. Югоизточен район за планиране (Области с административен център: 

Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол)  

1. „Да се чувстваш млад, когато остаряваш” - Сдружение детски алианс за 

развитие, гр. Карнобат; 

2. „Цветовете на Европа” - АСО-90 ООД, гр. Бургас. 

ІV. Северозападен район за планиране (Области с административен център: 

Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен): 

1. „Това сме ние; Нашето място! Нашата култура!”- Сдружение „Екомисия 21 век”, 

гр. Ловеч; 

2. Проекти за възрастни доброволци: „Възрастни природозащитници”, 

„Възрастни билкари” и „Партньорства”- Сдружение „Екомисия 21 век”, гр. Ловеч; 

3. „Позитивни възпитателни методи” – Гимназия с преподаване на чужди езици, 

гр. Плевен. 

V. Северен централен район за планиране (Области с административен 

център: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра): 

1. „Обмен на знания по традиционни професии в Европа” - Сдружение „Фабриката”, 

гр. Габрово; 

2. „Работни ателиета по Програма „Грюндвиг” (Нови умения, Знам, мога, успявам 

и Рисувам с теб музикална кутия) – Сдружение при Училищно настоятелство 

към Целодневна детска градина „Здравец” и Пан студио, гр. Велико Търново. 

VІ. Североизточен район за планиране (Области с административни 

центрове: Варна, Добрич,Търговище и Шумен): 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Turgovishte
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Shoumen
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1. Участие в индивидуална мобилност, Мария Попова-Аврамова от Сдружение 

„Алианс Франсез” – гр. Варна; 

2. Неформалното образование – функция на модерната библиотека 

(Информационна грамотност 2.0.), Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – 

гр. Варна 

4.5. Подобряване на базата данни, свързани с ученето на възрастни, и на 

мониторинга в този сектор 

В България не се извършват достатъчно изследвания, които да осигурят необходимите 

количествени и качествени данни за образованието и обучението на възрастни. Основно 

се използват резултатите от три проучвания, които дават възможност за оценка на 

участието на възрастните в образование и обучение: Наблюдение на работната сила, 

Изследване на образованието и обучението на възрастни и Проучването на 

непрекъснатото професионално обучение. 

Създадени са различни регистри за включване към образование и обучение и 

завършване на образователна или квалификационна степен към Министерството на 

образованието и науката, Агенцията по заетостта, Националната агенция за 

професионално образование и обучение. 

Контролната дейност на образованието и обучението на възрастни се осъществява във 

връзка с конкретните правомощия на отделните институции: Министерството на 

образованието и науката – средни общообразователни и професионални училища; 

Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за 

професионално обучение; Агенция по заетостта – административен контрол на 

курсовете, които се организират от агенцията за обучение на заети и безработни лица. 

През последните години се правят отделни опити за анализиране на системи за 

образование и обучение, вкл. на сектора за учене на възрастни. 

През 2006 г. бе изготвен анализ на продължаващото професионално обучение (ППО) в 

България. Представени са законодателната и институционална рамка; основните 

тенденции в развитието на ППО в периода 2000-2004 г.; предложени са мерки за 

развитието на този сектор.  

През 2010 г. бе изготвен анализ на системата за осигуряване на качество на 

професионалното образование и обучение: 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/a

nalysis_SQVE_bg.pdf 

През 2012 г. за пръв път бе извършена оценка на въздействието на Националната 

стратегия за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 г. като инструмент за 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/analysis_SQVE_bg.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/analysis_SQVE_bg.pdf


 

 

Страница 61 от 61 

подобряването на качеството и съгласуваността на процеса на разработване на 

политики в областта на образованието и обучението: 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/ot

senka_LLL_strategy_28-01-2013.pdf 

Направен е изводът за необходимостта от активизиране на научните изследвания и 

задълбочените анализи по въпроси, свързани с УЦЖ, като е направено предложение 

спектърът на научните изследвания да се разшири, така че да обхване нови области и 

да насърчи извършването на интердисциплинарен и прогнозен анализ в по-голяма 

степен. Специално внимание се отделя на използването на резултатите от 

международни и национални изследвания и проучвания, както и засилване на работата 

за събиране на достатъчно количество базисни данни за образование и обучение през 

целия живот.  

При програмирането на периода 2014-2020 се предлагат следните подходи, които да 

осигурят информационно политиката за УЦЖ, чрез създаване на: а) нормативна рамка 

за синхронизирано събиране, обобщаване и анализиране на данни за изпълнението; б) 

интегрирана информационна система за измерване на въздействието, в която да 

постъпват данни от отговорните институции, осигуряващи съпоставимост с 

индикаторите от международните и европейските изследвания; в) гъвкав механизъм за 

докладване на резултатите от изпълнението на политиката за УЦЖ на регионално 

ниво.  

Предлаганите подходи да осигуряват качествена информация, използвана като 

доказателствено средство в съвместен национален доклад за напредъка, разработван 

на всеки две години, и това обстоятелство да бъде записано като задължение на 

отговорните институции в Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 година. 

Основна цел на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA” BG – 

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” е да осигури 

първоначалните условия за мониторинг на този сектор. Ще бъдат създадени условия за 

вземане на решения в областта на образованието и обучението на възрастни чрез 

създаване на система за оценка и анализ и национална информационна система с база 

данни. Тези механизми ще бъдат мостът между политиката и практиката в сектора за 

учене на възрастни. 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/otsenka_LLL_strategy_28-01-2013.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/analyses/otsenka_LLL_strategy_28-01-2013.pdf

