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ВЪВЕДЕНИЕ 

          Настоящият анализ е разработен в рамките на проект № 567452-EPP-1-2015-1-

BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Програмата 

на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Програма “Еразъм+” на Европейската комисия.  

          Проектът се изпълнява в периода 01 ноември 2015 г. – 31 октомври 2017 г. от 

Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на 

възрастни в България, в съответствие със Споразумение № 2015 - 2761 / 001 – 001 

между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската 

комисия и Министъра на образованието и науката. 

          Конкретните цели на проекта са следните: 

 Прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни 

за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на 

възрастни на национално, областно и местно ниво; 

 Осигуряване на условия за разработване на политиката за учене на възрастни на 

областно ниво (NUTS 3); 

 Повишаване привлекателността на сектора за учене на възрастни. 

          За осигуряване на първоначални условия за планиране и оценяване на политиката в 

сектора за учене на възрастни на областно ниво в шест пилотни области (Бургас, Видин, 

Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково) са създадени областни координационни групи за 

учене през целия живот, като същевременно с това са разработени: 

 Методическо помагало с логически матрици за анализ и планиране на политиката 

за учене на възрастни на областно ниво; 

 Анализи за състоянието на сектора за учене на възрастни в пилотните области.  

Всички анализи са публикувани на електронната страница: http://lll.mon.bg в рубриката 

„Библиотека“ – Оценки и анализи и на Електронната платформа за учене на възрастни в 

Европа (EPALE). 

Целта на настоящия анализ е да запознае заинтересованите страни със състоянието на 

сектора за учене на възрастни в България и в Област Габрово, както и да представи изводи 

http://lll.mon.bg/


                    
                           „Националните координатори в изпълнение на  Европейската програма за учене на възрастни” 

Страница 9 от 73 

и препоръки за развитието на образованието и обучението на възрастни на областно 

равнище. 

Анализът е структуриран в три раздела: 

Раздел 1 представя методологичната основа на анализа - дефиниции на основни 

понятия в сектора за учене на възрастни, времевия обхват на анализа и основните 

индикатори за оценка на състоянието и на сектора за учене на възрастни. 

Раздел 2 представя обща картина на развитието и състоянието на сектора за учене на 

възрастни на национално равнище и са представени постигнатите резултати по 15 

конкретни показатели за периода 2011 – 2015 г. 

Раздел 3 представя състоянието на сектора за учене на възрастни в Област Габрово. 

Направена е кратка характеристика на социално-икономическото развитие на областта и 

са анализирани резултатите по 7 показатели за образование и обучение на лица, 

навършили 16 г. на областно равнище. 

Методологията на анализа е съобразена и със спецификата на основните източници на 

данни и тяхното набиране. Документът се базира основно на данни, предоставени от 

Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за професионално 

образование и обучение (НАПОО).  

Предварителният вариант на анализа е представен за коментар и съгласуване на 

членовете на Областната координационна група за учене през целия живот – Област 

Габрово. 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА 

1.1.Основни дефиниции в сектора за учене на възрастни 

1.1.1. Учене на възрастни 

Понятието „учене на възрастни” обхваща образование и/или обучение на възрастни 

чрез формално, неформално и информално (самостоятелно учене).  

На международно равнище, с оглед постигането на съпоставимост на данните за 

образованието на възрастни, е възприета възрастта на обучаемите от 25 до 64 навършени 

години.  

На национално равнище българското законодателство въвежда допълнителни 

критерии относно възрастта на обучаемите – 16 и повече години. Освен това на 

национално равнище формалното образование на възрастни включва учащите възрастни в 
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общообразователни програми и в програми за придобиване на степен на професионална 

квалификация, които от своя страна се подразделят на: 

 програми, провеждани в училищната система (главно в професионални гимназии - 

ПГ); 

 програми, провеждани в професионални колежи (ПК); 

 програми за обучение в Центрове за професионално обучение (ЦПО) и платено 

обучение в професионални гимназии. 

Това подразделяне на програмите е обусловено от двата източника на данните – 

НСИ – за учащите в първия и във втория вид програми и съответно НСИ съвместно с 

НАПОО за третия вид програми. 

В зависимост от целите на анализите образованието на възрастни може да включва 

или да не включва висшето образование. Настоящият анализ обхваща състоянието и 

развитието на образованието на възрастни (16+ г.) по програми за придобиване степен на 

професионална квалификация в училищната система и в професионалните колежи - 

вечерна, задочна, самостоятелна или друга неприсъствена форма на обучение и в 

програми за придобиване на СПК в Центровете за професионално обучение (ЦПО) и 

платено обучение в професионални гимназии. 

1.1.2. Формално образование и обучение, неформално обучение и информално учене 

Формалното образование и обучение се извършва в организирана и структурирана 

среда, която е специално предназначена за учене, и води до придобиване на степен на 

образование и/или на квалификация, което се удостоверява съответно с диплома и/или 

свидетелство за професионална квалификация. То включва системи за общо образование, 

професионално образование и обучение и висше образование. Формално образование и 

обучение се провежда в училищната система и висшите училища, а формално обучение в 

ЦПО. 

Неформалното обучение се осъществява като организирана дейност извън 

системата на предучилищното, училищното и висшето образование, и не води до 

завършване на клас, етап и степен на образование или придобиване на степен на 

професионална квалификация или на квалификация по част от професия.  

Информалното (самостоятелно) учене е неинституционализирано, неорганизирано 

и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности в живота на човека, 

придобити по естествен начин в житейски ситуации, от ежедневния опит, на работното 
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място и по други подобни пътища, независимо дали са резултат от предварително 

решение или по стечение на обстоятелствата - спонтанно и инцидентно.  

Поради изключително широкият обхват на формите на самостоятелно учене, то не се 

взема предвид при статистическото оценяване на участието на възрастни в учене през 

целия живот (УЦЖ), а се включва участието само във формалното и неформалното учене. 

1.1.3. Работна дефиниция на формалното училищно образование на възрастни 

Поради различията в методологичния обхват на образованието и обучението на 

възрастни на международно и национално равнище по отношение на обхвата на 

образователните програми и на възрастта на учащите в навършени години, за целите на 

настоящия анализ бе изготвена работна дефиниция.  

Вземайки предвид общата дефиниция на формално образование на възрастни според 

Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) от 2011 г. или 

ISCED 2011, българското законодателство в тази област и за целите на проекта, се изготви 

следната работна дефиниция:  

„Образованието и/или обучението за възрастни в училищната система и в 

професионалните колежи се осъществява по учебна документация за възрастни (лица, 

навършили 16 г.), за придобиване на степен на образование или степен на професионална 

квалификация, включително и за завършване на клас. То включва учащите възрастни, 

обучавани според съответната учебна документация както следва: 

 Лица, навършили 16 години за придобиване на основно образование или за 

завършване на клас от основното образование във всички видове 

общообразователни училища без гимназиите в задочна, вечерна или самостоятелна 

форма на обучение; 

 Лица, навършили 16 години за придобиване на средно общо образование в задочна, 

вечерна или самостоятелна форма на обучение в общообразователните училища; 

 Лица, навършили 16 години за придобиване на основно образование и на I СПК с 

прием след завършен VI или VII клас във вечерна, задочна или самостоятелна 

форма на обучение; 

 Лица, навършили 16 години за придобиване I СПК с прием след завършено основно 

образование във вечерна, задочна или самостоятелна форма на обучение; 

 Лица, навършили 16 години за придобиване на средно образование и/или 

придобиване на II или III СПК в задочна, вечерна или самостоятелна форма на 

обучение; 
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 Лица за придобиване на IV СПК във всички форми на обучение; 

 Лица в курсове за придобиване на I, II , III или IV СПК в платено обучение в 

професионални гимназии; 

 Лица в курсове за придобиване на I, II или III СПК в Центровете за професионално 

обучение”. 

Настоящият анализ обхваща образованието на възрастни по всички видове 

програми, водещи до придобиване на степен на професионална квалификация. 

Обучаемите лица в курсове за ограмотяване и други видове краткосрочни курсове, 

не водещи до придобиване на степен на образование или степен професионална 

квалификация, не се включват в обхвата на учащите възрастни във формалното училищно 

образование, тъй като тези видове обучения по дефиниция се отнасят към неформалното 

обучение.  

1.2. Времеви обхват на анализа 

Настоящият анализ обхваща състоянието и развитието на образованието и 

обучението на възрастни в страната и в Област Габрово през периода 2011-2015 година. 

По отделни индикатори, в зависимост от наличността на статистически данни, са 

направени сравнения за други периоди или са представени данни само за отделни години. 

Данните за образователната структура на населението по области са от последното 

преброяване на населението и се отнасят към 1 февруари 2011 година. 

1.3. Основни индикатори за оценка на състоянието и развитието на образованието 

на възрастни 

За образованието на възрастни могат да бъдат дефинирани и изчислени десетки 

аналитични показатели, наричани индикатори, като резултати от провежданите 

статистически изследвания. За целите на настоящия анализ са подбрани само основните 

индикатори, които могат да бъдат използвани за анализ на състоянието на сектора и за 

формиране и мониториране на политики на регионално (областно) равнище.  
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Наименование  

на индикатора 
Описание 

Източник на 

данните и 

периодичност 

1. Образователна 

структура на населението 

на възраст 25-64 години 

на 1 февруари 2011 г. по 

степен на завършено 

образование  

Разпределение на населението на възраст 

25 - 64 г. по най-висока завършена степен 

на образование (%) по райони, области и 

общини 

- висше, средно, основно, начално и по-

ниско и „никога не посещавали 

училище  

НСИ, 

Преброяване на 

населението 

2011 г., през 10 

години 

2. Образователна 

структура на населението 

на възраст 25 - 64 години 

по пол и по статистически 

райони  

Разпределение на населението на възраст 

25-64 години по най-висока завършена 

степен на образование, по пол и по райони 

(%) 

- Степени на образование: висше, средно 

(средно с придобита СПК и средно 

общо образование), основно, начално и 

по-ниско  

НСИ, 

Изследване на 

работната сила -

ИРС, Евростат, 

годишно  

 

3. Грамотност на 

населението  

Грамотността статистически се оценява 

чрез относителния дял - % на грамотните 

или на неграмотните лица сред лицата на 

15 и повече години. За грамотно се счита 

лице, което може да чете и разбира 

смисъла на написаното, както и да напише 

кратко изложение за ежедневните си 

дейности. За неграмотно се счита лице, 

което не може да чете и разбира смисъла 

на написаното и не може да напише кратко 

изложение на ежедневните си дейности. 

Лице, което може да чете и пише само 

цифри и собственото си име, се счита за 

неграмотно. Неграмотно е и лице, което 

умее да чете, но не може да пише, както и 

НСИ, 

Преброяване на 

населението 

2011 г., през 10 

години 
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Наименование  

на индикатора 
Описание 

Източник на 

данните и 

периодичност 

лице, което умее да прочете и напише само 

няколко заучени фрази. 

4. Записани лица на 

възраст 16 и повече 

години в програми за 

придобиване на степен на 

професионална 

квалификация (СПК) в 

професионални гимназии 

(ПГ) и професионални 

колежи (ПК) 

Брой записани лица на възраст 16 и повече 

години във формалното образование в 

програми за придобиване на степен на 

професионална квалификация, провеждани 

в училищната система и професионални 

колежи. Програмите за възрастни 

обхващат обучението във вечерна, 

задочна, самостоятелна или друга 

неприсъствена форми на обучение за 

придобиване на I, II и III СПК в ПГ и за 

придобиване на IV СПК в ПК чрез всички 

форми на обучение. Обучаващите 

институции са различни видове училища и 

професионални колежи.  

НСИ, 

Статистика на 

образованието, 

годишно 

5. Записани лица на 

възраст 16 и повече 

години в програми за 

възрастни за придобиване 

на степен на  

професионална 

квалификация в Центрове 

за професионална 

квалификация (ЦПО) и 

платено обучение в 

професионални гимназии  

Брой записани лица на възраст 16 и повече 

години в програми за придобиване на 

степен на професионална квалификация, 

провеждани в ЦПО и в платени програми в 

ПГ. Програмите за възрастни обхващат 

обучението за придобиване на I, II и III 

СПК в ЦПО и за придобиване на I, II, III и   

IV СПК в ПГ – платено обучение.  

НСИ - 

Статистика на 

образованието и 

НАПОО, 

годишно 

6. Лица на възраст 16 и 

повече години, придобили 

СПК в програми за 

Брой лица на възраст 16 и повече години, 

придобили СПК в програми за възрастни, 

провеждани в училищната система и 

НСИ, 

Статистика на 

образованието, 
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Наименование  

на индикатора 
Описание 

Източник на 

данните и 

периодичност 

възрастни в 

професионални гимназии 

и професионални колежи 

професионални колежи Програмите за 

възрастни обхващат обучението във 

вечерна, задочна, самостоятелна или друга 

неприсъствена форми на обучение за 

придобиване на I, II и III СПК в ПГ и за 

придобиване на IV СПК в ПК чрез всички 

форми на обучение 

годишно 

7. Лица на възраст 16 и 

повече години, придобили 

СПК в програми за 

възрастни в ЦПО и 

платено обучение в 

професионални гимназии  

Брой лица на възраст 16 и повече години, 

придобили СПК в програми за възрастни, 

провеждани в ЦПО и в платено обучение в 

ПГ. Програмите за възрастни обхващат 

обучението за придобиване на I, II и III 

СПК в ЦПО и за придобиване на I, II, III и 

IV СПК в ПГ – платено обучение. 

НСИ - 

Статистика на 

образованието и 

НАПОО, 

годишно 

8. Участие на населението 

на възраст 25-64 години 

във формално 

образование и 

неформално обучение по 

статистически райони 

Относителен дял - % на участвалите във 

формално и/или неформално образование 

и обучение през 4-седмичния период 

преди интервюто сред лицата на възраст 

25-64 години 

НСИ, 

Изследване на 

работната сила 

(ИРС), Евростат, 

годишно  

 

9. Преждевременно 

напуснали образованието 

и обучението по пол, 

статус в заетостта и по 

статистически райони 

Дял на лицата на възраст 18-24 години, 

завършили основно образование като най-

висока степен и които не са участвали в 

образование или обучение през 4-

седмичния период преди изследването, от 

населението на същата възраст (%). 

Разпределение по пол, статус в заетостта и 

статистически райони. Статус в заетостта: 

заети и незаети. 

НСИ, 

Изследване на 

работната сила 

(ИРС), Евростат, 

годишно  
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Наименование  

на индикатора 
Описание 

Източник на 

данните и 

периодичност 

10. Коефициент на 

заетост на населението на 

възраст 15-64 години по 

области 

Коефициент на заетост - съотношението 

между броя на заетите лица на възраст 15-

64 г. и населението на същата възраст (%). 

Заети са лицата, които през наблюдавания 

период: 

- извършват работа за производство на 

стоки и услуги поне 1 час срещу 

заплащане (в пари или натура) или друг 

доход;  

- не работят, но имат работа, от която 

временно отсъстват поради отпуск, болест, 

бременност, раждане и отглеждане на 

малко дете (за периода, през който 

получават пълния размер на 

възнаграждението си), неблагоприятни 

климатични условия, стачка или други 

подобни причини. 

НСИ, 

изследване на 

работната сила 

(ИРС), годишно  

 

11. Коефициент на 

безработица на 

населението на възраст 

15-64 години по области 

Коефициент на безработица (равнище на 

безработица) - съотношението между броя 

на безработните на възраст 15-64 г. и броя 

на икономически активните лица (%). 

Безработни са лицата, които нямат работа 

през наблюдавания период, като 

едновременно с това търсят активно 

работа през период от четири седмици, 

включително наблюдаваната седмица, и са 

на разположение да започнат работа до 2 

седмици след края на наблюдавания 

НСИ, 

Изследване на 

работната сила 

(ИРС), годишно  
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Наименование  

на индикатора 
Описание 

Източник на 

данните и 

периодичност 

период.  

Работна сила или икономически активно 

население са лицата на 15 и повече 

навършени години, които влагат или 

предлагат своя труд за производство на 

стоки и услуги. Работната сила включва 

заетите и безработните лица. 

 

 

Раздел 2. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ 

 

2.1. Кратка характеристика на социално-икономическото развитие 

Състоянието и развитието на образованието, и в частност образованието на 

възрастни, е неразделна част от общото социално-икономическо развитие на страната 

както на национално, така и на регионално равнище. Поради това то не може да се 

разглежда отделно и самостоятелно.  

Като най-съществени за целите на настоящия анализ са определени демографските 

процеси, икономическия растеж, заетостта и безработицата на населението. 

2.1.1. Демографски тенденции 

Неблагоприятните демографски процеси в страната от последните десетилетия 

продължават и през 2015 г. Общият брой на населението постоянно намалява и достига в 

края на 2015 година 7 153 784 души, което представлява 1.4% от населението на 

Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души, 

или с 0.7%. 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на 

неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между 

живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 
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г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст 

на населението. През 2015 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на 

страната е намаляло с 44 167 души. Намалението на населението, измерено чрез 

коефициента на естествения прираст, е минус 6.2‰ (промилиа). Коефициентът на 

естествения прираст в градовете е минус 3.5‰, а в селата - минус 13.4‰, или намалението 

на населението в страната в резултат на естествения прираст се дължи предимно на 

негативните демографски тенденции в селата. През 2015 г. всички области в страната 

имат отрицателен естествен прираст. Областите с най-малки коефициенти на отрицателен 

естествен прираст са София (столица) (-1.7‰), Сливен (-2.7‰) и Бургас (-3.4‰). С най-

голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е 

област Видин - минус 16.7‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Габрово (-

12.5‰). 

Въпреки че през 2015 г. най-интензивна миграция се забелязва по направлението 

„град – село“ (37,6% от преселилите се), по-високата раждаемост и по-ниската смъртност 

в градовете означава, че тенденцията на урбанизация се запазва. През 2015 г. в градовете 

живеят 73,1% от населението в страната, като най-слабо урбанизираната област остава 

Кърджали с дял на живеещите в градовете 41,1%.  

Областите, в които през 2015 г. е регистриран положителен механичен прираст на 

населението, са шест: София (5.5‰), София (столица) - (4.2‰), Бургас (2.7‰), Хасково 

(2.5‰), Варна (1.6‰) и Пловдив (1.4‰). Най-негативно от миграцията са повлияни 

областите Смолян, Разград, Видин и Враца, т.е. в тези области изселванията са най-

интензивни. С отрицателен механичен прираст са и областите Габрово, Русе и Пазарджик.  

Намалението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез 

коефициента на нетна миграция, е -0.1‰. През 2015 г. 29 470 души са емигрирали, като 

са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а 25 223 лица са променили 

своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Следователно нетната външна 

миграция за 2015 година е 4247 човека. 

2.1.2. Икономически растеж 

В съответствие с възприетите международни статистически стандарти, 

икономическият растеж се характеризира чрез растежа на Брутния вътрешен продукт 

(БВП). Според данните на НСИ и изчисления на Института по пазарна икономика (ИПИ), 

през 2014 г. икономиката на България надминава предкризисното си равнище, съдейки по 
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оценката на БВП на човек от населението в реално измерение
1
 (т.е. коригиран за 

колебанията в цените). Растежът на БВП на човек от населението по текущи цени общо за 

страната, измерен чрез сравнението на стойността за 2014 г. спрямо нивото си от преди 

кризата (2008 г.), е 21,3 %. Или средно годишното увеличение на БВП на човек от 

населението за периода възлиза на 3,5 %. Най-голямо увеличение по този показател за 

периода 2008 – 2014 г. се установява за Област Стара Загора – 57,1%, а за Област Перник 

се установява най-голямо намаление - с 24,8%. В пет от шестте пилотни области БВП на 

човек от населението за периода 2008-2014 г. се увеличава, макар и в различна степен - в 

Габрово с 28,5%, Русе –с 25,1%, Пазарджик –с 8,8% и Хасково – с 8,2%. В Област Бургас е 

налице намаление на БВП на човек от населението с 3,7%. По-внимателния преглед на 

данните показва големи регионални различия в икономическото развитие на страната, 

както между столицата и останалите административни области, така и между останалите 

области. БВП на човек от населението средно за страната за 2014 година достига 11577 

лева (Фиг. 1 и Таблица 1 - приложение). В най-развитата икономически област - София –

столица, БВП на човек от населението надхвърля значително (повече от 2 пъти) средния 

за страната, като достига 24890 лева. Най-слабо икономически развити за 2014 година са 

областите Силистра (5852 лв.), Перник (5936 лв.) и Сливен (5961 лв.), със стойности, 

съставляващи около 50% от средния за страната.  

Фигура 1. БВП на човек от населението по текущи цени, лева – 2014 година 

Източник: НСИ  

                                                           
1
 Регионални профили, показатели за развитие, 2016 г., Институт за пазарна икономика 
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2.1.3. Заетост и безработица на населението 

Заетостта и безработицата са сред най-важните макроикономически показатели на 

национално и регионално равнище и положителните изменения в тях влияят благоприятно 

както на икономическия растеж, така и на доходите на домакинствата.  

Заетостта на населението общо в страната нараства постоянно през разглеждания 

период 2011-2015 година. Измервана чрез коефициента на заетост на населението на 

възраст 15 – 64 години, заетостта вече формира тенденция на увеличение. Според данните 

на НСИ коефициентът на заетост за страната нараства от 58,4% за 2011 г. на 62,9 % за 

2015 г., или с 4,5 процентни пункта (Фиг. 2).  

Регионалният разрез на данните обаче показва съществени различия както в 

посоката на изменение, така и в равнището на заетостта в 28- те административни области 

на страната. Най-високо за 2015 година е равнището на заетостта в Област София-столица 

– 71,7%, а най-ниско – в Силистра – 49,2% (Табл. 2 - приложение). В шест области на 

страната заетостта намалява – Враца, Силистра, Търговище, Стара Загора, Благоевград и 

София, като за петгодишния период най-голямо е намалението на заетостта в област 

Търговище – с 6,0 процентни пункта. Във всички останали области на страната, 

включително в шестте пилотни области по настоящия проект, заетостта нараства. Най-

голямо нарастване на заетостта сред избраните области в сравнение с 2011 г. се наблюдава 

в областите Видин и Хасково – 8,8%, а най-малко е нарастването за Област Русе – 2,0%. 

Съществено е нарастването на заетостта и в областите Габрово -7,8%, Бургас – 6,9% и 

Пазарджик – 5,7%. Нарастването на заетостта в областите Видин, Хасково, Габрово, 

Бургас и Пазарджик може да се оцени като стабилно, като същевременно показва наличие 

на положени усилия от страна на бизнеса и държавата за създаване на нови работни места. 

В Област Русе заетостта постоянно намалява през периода 2011 – 2014 и само през 2015 

година нараства по-съществено, достигайки равнище 60,0%. 

 

Фигура 2. Коефициент на заетост 
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Източник: НСИ, Изследване на работната сила 

Въпреки положителните изменения през предходните години, равнището на 

заетостта за 2015 г. в областите Видин (58,8%), Русе (60,0%), Бургас (62,2%) и Пазарджик  

(59,7%) остава под средното за страната (62,9%). По-висока от средната за страната за 

2015 година е заетостта в Област Габрово – 67,4% или с 4,5 процентни пункта по-висока и 

в Област Хасково – 63,1% или с 0,2 п.п. по-висока. 

Безработицата в страната през периода 2011 -2013 година нараства от 11,4% на 

13,0%, след което намалява през 2014 г. на 11,5% и достига 9,2% през 2015 г. (Фиг. 3). 

Важно е да се има предвид, че намаляването на безработицата не се дължи само на 

разкриването на нови работни места, а и на превръщането на част от безработните в 

икономически неактивни лица, в това число обезкуражени поради ненамирането на 

работа. Външната миграция също влияе на безработицата, като заминалите в чужбина 

безработни редуцират броя на безработните в страната. 
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Фигура 3. Коефициент на безработица 

 

Източник: НСИ, Изследване на работната сила 

В повечето административни области безработицата през 2015 г. в сравнение с 2011 

г. намалява, но в шест области нараства, най-съществено в Силистра – с 9,4 п.п., Враца – с 

8,3 п.п., Перник – с 6,1 п.п. и Стара Загора – с 3.4 процентни пункта (Табл. 3 -

приложение). По-малко е увеличението на безработицата в Благоевград – с 2,0 п.п. и 

Пловдив – 0,9 п.п. Сред избраните шест области най-съществено и стабилно 

безработицата за петгодишния период намалява в областите Пазарджик – 9,6 п.п., Хасково 

– 7,4 п.п. и Габрово  - 2.0 п.п. В другите три области също се установява намаляване на 

безработицата. След междинни увеличения и намаления, в Област Русе безработицата 

намалява с 2.7 п.п., в Област Бургас – с 2,4 п.п. и в Област Видин – с 1,3 п.п. От друга 

страна равнището на безработица за 2015 г. в Област Видин – 18,6% остава двойно по-

високо над средната за страната (9,2%), а безработицата в Област Бургас е с 1,1 п.п. над 

средната за страната. В областите Габрово, Хасково, Пазарджик и Русе равнището на 

безработица е по-ниско от средното за страната за 2015 г. 

 

2.2. Обща характеристика на сектора за учене на възрастни 

Състоянието и развитието на сектора за образование на възрастни през периода 2011 – 

2015 година се описват с помощта на подходящи индикатори, за които има налични 

официални статистически данни за периода и за всички административни области в 

страната.  
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2.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1 

февруари 2011 година  

Данните от последните преброявания на населението, които се провеждат през 10 

години, и годишните данни от Изследването на работната сила, провеждано от НСИ, 

показват, че образователната структура на населението на страната постоянно се 

подобрява. Това означава, че относителните дялове на населението с висше и средно 

образование нарастват, а относителните дялове на населението с основно, начално и по-

ниско образование намаляват. За сравнение на измененията на образователната структура 

на населението настоящият анализ е фокусиран към лицата на възраст 25 – 64 навършени 

години. На международно равнище образователната структура на тази възрастова група е 

възприета за целите на международни сравнения, тъй като е прието разбирането, че това е 

активната трудова възраст за преобладаващата част от населението в Европа и в целия 

свят.  

Поради липса на преки измерители се счита, че образователната структура на 

населението характеризира до голяма степен интелектуалния и трудов потенциал на 

нацията. Това е и една от причините Европейският съюз да определи като една от целите 

за 2020 г. постигането средно за ЕС на 40% дял на лицата с висше образование сред 

лицата на възраст 30-34 години. 

Според данните от последното преброяване на населението в България, сред 

населението на възраст 25-64 години към 1 февруари 2011 година относителният дял на 

лицата с висше образование (всички степени) е 26,2%, делът на лицата със средно 

образование – 51,7%, с основно – 17,3% и с начално и по-ниско – 4,9% (Фиг. 4).  

 

 

Фиг. 4. Образователна структура на населението  

на възраст 25-64 години на 1 февруари 2011 година 
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Източник: НСИ, преброяване 2011 

Регионалният разрез на данните по области показва, че областите с най-голям дял на лицата 

с висше образование са София –столица – 47,1%, Варна – 31,7% и Пловдив – 25,9%, а областите с 

най-малък дял са Кърджали – 14,2%, Търговище – 15,6% и Разград – 15,7% (Фиг. 5). 

Фиг. 5. Относителен дял на лицата с висше образование на 1 февруари 2011 г. по области  

 

Източник: НСИ 

Сред лицата в активна трудова възраст (25-64 г.) 22,2% в страната са с основно и по-

ниско образование. Най-висок е делът на лицата с ниско образование в Област Кърджали 

– 45,6%, Разград – 40,4% и в Област Търговище – 37,8%, а най-малък в областите София – 

столица – 7,0%, Габрово -14,5% и Перник – 17,9% (Табл. 4 - приложение). 

Големите различия между административните области според дяловете на лицата с 

висше образование и с основно и по-ниско образование очертават и предпоставят 

съществени различия и бъдещи проблеми в социално-икономическото развитие на 

районите и областите. 
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Специално внимание заслужава показателят за дела на лицата, които никога не са 

посещавали училище. Този въпрос се включва за първи път през 2011 г. във въпросника за 

населението в дългогодишната история на преброяванията на населението. Според 

данните от последното преброяване към 1 февруари 2011 г. сред лицата на възраст 25-64 

г., наброяващи 4 161 509 души общо в страната, 0,9% или 37 454 души никога не са 

посещавали училище. С най-голям дял по този показател е Област Сливен, в която 3,2% от 

населението в активна трудова възраст или 3 411 човека никога не са посещавали 

училище. При анализа на данните по този показател трябва да се има предвид, че една 

част от тях изобщо не са били записани в училище поради тежки заболявания. 

Според дела на лицата с висше образование избраните шест пилотни области се 

подреждат по следния начин: Габрово – 25,3%, Русе -23,8%, Бургас – 23,7%, Хасково – 

19,3%, Видин – 18,4% и Пазарджик – 16,5% (Фиг. 5). Всички пилотни области имат по-

нисък относителен дял на лицата с висше образование от средния за страната – 26,2% към 

1 февруари 2011 г. Област Габрово се очертава като област с най-добра образователна 

структура на населението сред шестте пилотни области, тъй като делът на лицата с висше 

образование е 25,3%, а делът на лицата с основно и по-ниско образование е най-малкият -

14,5%. Дяловете на лицата с основно и по-ниско образование в останалите области са: 

Видин – 21,5%, Русе- 22,1%, Бургас – 25,4%, Хасково – 27,8% и Пазарджик – 32,6%. С 

най-неблагоприятна образователна структура на населението на възраст 25-64 г. към 1 

февруари 2011 г. сред шестте пилотни области е Област Пазарджик. 

Годишните данни от Изследването на работната сила за периода 2011 -2015 година 

дават основание да се твърди, че образователната структура на населението на възраст 25-

64 години в България постоянно се подобрява. За този петгодишен период делът на лицата 

с висше образование нараства от 23,6% през 2011 г. на 27,5% през 2015 г. или с 3.9 

процентни пункта, а делът на лицата с основно и по-ниско образование намалява от 21,7% 

през 2011 г. на 18,1% през 2015 година или с 3,6 п.п. (Табл. 5 - приложение). 

 

2.2.2. Грамотност на населението 

Грамотността статистически се оценява чрез относителния дял - % на грамотните 

или на неграмотните лица сред лицата на 15 и повече години. Преброяването на 

населението предоставя най-подробни данни, включително в регионален и възрастов 

разрез (Таблица 6 - приложение).  
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Сред населението в целевата възрастова група, възлизащо на 4 161 509 души, като 

неграмотни в съответствие с дадената по-горе дефиниция са се самоопределили общо 

54100 души или 1,3%. Ако се насочи вниманието към цялата наблюдавана съвкупност на 

лицата на възраст 15 и повече години общо в страната се установява съществена разлика в 

дяловете на неграмотните по възраст. Докато сред лицата на 15 и повече години 

неграмотните са 2,2%, сред лицата на възраст 25-64 г. този дял е по-малък с близо 1 

процентен пункт. Очаквано част от тази разлика се дължи на по-големия дял неграмотни 

сред възрастните лица на 65 и повече години - 2,5%, но заедно с това се установява и 

съществения „принос” на младите контингенти. Според данните 2,0% сред младите на 

възраст 15-19 години са неграмотни, 2,3% са неграмотните сред лицата на възраст 20-24 г. 

и 25-29 години. Тези данни показват влошена функция на общинските администрации за 

осигуряване на пълен обхват на децата в задължителната училищна възраст (5-15 г.) и на 

училищната система, която по различни причини допуска на изходите си неграмотни 

млади хора.  

Регионалният поглед към данните показва, че най-малък дял неграмотни сред 

населението на възраст 25-64 години има в столицата - 0,3%, а най-голям дял се 

установява за област Сливен -5,1 % (Фиг. 6 и Таблица 6 - приложение). 

Други данни от преброяването показват, че най-тежък е проблемът с неграмотността 

сред ромската етническа група. Сред ромите в активна трудова възраст - 25-64 г. 14,1% са 

неграмотни, но по-обезпокоителни са данните за по-младите възрастови групи. Така 

например сред ромите на възраст 15-19 г. 11,8% са неграмотни, сред 20-24 годишните – 

16,8% и сред 25-29 годишните – 17,6%. Това означава, че част от младите роми напускат 

образованието неграмотни и се нуждаят от ограмотяване (Фиг. 6.1 и Таблица 7 - 

приложение).  

 

Фиг. 6. Относителен дял (%) на неграмотните  

сред лицата на възраст 25 – 64 г. на 1 февруари 2011 г. по области 
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Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2011 г. 

 

 

Фиг. 6.1. Относителен дял (%) на неграмотни сред лицата на 15 и повече години на 1 

февруари 2011 г. по етническа принадлежност и по възрастови групи

 

Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2011 г. 

 

При избраните пилотни административни области броят на неграмотните сред 

групата 25-64 г. и техните дялове са следните: Габрово – 340 или 0,5%, Русе – 665 или 

0,5%, Видин – 704 или 1,3%, Бургас – 3 599 или 1,5%, Хасково – 2 211 или 1,6% и 

Пазарджик 3 567 или 2,3%.  
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2.2.3. Записани лица на възраст 16 и повече години в общообразователни програми 

и в програми за придобиване на степен на професионална квалификация 

(СПК) 

В края на 2015 година учащите възрастни в общообразователни програми и в 

професионалното образование и обучение във всички образователни степени наброяват 40 

553 души, от които 30 520 в програми за придобиване на СПК. В сравнение с 2011 г. 

учащите възрастни намаляват със 7 390 човека или с 15,4%. Най-много са учащите 

възрастни през 2013 година, когато броят им достига 60 564, след което следва 

съществено намаление на този брой (Таблица 8 - приложение и Таблица 9).  

 

Таблица 9. Учащи в програми за възрастни 

  2011/12 2013/14 2015/16 

Учащи възрастни в общо образование и 

професионално образование и обучение 
47 943 60 564 40 553 

Учащи възрастни в програми за 

придобиване на СПК: 
40 810 51 116 30 520 

- в т.ч. в професионални гимназии и 

професионални колежи  
18 777 22 197 21 378 

- в програми за придобиване на СПК  в 

ЦПО и платено обучение в ПГ 
22 033 28 919 9 142 

 

Учащите възрастни в програми за придобиване на СПК (в училищната система и ПК 

и платено обучение в ЦПО и ПГ) в края на 2015 г. общо в страната са 30520, от които 

преобладаващата част – 21378 (70,0%) са записани в училищната система и в 

професионални колежи, а 9142 са записани в платено обучение в Центрове за 

професионално обучение и професионални гимназии. За периода 2011 – 2015 г. броят на 

учащите в програми за придобиване на СПК намалява общо за страната от 40810 на 30520 

или с 25,2%. Общото намаление на учащите възрастни в тези програми се дължи изцяло 

на намалението на учащите възрастни в ЦПО и платените програми в ПГ, учащите се в 

които намаляват от 22033 учащи за 2011 г. на 9142 за 2015 г. или с 58,5% (Таблица 9).  

За да се анализира по-детайлно професионалното образование и обучение на 

възрастните и съобразно наличните данни според техните източници, лицата на възраст 16 

и повече години в програми за придобиване на степен на професионална квалификация се 

подразделят на две категории:  
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1. Учащи лица на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в 

училищната система във вечерна, задочна, самостоятелна или друга 

неприсъствена форма на обучение и лица във всички форми на обучение в 

професионалните колежи. 

2. Учащи лица на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в 

Центровете за професионално обучение и в ПГ срещу заплащане. 

 

 

2.2.4. Записани лица на възраст 16 и повече години в програми за придобиване на 

СПК в училищата във вечерна, задочна, самостоятелна или друга неприсъствена 

форма на обучение и в професионалните колежи 

Броят на записаните възрастни в училищната система и в професионални колежи 

(ПК) в програми за придобиване на СПК нараства от 18 777 за 2011 г. на 21 378 човека за 

2015 г. или с 13,9%. В края на 2015 година на 1000 човека от населението на възраст 16 – 

64 г. се падат 4,6 учащи в този вид програми. Нарастването обхваща учащите възрастни в 

програми за придобиване на I СПК – от 463 за 2011 на 739 за 2015 г. или с 59,6%, на II 

СПК от 7987 за 2011 на 10 191 за 2015 г. или с 27,6%, и на III СПК от 7 523 за 2011 на 

9140 за 2015 г. или с 21,5%. Според данните на НСИ интересът към обучението в 

програми за придобиване на IV СПК в професионалните колежи намалява, главно поради 

широко отворения вход към програмите на висшето образование. Намалението на броя на 

учащите в програми за придобиване на IV СПК е от 2 804 за 2011 г. на 1308 за 2015 г. или 

с 53,3% (Табл. 8 - приложение).  

Анализът на данните по административни области позволява да се извлекат следните 

констатации за състоянието на образованието на възрастни в професионалните гимназии и 

в професионалните колежи  в края на 2015 г.: 

 Най-много учащи възрастни в програми за придобиване на СПК в ПГ и ПК на 1000 

човека от населението на възраст (16-64 г.) за 2015 г. има в областите Силистра 

(10,7), Ямбол (10,6) и Велико Търново (8,2), при среден брой за страната 4,6. Най-

малко са учащите в Област Добрич (1,9), Враца (1,94) и София – столица (2,1) (Фиг. 

7).  
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 В шестте пилотни области съотношенията са следните: най-много учащи възрастни 

в ПГ и ПК на 1000 човека на възраст 16-64 г. има в Област Русе – 8,0, следва 

Област Бургас – 5,1, Пазарджик – 4,9, Хасково – 4,8, Видин – 4,5 и Габрово – 2,6. 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Учащи в програми за придобиване на СПК в ПГ и ПК на 1000 човека от населението 

на възраст (16-64 г.) за 2015 г. по области 

 
Източник: НСИ 

- От 21378 учащи възрастни в страната най-много са записани в програми за 

придобиване на II СПК – 10191 или 47,7%, следвани от учащите се в програми за 

III СПК –9140 или 42,7%. Програмите за придобиване на I СПК се оказват 

непривлекателни – в тях се учат 739 човека в 13 административни области, а в 16 

области няма такива учащи. Малко повече са учащите в програми за придобиване 

на IV СПК в професионалните колежи – 1308, разпределени неравномерно в 15 

области. В останалите 13 области няма учащи в професионални колежи (Табл. 10 - 

приложение).  

 В четири от шестте пилотни области обучение по програми едновременно по 4 –те 

степени на професионална квалификация не се провежда, с изключение на 

областите Пазарджик и Русе, като в Русе в IV СПК има само един ученик, вероятно 

в самостоятелна форма на обучение. В областите Бургас и Хасково няма учащи в 

програми за придобиване на I СПК, в областите Видин и Габрово няма 
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организирано обучение по програми за придобиване на I СПК и IV СПК. Въпросът 

тук не е да се организира обучение на възрастни по липсващи на този етап 

програми, а има ли реална потребност от такова обучение. Или има потребност от 

обучение по програми с друго учебно съдържание. 

 Като се вземе предвид систематичното намаляване на броя на учащите в 

професионалните колежи – от 2804 за 2011 г., 2001 за 2013 г до 1308 за 2015 г. 

възниква въпросът за причините за това намаление. Отговорът не е еднозначен, но 

е ясно, че на сегашния етап предпочитанията на младите хора след завършване на 

средно образование са насочени главно към продължаване на образованието във 

висше училище, а не към обучение в професионални колежи.  

2.2.5. Записани лица на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в 

Центрове за професионално обучение и в платено обучение в професионални 

гимназии 

Учащите възрастни в програми за придобиване на СПК в платено обучение в края на 

2015 година са общо 9 142 човека. От тях 8 528 или 92,3% са записани в Центровете за 

професионално обучение (ЦПО) и 614 или 6,7% - в професионални гимназии (ПГ). След 

увеличение на учащите през 2013 спрямо 2011 и 2012 г., през последните години - 2013 – 

2015 г., се наблюдава рязко намаляване на интереса на възрастните към тези програми, в 

резултат на което броят на учащите се срива от 28 919 (2013 г.) на 9 142 (2015 г.) или с 

68,4 %. Спрямо 2012 г. намалението на учащите е 62,4% (Фиг. 8 и Табл. 11 - приложение).  

 

 

Фиг. 8. Учащи на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в Центрове за 

професионално обучение и в платено обучение в професионални гимназии 

 

Източник: НСИ 

По-голямо е намалението на учащите възрастни спрямо 2013 г. в ПГ– 84,8%, 

отколкото в ЦПО – 65,7%. По-задълбоченият анализ показва, че през периода 2013- 2015 
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г. повече и по-съществено намалява интересът към по-продължителните програми –тези 

за придобиване на IV СПК и III СПК, в резултат на което броят на учащите възрастни в IV 

СПК намалява от 165 на 13 или с 92,1% и в III СПК от 10278 на 2427 или с 76,4% (Таблица 

8 - приложение). Абсолютните намаления на броя на учащите през същия период в 

програми за II и I СПК са също така съществени. Като относителни намаления в проценти 

те са 71,1% за II СПК и 58,9% за I СПК. В края на 2015 г. общо в страната на 1000 човека 

от населението на възраст 16 – 64 г. се падат 1,98 учащи в този вид програми. 

Регионалният разрез на данните показва, че броят на учащите възрастни в тези 

програми през периода 2012 – 2015 г. съществено намалява във всички административни 

области в страната с изключение на областите Видин и Варна. Най-голямо е намалението 

на учащите се в областите Търговище – 98,3%, Кърджали – 93,6% и Ловеч – 87,4%. Само в 

областите Видин и Варна учащите се възрастни в платено обучение се увеличават, в 

област Видин от 33 за 2012 г. на 62 през 2015 г. или с 87,9% и в област Варна – от 762 на 

805 или с 5,6%. На 1000 човека от населението в област Габрово се падат 2,71 учащи в 

тази група програми, в Област Бургас -2,14, в Област Пазарджик – 1,81, в Област Русе – 

1,4, в Област Видин – 1,16 и в Област Хасково – 0,67 (Фиг. 9). 

 

 

 

Фигура 9. Учащи на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в ЦПО и ПГ- 

платено обучение на 1000 човека от населението на възраст 16-64 години 

ИИзточник: НСИ 
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Данните за учащите се възрастни в програми за придобиване на СПК в ЦПО и ПГ – 

платено обучение, в шестте пилотни области също така очертават недобро състояние и 

признаци за резки и големи намаления на учащите (Таблица 11 - приложение). В Област 

Бургас учащите възрастни намаляват от 1556 за 2012 г. на 581 човека за 2015 г. или с 

62,7%, в Област Видин при малък абсолютен брой на учащите се наблюдава увеличение с 

87,9 %, но при рязко намаление спрямо 2013 г. от 489 на 62 човека или с 87,3%, в Област 

Габрово – учащите намаляват от 520 за 2012 г.  на 187 човека за 2015 г. или с 62,4%, в 

Област Пазарджик – от 421 на 307 или с 27,1 %, в Област Русе – от 988 на 203 или със 

79,5% и в Област Хасково – от 302 на 101 човека или с 66,6%. Освен това в три от 

пилотните области учащи възрастни в програми за придобиване на СПК в платено 

обучение в ПГ не се установяват – в Габрово и Пазарджик няма учащи, а във Видин има 

само с 1 учащ се за 2015 г. В останалите области обучението на възрастни в ПГ по тези 

програми също върви към ликвидация. В Област Бургас учащите в ПГ намаляват от 64 за 

2012 г. и 313 за 2013 г. на 53 човека за 2015 г., в област Русе намаляват от 55 за 2012 г. и 

188 за 2013 г. на 23 човека за 2015 г. и  в област Хасково – от 61 за 2012 г. и 165 за 2013 г. 

на 44 човека за 2015 г. Причините за тези процеси вероятно са комплексни и трябва да се 

търсят във всяка административна област по отделно. Възможни причини са 

неудовлетвореност на учащите и завършилите такива програми, или просто търсенето 

намалява, тъй като потенциалните учащи възрастни имат потребност от по-интензивни и 

по-кратки професионални обучения, водещи до по-бърза реализация на пазара на труда. 

2.2.6. Лица на възраст 16 и повече години, придобили степен на професионална 

квалификация (СПК) в програми за възрастни  

Стремителното намаляване на броя на учащите възрастни в програми за 

придобиване на СПК през последните години от 51 116 за 2013 г. на 30 520 или с 40,3 % 

води логично до съответно намаляване на броя на завършилите. Според официалните 

данни на НСИ броят на придобилите СПК възрастни в програми в ПГ и ПК и в ЦПО и 

ПГ(платено обучение), намалява от 24 458 през 2011 г. на 15 280 през 2015 г. или с 37,5% . 

Спрямо 2013 г. намалението е още по-голямо - с 52,9%  (Таблица 12).   

За по-детайлно изследване на възрастните, придобили СПК, аналогично е извършено 

подразделяне на две разновидности според вида на програмите, както беше подходено и 

по-горе във връзка със записаните за придобиване на степен на професионална 

квалификация. 

Таблица 12. Придобили СПК в програми за възрастни 
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  2011/12 2013/14 2015/16 

     Учащи възрастни, придобили СПК  24 458 32 441 15 280 

в т.ч. : в професионални гимназии и       

професионални колежи  
4 879 2 578 2 408 

в програми  за придобиване на СПК в 

ЦПО и в ПГ- платено обучение  
19 579 29 863 12 872 

 

 

2.2.7. Лица на възраст 16 и повече години, придобили СПК в професионални 

гимназии във вечерна, задочна, самостоятелна или друга неприсъствена форма на 

обучение и в професионални колежи 

През 2015 г. придобилите СПК възрастни в този вид програми са общо 2 408 човека, 

като този брой е два пъти по-малък от придобилите СПК през 2011 г. – 4 879 (Таблица 13). 

 

 

 

Таблица 13. Възрастни, придобили СПК  

в професионални гимназии и професионални колежи 

 
2011 2013 2015 

Изменение 

2015/2011 % 

Общо 4 879 2 578 2 408 -50,6 

Първа степен професионална 

квалификация 
37 143 44 18,9 

Втора степен професионална 

квалификация 
391 837 881 125,3 

Трета степен професионална 

квалификация 
2 904 445 822 -71,7 

Четвърта степен професионална 

квалификация 
1 547 1 153 661 -57,3 
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Броят на придобилите I СПК леко нараства на ниско равнище от 37 човека през 2011 

на 44 през 2015 г., при сравнително съществено намаление в сравнение с 2013 г. Тези 

данни показват наличие на слаб интерес на възрастните към тези програми. При II СПК 

интересът е значително по-голям, като придобилите тази степен нарастват със 125,3% 

спрямо 2011 г. Броят на придобилите трета степен професионална квалификация варира 

през разглеждания период, но и към тази степен интересът намалява. Постоянно през 

периода намаляват и придобилите IV СПК в професионалните колежи, като данните 

показват съществено намаление спрямо 2011 г. – с 57,3%. Ако темпът на намаление на 

придобилите СПК в този вид програми се запази през следващите 5 години, то в края на 

2020 може да се очаква броят на завършилите общо в страната да намалее до около 1200 

човека. От друга страна прави впечатление огромната разлика между броят на учащите 

възрастни през последните години и броят на придобилите СПК. За втора и трета СПК 

това показва интерес от страна на лицата на 16 и повече години в споменатите форми на 

обучение, при който водеща е мотивацията за придобиване на средно образование, но без 

придобиване на СПК.  

Териториалният разрез на данните за придобилите СПК в ПГ и ПК ясно показва 

намалелия интерес към тези програми. Разпределението на придобилите СПК по 

административни области през 2015 г. е дадено в Таблица 14 - Приложение и дава основание 

да се направят следните констатации: 

 Най-голям брой завършили този вид програми за придобиване на СПК на 1000 

човека от населението на възраст 16-64 г. се установява в областите Силистра – 

1,93, Сливен – 1,43 и Ямбол – 1,42 при средно за страната 0,52 човека. Най-ниските 

стойности са за областите Враца, Видин и Монтана; 

 Само в 5 административни области има завършили I СПК – Добрич, Кюстендил, 

Пазарджик, Перник и Стара Загора; 

 В област Кюстендил няма завършили II СПК и III СПК; 

 В по-малко от половината административни области – в 13, има завършили IV 

СПК; 

 Сред шестте пилотни области най-лошо е положението в Област Видин, където 

завършилите тези програми на 1000 човека от населението на възраст 16-64 години 

са едва 0,13, а сравнително най-добро е съотношението за Област Русе – 0,73. В 

останалите четири области на 1000 човека завършилите са: за Област Бургас – 0,60, 

Габрово – 0,43, Пазарджик – 0,62 и Хасково – 0,51 (Фиг. 10) . 
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Фигура 10. Възрастни, придобили СПК в професионални гимназии и професионални 

колежи на 1000 човека от населението на възраст 16-64 години 

ИИзточник: НСИ 

 

2.2.8. Лица на възраст 16 и повече години, придобили СПК в ЦПО и в 

професионални гимназии – платено обучение 

През периода 2011 – 2015 година броят на завършилите програми за възрастни в 

ЦПО и платено обучение в ПГ, варира в широки граници, като следва измененията на 

броя на учащите. От 19579 през 2011 г. броят на завършилите значително нараства през 

2013 г. на 29863, след което настъпва съществено намаление. Най-голямо е намалението 

спрямо 2011 г. при завършилите I СПК – с 56,1%, и при завършилите II СПК – 10,9%. 

Сред завършилите 12872 човека през 2015 г. програми за възрастни най-много са 

придобилите III СПК – 5091 или 39,6%, следвани от тези от I СПК – 4629 или 36,0% и II 

СПК – 3134 или 24,3%. Придобилите IV СПК в ПГ са само 18 човека в страната или само 

0,1% от завършилите (Таблица 15 ). 

 Сред завършилите тези програми в шестте пилотни административни области най-

голям е броят им в Област Бургас – 719 човека, следвани от тези в Област Русе – 404, 

Пазарджик – 291, Габрово – 228, Видин – 133 и най-малко –в Хасково – 111 (Табл. 16 - 

приложение). 

Таблица 15. Придобили СПК  

в ЦПО и в професионални гимназии – платено обучение 
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2011 

 

2013 

 

2015 

 

Изменение 

2015 /2011 

г. (%) 

Общо 19579 29863 12872 -34,3 

Първа степен професионална квалификация 10 552 13 058 4 629 -56,1 

Втора степен професионална квалификация 3 518 8 241 3 134 -10,9 

Трета степен професионална квалификация 5 491 8 447 5 091 -7,3 

Четвърта степен професионална квалификация 18 117 18 0,0 

Източник: НСИ и НАПОО 

2.2.9. Завършили курсове в ЦПО, ПГ и ПК, неводещи до придобиване на СПК 

През периода 2012 – 2015 година броят на лицата, завършили курсове, неводещи до 

придобиване на степен на професионална квалификация, като цяло намалява. От 71 544 

човека, завършили този вид курсове в ЦПО, ПГ и ПК през 2012 г., броят им намалява на 

63 750 през 2015 г. или с 10,9%. Важно е да се отбележи, че завършилите курсисти през 

2015 г. (63 750 човека) са с 11 152 повече спрямо завършилите 52598 през предходната 

2014 г. или с 21,2% (Фиг. 11 и Таблица 17 - приложение). 

Фигура 11. Завършили курсове в ЦПО, ПГ и ПК, неводещи до придобиване на СПК 

 

Източник: НСИ 

Това съществено увеличение на курсистите за последната година показва известно 

възстановяване на интереса към тези кратки обучителни програми и заедно с това – 

стремеж на хората в активна трудова възраст да подобрят шансовете си за намиране на 

работа или за намиране на по-добра работа, или за повишаване на професионалните си 

умения.  
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За да се сравни методически правилно броят на завършилите курсисти по 

административни области, се използва показателят „завършили курсове, неводещи до 

придобиване на СПК на 1000 човека от населението на възраст 16 – 64 години”. На 

Фигура 12 е видно как административните области се ранжират по този показател.  

 

 

 

 

 

 

Фигура 12. Завършили курсове през 2015 г., неводещи до придобиване на СПК на 1000 

човека от населението на възраст 16 – 64 години

Източник: НСИ 

При среден брой за страната 13,77 човека, с най-голям брой завършили курсисти 

през 2015 г. на 1000 човека от населението са областите София – столица – 26,6 човека, 

Добрич – 22,15 и Русе – 18,93. С най-ниска активност са лицата в областите Кърджали 

(4,33 човека), Ямбол  (4,81 човека) и Благоевград – 5,58 на 1000 човека от населението на 

възраст 16 – 64 години. По този показател шестте пилотни области се подреждат както 

следва – на трето място е Русе – 18,93, на 6-то - Габрово – 13,14, на 14 –то място – Видин -

8,70, на 16-то място е Пазарджик – 8,20, на 17 –то –Хасково – 8,10 и на 21–во място е 

Област Бургас – 7,64. 
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2.2.10. Участие на населението на възраст 25-64 години в ученето през целия живот 

(УЦЖ) 

Чрез индикатора „Участие на населението на възраст 25-64 години в ученето през 

целия живот” се измерва европейската цел, фиксирана на 15%. Националната цел за 

България, определена в Националната стратегия за учене през целия живот е 5%, която 

следва да се достигне до 2020 г. Източник на данните по този индикатор е Европейското 

изследване на работната сила, провеждано от Националния статистически институт. Това 

изследване е извадково, представително за страната, но въпреки големия обем на 

извадката (над 19 хиляди домакинства), не осигурява достатъчна стохастична точност на 

резултатите по този индикатор на равнище административна област, поради което се 

публикуват и ползват данни на равнище статистически район. Участието на населението 

на възраст 25-64 години в ученето през целия живот статистически се оценява чрез 

относителния дял -% на участвалите във формално и/или неформално образование и 

обучение през 4-седмичния период преди интервюто сред лицата на възраст 25-64 години.  

Набелязаната национална цел в Стратегията за участие на 5 % от населението на 

възраст 25-64 години в УЦЖ вероятно няма да бъде постигната до 2020 г. Според 

годишните данни на НСИ от проведеното през 2015 г. „Изследване на работната сила” 

(ИРС) едва 2.0 % от населението на възраст 25-64 години е участвало във формално или 

неформално образование или обучение през четирите седмици преди интервюто. Въпреки 

покачването в сравнение с 2011 г. от 0.4 процентни пункта, данните за България не са 

особено оптимистични. През последните години липсва трайна и устойчива тенденция, 

макар че за периода 2011 – 2014 г. има 4 години с последователно нарастване на дела на 

участващите (Таблица 18). В България се наблюдава едно от най-ниските участия в УЦЖ в 

рамките на това изследване (заедно с Румъния). 

Таблица 18. Участие на населението на 25 - 64 г. във формално образование и 

неформално обучение - 4 седмици преди интервюто по области  % 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо 1,6 1,7 2,0 2,1 2,0 

Северозападен район /Видин, Враца, Ловеч, 

Монтана, Плевен/ 
… 0,9 … … … 

Северен централен район /В.Търново, 

Габрово, Разград, Русе, Силистра 
0,9 1,1 1,1 1,2 0,9 
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Североизточен район /Варна, Добрич, 

Търговище, Шумен/ 
1,6 1,4 1,9 1,9 1,9 

Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара 

Загора, Ямбол/ 
1,1 1,3 1,2 1,1 1,4 

Югозападен район /Благоевград, 

Кюстендил, Перник, София, София-столица/ 
2,7 3,0 3,5 3,8 3,5 

Южен централен район /Кърджали, 

Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково/ 
1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 

Източник: НСИ, Изследване на работната сила 

 

Сравнително най-активно участие в УЦЖ има населението на възраст 25-64 години в 

Югозападния район – 3,5% за 2015 г., а най- слабо е участието в Северозападния район и в 

Северния централен район (Фиг. 13). 

 

Фиг. 13. Участие на населението на възраст 25-64 години във формално и 

неформално образование или обучение, по статистически райони (NUTS 2) за 2014 и 

2015 г. 
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS 

Стойностите на показателя за участие в УЦЖ общо за страната по признака „пол” 

показват, че намаляването на общия дял на участвалите се дължи изцяло на участието на 

жените, което спада от 2.3% през 2014 г. на 2.2% през 2015 г, докато при участието на 

мъжете е налице увеличение от 1.8% на 1.9 %. Различията между стойностите за мъжете и 

жените са по-значими в Южен централен район, за който делът на участие при жените е 

по-висок с 0.7 п.п. 

 

2.2.11. Преждевременно напуснали образованието и обучението на възраст от 18 до 24 

г.  

За 2015 г. делът на преждевременно напусналите училище (ПНУ) на възраст 18-24 

години в България е 13.4%, като нараства с 0.5 п.п. спрямо предходната година. Този дял 

показва, че приблизително един от всеки осем български граждани на тази възраст 

преждевременно е напуснал образователната система, без да е завършил средно 

образование и през четири седмичния период на наблюдение не е участвал в образование 

или обучение. Следователно, показателят представя една характеристика на младите хора, 

която се формира и е резултат от цялостното им участие в училищното образование. 

Влошаване по този показател се установява, както спрямо предходната 2014 година 

(12.9%), така и спрямо предходните 2013 и 2012 г. (12.5%). Като се има предвид 

очертаващата се негативна тенденция на ПНУ остава проблематично постигането на 

националната цел за България за 2020 г. – намаляването на дела на ПНУ под 11%. За 

шеста поредна година продължава да се увеличава разликата между стойността за 

България и средната стойност за страните от ЕС 28 (10,9%), като за 2015 г. делът на ПНУ 

в България е с 2.5 п.п. повече отколкото средния за ЕС. (Фиг. 14.). 

Фиг. 14. Преждевременно напуснали училище на възраст 18-24 навършени години, по 

години за ЕС (28) и България 
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS 

На национално равнище стойностите на показателя за преждевременно напусналите 

училище за 2015 г. по признака „пол” показват увеличаване на дела на ПНУ както при 

мъжете (13% спрямо 12.8% през 2014 г.), така и при жените (13.3% спрямо 12.9% през 

2014 г.). Различията между стойностите за мъжете и жените са значими в районите 

Северен централен, за който делът на жените е по-висок (16.4% при 14.2% за мъжете), и 

Южен централен район, за който делът на мъжете е по-висок (16.6% при 13.9% за 

жените). 

По този показател се наблюдават значими междурегионални различия на ниво 

статистически район (Фиг. 15.). Делът на преждевременно напусналите училище е най-

малък в Югозападния район (5.7%), като в сравнение с предходната година делът на ПНУ 

намалява с нови 0.2 п.п. Най-висок е делът на преждевременно напусналите училище в 

Северозападния район – 23.1%, като този дял нараства с 2.3 п.п. в сравнение с 2014 г. Това 

означава, че всеки пети в района от възрастовата група 18-24 години принадлежи към 

категорията на преждевременно напусналите училище. Значително е намалението на 

делът на преждевременно напусналите училище в Северен централен район –  2.7 п. п., 

като стойността достига 15.2%, която е и най-ниската след тази за Югозападен район. 

Фиг. 15. Преждевременно напуснали училище на възраст 18-24 години, по 

статистически райони за 2014 и 2015 година 
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Източник: НСИ/ЕВРОСТАТ, ИРС/LFS 

 

Раздел 3. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО 
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Население (2015 г.) - общо  

115 312 души, в това число: 

 население на възраст  

25 – 64 г. – 60 907; 

 население на възраст  

16 – 64 г. – 69 051.  

Територия (кв.км) - 2023,0 . 

Брой на населените места – 

356. 

 Дял на населението в 

градовете (%) – 81,8 
 

 

3.1. Кратка характеристика на социално-икономическото развитие 

3.1.1. Демографски процеси 

Област Габрово се намира в границите на Северния централен район заедно с 

областите Велико Търново, Разград, Русе и Силистра. В края на 2015 г. населението на 

областта е 115312 души. През последните години то намалява и застарява. Това състояние 

се потвърждава от два пъти по-ниския коефициент на естествен прираст (–12,5‰ за 2015 

г.) от този за страната (–6,2‰).  

Механичният прираст през последните години от периода 2011 – 2015 г. също 

нараства в отрицателна посока, като от (–0,9‰) през 2012 г. достига (–5,5‰) през 2015 г. 

Това показва, че от областта напускат повече хора, отколкото се заселват в нея.  

Областта е сравнително високо урбанизирана - през 2015 г. в градовете живеят 

81,8% от населението в сравнение със 73,1% за страната. 

 

3.1.2. Икономически растеж 

Икономическият ръст на областта, оценен чрез индикатора БВП на човек от 

населението е 9 833 лв. за 2014 г. Тази стойност на индикатора е по-ниска от средната за 
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страната - 11 577 лв. и съставлява 84,9% от нея. По същия индикатор Област Габрово 

изпреварва останалите области в района и заема 5-та позиция сред всички 

административни области в страната (Виж Фиг. 1 – стр.20 и Таблица 1 - приложение). 

Икономическият растеж, измерен чрез измененията на индикатора БВП на глава от 

населението за периода 2008 - 2014 г показват, че за този период е налице нарастване с 

28,5%, като нарастването е ежегодно с изключение на 2013 година, когато БВП на човек 

намалява спрямо предходната година. Изчисленият растеж на БВП на човек от 

населението за периода 2008 – 2014 година - 28,5%, е по-висок от средния за страната 

/21,3%/ и поставя областта сред тези с най-висок растеж. При оценката обаче на растежа 

на стойностите на индикатора БВП на човек от населението за периода 2008 – 2014 за 

Област Габрово следва да се има предвид, че положителните изменения се дължат не само 

на растежа на брутната продукция в областта, но и на негативните демографски процеси – 

в случая сравнително бързо намаляване на населението (Фиг. 16).  

 

Фиг. 16. БВП на човек от населението по текущи цени в Област Габрово, лв. 

 

 

 

 
 

      

       

       

       Източник: НСИ 

 

3.1.3.  Заетост 

Заетостта в Област Габрово през периода 2011 – 2015 г. нараства по-бързо (7,8 п.п.) 

от средната за страната (4,5 п.п.) и достига 67,4% през 2015 г. Заедно с това равнището на 

заетостта е по-високо с няколко процентни пункта от средното за страната през всяка една 

година от разглеждания период. Нарастването на заетостта на населението на възраст 15 – 
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64 години може да се оцени като стабилно и постоянно, като следва тенденцията общо за 

страната (Фиг. 17). 

Фигура 17. Коефициент на заетост на населението на възраст 15 – 64 години в Област  

Габрово 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ 

Според данните на НСИ равнището на заетост в Област Габрово е на 3-та позиция 

за 2015 г. сред 28 –те области на страната и най-високо сред областите в Северния 

централен район (Таблица 2 - приложение). То е и най-високо в сравнение със заетостта в 

останалите пет пилотни области по настоящия проект - 67,4%, Хасково (63,1%), Бургас 

(62,2%), Русе (60,0%), Пазарджик (59,7%) и Видин (58,8%).  

 

3.1.4. Безработица 

През целия период 2011 – 2015 година равнището на безработица в Област Габрово 

постоянно намалява и остава с около 2-3 процентни пункта под средното за страната. 

Основен фактор за тази положителна тенденция е сравнително бързото нарастване на 

заетостта в региона, но при анализа на безработицата трябва да се вземат предвид и 

другите фактори като промените в броя на населението на 15 и повече години и в броя на 

лицата извън работната сила. В резултат на действието на тези фактори безработицата в 

Област Габрово, оценена чрез коефициента за безработица, намалява с 2 п.п. през периода 

2011 - 2015 година - от 9,7% през 2011 на 7,7% през 2015 г. (Фиг. 18). Равнището на 

безработица през 2015 г. (7,7%) е с 1,5 процентни пункта под средното равнище за 

страната и нарежда Област Габрово на 5-та позиция сред 28-те области в страната (Табл. 3 

- приложение). 

Фигура 18. Коефициент на безработица в Област Габрово 
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        Източник: НСИ, Изследване на работната сила 

От друга страна данните за безработицата за 2015 г. в областите от Северния 

централен район показват големи различия между областите. Най-благоприятно и под 

средното равнище за страната е равнището на безработица в областите Велико Търново – 

6,8%, Габрово – 7,7% и Русе – 9%, а значително по-високи са равнищата в областите 

Разград – 15,3% и Силистра -22,1%, като Силистра е с най-висока безработица в страната.  

Според постигнатото намаление на безработицата в избраните шест пилотни 

области по проекта, Област Габрово заема пета позиция с 2,0 п.п., като изпреварва само 

Област Видин, където намалението е с 1,3 п.п. 

3.2. Показатели за състоянието на сектора за образование на възрастни в Област 

Габрово 

3.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1 

февруари 2011 година  

Населението на Област Габрово на възраст 25-64 г. на 1 февруари 2011 година е 

68058 души. От тях с висше образование са 25,3% (при среден дял за страната 26,2%), със 

средно образование -60,2%, и с основно и по-ниско – 14,5% (Фиг. 19 и Табл.4 - 

приложение).  

Фиг. 19. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години на 1 февруари 

2011 година в Област Габрово 
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                                                        Източник:НСИ    

По този показател Област Габрово отстъпва само на областите София –столица – 

47,1%, Варна – 31,7% и Пловдив – 25,9%. Делът на лицата с основно и по-ниско 

образование в Област Габрово – 14,5% е най-малкия в страната, ако изключим столицата. 

Тези данни за образователната структура на населението на възраст 25-64 години в Област 

Габрово представят областта сред тези с най-благоприятна образователна структура в 

страната и това е добра предпоставка за бъдещ икономически просперитет на областта. В 

сравнение с другите пет пилотни области, избрани в настоящия проект, делът на лицата с 

висше образование в Област Габрово (25,3%) е най –висок. Според дела на лицата с 

основно и по-ниско образование, Област Габрово (14,5%) значително изпреварва всички 

останали 5 области Видин (21,5%), Русе (22,1%), Бургас (25,4%), Хасково (27,8%) и 

Пазарджик (32,6%). 

Броят на лицата, никога не посещавали училище в Област Габрово е само 272 или 

0,4% от лицата на възраст 25-64 години и е с 0,4 п.п. по-нисък от средния за страната.  

Поради липсата на данни за измененията на образователната структура по години през 

периода 2011 – 2015 г. на равнище област, най-обща представа може да се добие чрез 

данните за целия Северен централен район. Те показват, че делът на лицата с висше 

образование нараства от 20,1% през 2011 г. на 23,5% през 2015 г. или с 3.4 процентни 

пункта, а делът на лицата с основно и по-ниско образование намалява от 23,9% през 2011 

г. на 20,0% през 2015 година или с 3,0 п.п. (Табл.5 - приложение и Фиг. 20). 

Фиг. 20. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години по 

статистически райони за 2015 година (%) 
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           Източник: НСИ 

 

3.2.2. Грамотност на населението 

От населението в Област Габрово на възраст 25-64 г., което към 1 февруари 2011 г. 

наброява 68 058 души, като неграмотни в съответствие с дадената дефиниция са се 

самоопределили общо 340 души или 0,5%. Този дял отрежда 25 - 26 -та позиция на Област 

Габрово сред 28 –те области (Виж Фиг. 6 – стр. 27). Това означава висока степен на 

грамотност на населението в активна трудова възраст в Област Габрово. Не се установяват 

съществени различия между дяловете на неграмотните както сред възрастните, така и сред 

младите хора. Нещо повече – сред младежите на възраст 15-19 години делът на 

неграмотните е незначителен -0,3% и е най-ниският в страната (Табл.7 - приложение и 

Фиг. 21). Тези данни показват, че в Област Габрово проблемите при осигуряване на пълен 

обхват на децата в задължителната училищна възраст (5-16 г.) до голяма степен са 

решени.  

В сравнение с другите пет пилотни области делът на неграмотните в Област Габрово е 

най-нисък и равен на този за Област Русе – 0,5%, и значително по-малък и по-

благоприятен от дяловете на областите Видин – 1,3%, Хасково - 1,6% и Пазарджик - 2,3%.  

 

Фиг. 21. Относителен дял (%) на неграмотните сред лицата на 15 и повече години на 

1 февруари 2011 г. по възрастови групи в Област Габрово 
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          Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2011 г. 

3.2.3. Учащи на възраст 16 и повече години в програми за възрастни за придобиване 

на степен на професионална квалификация (СПК) 

В Област Габрово в края на 2015 г. в програми за придобиване на степен на 

професионална квалификация, учащите възрастни са общо 367 във всички видове 

програми. От тях 180 са записани в училищната система във вечерна, задочна, 

самостоятелна или друга неприсъствена форма на обучение и в професионални колежи, а 

187 човека се обучават в ЦПО и в професионални гимназии – платено обучение. 

От общо 180 човека, учащи в програми за възрастни за придобиване на СПК в 

училищата и в ПК през 2015 г., в програми за придобиване на II СПК са записани 97 

човека или 53,9% и на III СПК – 83 човека. Няма учащи в професионални гимназии (ПГ) и 

в професионални колежи (ПК) по програми за придобиване на I СПК и IV СПК (Табл. 10 – 

приложение и Фиг. 22).  

Внимателният прочит на данните за учащите и завършилите показват предпочитания 

на лицата на 16 и повече години към програми за възрастни за придобиване на II СПК, но 

този интерес, подобно на ситуацията в Област Видин, се оказва по-скоро към завършване 

на средно образование, а не към придобиване на професионална квалификация. Това е 

видно от сравнението на данните за учащите и завършилите тези училищни програми през 

последните години. Придобилите II СПК през 2015 са само 10. 

Фиг. 22. Учащи на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в ПГ и ПК  

за 2015 г. в Област Габрово 

 

 
 

       

        

        

        

        Източник: НСИ 

По отношение на показателя учащи се възрастни в училищата и в ПК за 

придобиване на СПК на 1000 човека от населението на възраст 16-64 г. – 2,61, Област 
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Габрово заема 24-та позиция сред 28-те области при среден брой за страната 4,62 (Виж 

Фиг. 7 – стр. 30).  

Сред шестте пилотни области по настоящия проект Област Габрово заема 

последната шеста позиция по учащи възрастни в този вид програми на 1000 човека от 

населението. Останалите пет области се подреждат както следва - Област Русе – 7,96 на 

1000 човека, Област Бургас - 5,11 човека, Област Пазарджик – 4,92, Област Видин – 4,47 и 

Област Хасково – 4,81. 

В Област Габрово, интересът към програмите за възрастни за придобиване на СПК в 

ЦПО и в ПГ – платено обучение, също затихва. Това се установява чрез броя на учащите 

възрастни, които намаляват от 498 за 2013 г. на 187 за 2015 г. или с 62,2% при средно 

намаление в страната 68,4%. Спрямо 2012 г. намалението на учащите възрастни в 

областта е 64,0%. Следва да се подчертае, че тази констатация се отнася изцяло за 

учащите възрастни в Центровете за професионална квалификация, защото платено 

обучение на възрастни в професионалните гимназии през периода 2012 – 2015 г. в Област 

Габрово изобщо не се провежда (Фиг. 23 и Табл. 11 - приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 23 . Учащи на 16 и повече години в програми за придобиване на СПК в 

Центрове за професионално обучение и в платено обучение в професионални 

гимназии в Област Габрово 
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        Източник: НСИ 

Намалението на учащите възрастни в ЦПО в Област Габрово е най-голямо при 

учащите в програмите за придобиване на III СПК. На практика такова обучение вече не се 

провежда, тъй като от 66 учащи за 2013 г. през 2015 г. е останал само един ученик, 

вероятно изостанал от предходни випуски. Освен това данните показват, че през периода 

2013 - 2015 г. намалява интересът и към програмите за I СПК, като учащите намаляват от 

136 за 2013 г. на 42 за 2015или с 69,1%. При програмите за II СПК учащите възрастни 

намаляват от 296 за 2013 г. на 144 за 2015 г. или с 51,4%. 

В сравнение с намаленията на броя на учащите възрастни в ЦПО и в ПГ - платено 

обучение по програми за придобиване на СПК в шестте пилотни области намалението 

спрямо 2013 г. в Област Габрово – 62,4% е пето по големина. В другите административни 

в области намалението е значително по-голямо: Видин - 87,3%, Хасково –81,0%, Русе –

76,8% и Пазарджик -74,6 %. За Област Бургас намалението е най-малко - 57,7%. 

По показателя учащи възрастни в ЦПО и ПГ - платено обучение на 1000 човека от 

населението на възраст 16 – 64 г. Област Габрово заема 4-та позиция в страната и първа 

позиция сред пилотните области – 2,71 човека. Останалите области се подреждат както 

следва: Област Габрово - 2,71, Област Бургас – 2,14, Област Пазарджик – 1,81, Област 

Русе – 1,4 и Видин 1,16 и Хасково -0,67 (Виж Фиг. 9 – стр. 32). 

 

3.2.4. Придобили степен на професионална квалификация (СПК) в програми за 

възрастни  

Придобилите през 2015 г. степен на професионална квалификация в програми за 

възрастни в Област Габрово са общо 258 във всички видове програми. От тях СПК в 

училищната система във вечерна, задочна, самостоятелна или друга неприсъствена форма 
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на обучение са придобили 30 човека или 11,6%, а 228 човека или 88,4% са придобили 

СПК в ЦПО и в платено обучение в професионални гимназии.  

Лицата, придобили СПК в програми за възрастни през 2015 г. в училищната 

система в Област Габрово са само 30, от които 10 са придобили II СПК и 20 - III СПК . В 

Област Габрово няма професионални колежи и завършили в тях (Фиг. 24 и Табл. 12 на 

стр. 34). 

 

Фиг. 24. Придобили СПК в програми за възрастни в ПГ и ПК през 2015 г. 

 в Област Габрово 

 

 
 

       

        

        

        

        Източник: НСИ 

Ясно е, че броят на завършилите тези програми в училищната система е незначителен - 

на 1000 човека от населението на 16 – 64 години се падат 0,43 човека, при средна стойност 

за страната 0,52. Тази стойност отрежда 5-то място на областта сред шестте пилотни 

административни области. Сравнително най-добро е съотношението за Област Русе – 0,73. 

Стойностите за останалите четири области са следните - за Област Пазарджик – 0,62, 

Бургас -0,60, Област Хасково – 0,51 и Видин – 0,13 (Фиг. 10 – стр. 36 и Табл. 11).  

Броят на завършилите програми за възрастни в ЦПО и в ПГ – платено обучение 

през 2015 г. в Област Габрово е общо 228 души, от които I СПК са придобили 46 човека 

или 20,2%, II СПК – 174 или 76,3% и III СПК – 8 човека или 3,5%. Няма учащи и 

съответно придобили IV СПК в такива програми (Фиг. 25).  
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Фиг. 25. Лица на възраст 16 и повече години, придобили СПК в ЦПО и ПГ - платено 

обучение през 2015 г. в Област Габрово 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        Източник: НСИ 

3.2.5. Завършили курсове в ЦПО, ПГ и ПК, неводещи до придобиване на СПК  

Данните за броя на лицата, завършили курсове, неводещи до придобиване на степен 

на професионална квалификация в Област Габрово показват увеличение през периода 

2012 – 2015 г. От 873 човека, завършили този вид курсове в ЦПО, ПГ и ПК през 2012 г., 

броят им се увеличава незначително на 907 през 2015 г. или с 3,9%. Освен това 

завършилите курсисти през 2015 г. са с 216 повече спрямо завършилите 691 през 

предходната 2014 г. или с 31,3%  (Фиг. 26 и Таблица 17- приложение). 

По този показател шестте пилотни области се подреждат както следва – на трето място 

е Русе – 18,93, на 6-то - Габрово – 13,14, на 14 –то място – Видин -8,70, на 16-то място е 

Пазарджик – 8,20, на 17 –то –Хасково – 8,10 и на 21–во място е Област Бургас – 7,64.  

 

 

 

Фигура 26. Завършили курсове в ЦПО, ПГ и ПК, неводещи до придобиване на СПК 

в Област Габрово 
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        Източник: НСИ 

Това показва рязко нарастване на интереса на възрастните в Област Габрово към 

кратки курсове през 2015 година. По показателя „завършили курсове, неводещи до 

придобиване на СПК на 1000 човека от населението на възраст 16 – 64 години” Област 

Габрово заема 6 -то място в страната и второ сред шестте пилотни административни 

области по настоящия проект, като стойността по този показател е 13,14. При среден брой 

за страната 13,77 човека, с най-голям брой завършили курсисти през 2015 г. на 1000 

човека от населението са областите София – столица – 26,6 човека, Добрич – 22,15 и Русе 

– 18,93. С най-ниски резултати са областите Кърджали (4,33 човека), Ямбол (4,81 човека) 

и Благоевград – 5,58 на 1000 човека от населението на възраст 16 – 64 години (Фиг. 12-Г). 

По този показател шестте пилотни области се подреждат както следва – на трето 

място е Русе – 18,93, на 6-то - Габрово – 13,14, на 14 –то място – Видин -8,70, на 16-то 

място е Пазарджик – 8,20, на 17 –то –Хасково – 8,10 и на 21–во място е област Бургас – 

7,64. 

3.2.6. Участие на населението на възраст 25-64 години в ученето през целия живот 

(УЦЖ)  

Участието на населението на възраст 25-64 години в ученето през целия живот 

статистически се оценява чрез относителния дял -% на участвалите във формално и/или 

неформално образование и обучение през 4-седмичния период преди интервюто сред 

лицата на възраст 25-64 години. Поради недостатъчната стохастична точност на данните 

по административни области, данните се ползват и разпространяват на равнище 

статистически район.  

Според годишните данни на НСИ от проведеното през 2015 г. „Изследване на 

работната сила” (ИРС) само 0,9% от населението на възраст 25-64 години в Северния 

централен район, към който принадлежи Област Габрово, е участвало във формално или 

неформално образование или обучение през четирите седмици преди интервюто. След 

известно нарастване на стойността на показателя от 0,9% за 2011 на 1,2% за 2014 г., през 

2015 г. стойността му намалява, като достига стойността за 2011 г. – 0,9%. Следователно, 

за последните години липсва трайна и устойчива тенденция на участието в УЦЖ в района 

и равнището на участие остава много ниско (Виж Таблица 18 – стр. 40). 
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Сравнително най-активно участие в УЦЖ има населението на възраст 25-64 години в 

Югозападния район – 3,5% за 2015 г., а най- слабо е участието в Северозападния район и в 

Северния централен район. По този индикатор Северния централен район заема 5-6-та 

позиция сред шестте района на страната (Виж Фиг. 13 – стр. 41). 

3.2.7. Преждевременно напуснали училище на възраст от 18 до 24 години  

За 2015 г. делът на преждевременно напусналите училище (ПНУ) на възраст 18-24 

години в България е 13.4%, като нараства с 0.5 процентни пункта (п.п.) спрямо 

предходната година. За Северния централен район, към който принадлежи Област 

Габрово, този дял е четвърти по големина сред шестте района в страната – 15,2%. Това 

показва, че приблизително един от всеки седем младежи на тази възраст в Северния 

централен район преждевременно е напуснал образователната система, без да е завършил 

средно образование и през четири седмичния период на наблюдение не е участвал в 

образование или обучение. Следователно, показателят представя една характеристика на 

младите хора, която се формира и е резултат от цялостното им участие в училищното 

образование. Относителният дял на ПНУ в Северния централен район съществено 

намалява от 17,9% за предходната 2014 година на 15,2% за 2015 г. или с 2,7 п.п. Това 

намаление е най-голямо сред шестте района и в случая означава съществено подобряване 

на този показател.  

Данните за ПНУ показват значими междурегионални различия на ниво 

статистически район (Виж Фиг. 15 – стр. 43). Делът на преждевременно напусналите 

училище е най-малък в Югозападния район (5.7% за 2015 г.), като в сравнение с 

предходната година делът на ПНУ намалява с 0.2 п.п. Най-висок е делът на 

преждевременно напусналите училище в Северозападния район – 23.1%. В противовес, 

значително е намалението на дела на преждевременно напусналите училище в Северен 

централен район –  2.7 п. п., като стойността достига 15.2%, която е и най-ниската след 

тази за Югозападен район. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                           „Националните координатори в изпълнение на  Европейската програма за учене на възрастни” 

Страница 57 от 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ТАБЛИЦА 1. БВП на човек от населението по текущи цени, лв. 

(Лв.) 

Райони / Области 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Изменение 

2014/2008- 

% 

Общо за страната 9 544 9 924 10 990 11 229 11 310 11 577 21,3 

Северозападен 6221 6 090 6 914 7 033 7 106 7 408 19,1 

Видин 5447 5 170 5 546 5 640 5 916 6 066 11,4 

Враца 7665 7 974 8 871 9 268 8 408 9 520 24,2 

Ловеч 6530 6 151 7 096 7 128 7 360 7 666 17,4 

Монтана 5729 5 449 6 150 6 278 6 813 6 642 15,9 

Плевен 5555 5 468 6 392 6 369 6 676 6 734 21,2 

Северен централен 6 574 6 527 7 414 7 754 7 999 8 403 27,8 



                    
                           „Националните координатори в изпълнение на  Европейската програма за учене на възрастни” 

Страница 58 от 73 

Велико Търново 6020 6 619 7 145 7 415 7 802 7 832 30,1 

Габрово 7655 7 795 8 876 9 208 9 037 9 833 28,5 

Разград 5729 5 951 6 775 7 621 7 890 8 182 42,8 

Русе 7748 6 937 8 198 8 629 8 939 9 694 25,1 

Силистра 5260 4 831 5 621 5 410 5 618 5 852 11,3 

Североизточен 8 255 8 030 8 936 9 329 9 366 9 795 18,7 

Варна 10777 10 041 11 006 11 468 11 272 12 113 12,4 

Добрич 6127 6 795 7 273 7 489 7 788 7 827 27,7 

Търговище 5696 5 849 6 739 7 126 7 351 7 138 25,3 

Шумен 6237 5 909 6 694 7 062 7 280 7 397 18,6 

Югоизточен 7860 8 017 8 844 9 338 9 563 9 842 25,2 

Бургас 9047 8 788 9 619 9 646 9 846 8 714 -3,7 

Сливен 5031 5 047 5 621 5 994 5 689 5 961 18,5 

Стара Загора 9145 9 629 10 692 11 801 12 429 14 366 57,1 

Ямбол 5261 5 947 6 550 7 130 7 168 7 773 47,7 

Югозападен 15911 17 013 18 333 18 309 18 258 18 566 16,7 

Благоевград 6497 6 479 7 425 7 574 7 641 7 589 16,8 

Кюстендил 5796 5 986 6 178 6 130 6 234 6 683 15,3 

Перник 7894 6 327 6 664 5 990 5 778 5 936 -24,8 

София 8775 9 069 12 048 12 205 11 025 11 563 31,8 

София (столица) 21963 23 774 24 726 24 608 24 642 24 890 13,3 

Южен централен 6 643 6 981 7 692 7 959 7 982 7 899 18,9 

Кърджали 5675 5 481 5 665 6 338 6 189 6 067 6,9 

Пазарджик 6307 6 715 7 169 7 567 7 281 6 864 8,8 

Пловдив 7142 8 021 8 967 9 138 9 440 9 295 30,1 

Смолян 7311 6 937 7 358 7 435 7 186 7 583 3,7 

Хасково 5928 5 357 6 158 6 366 6 169 6 412 8,2 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

 
 

ТАБЛИЦА 2. Коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени 

години 

Райони / Области 
Коефициент на заетост - % 

2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015/2014 - п.п. 

Общо за страната 58,4 58,8 59,5 61,0 62,9 1,9 

Северозападен 53,6 53,6 54,6 55,0 56,1 1,1 

Видин 50,0 52,2 55,6 55,3 58,8 3,5 

Враца 53,7 52,4 52,1 52,9 50,3 -2,6 

Ловеч 55,6 52,9 52,2 51,0 54,6 3,6 

Монтана 52,9 53,3 53,0 55,9 53,7 -2,2 

Плевен 54,1 55,5 58,1 58,0 61,2 3,2 

Северен централен 54,9 55,5 55,5 57,4 60,4 3,0 
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Велико Търново 54,3 55,0 54,8 60,0 65,0 5,0 

Габрово 59,6 61,4 65,8 66,1 67,4 1,3 

Разград 50,2 50,7 50,2 52,8 55,6 2,8 

Русе 58,0 57,8 57,7 56,6 60,0 3,4 

Силистра 50,1 50,9 48,2 50,0 49,2 -0,8 

Североизточен 55,8 55,0 56,5 59,8 63,1 3,3 

Варна 56,6 54,1 57,8 61,8 68,4 6,6 

Добрич 54,4 58,3 59,4 61,2 60,9 -0,3 

Търговище 57,6 53,9 48,7 51,2 51,6 0,4 

Шумен 53,9 54,9 55,1 58,7 58,5 -0,2 

Югоизточен 57,7 58,5 57,5 58,0 60,6 2,6 

Бургас 55,3 57,3 58,9 60,3 62,2 1,9 

Сливен 53,7 51,8 51,8 52,4 55,9 3,5 

Стара Загора 62,4 62,8 58,0 58,0 60,3 2,3 

Ямбол 59,9 61,4 59,9 58,8 62,8 4,0 

Югозападен 65,0 65,1 65,0 66,1 68,0 1,9 

Благоевград 64,6 65,4 63,3 62,6 63,4 0,8 

Кюстендил 58,1 57,9 57,4 57,4 60,2 2,8 

Перник 61,1 61,7 60,4 61,6 62,5 0,9 

София 59,6 59,6 59,5 59,6 59,2 -0,4 

София (столица) 67,2 66,9 67,5 69,2 71,7 2,5 

Южен централен 55,5 56,9 59,4 61,5 61,6 0,1 

Кърджали 51,5 55,1 59,0 61,1 58,8 -2,3 

Пазарджик 54,0 52,4 56,0 59,6 59,7 0,1 

Пловдив 58,4 60,0 61,2 62,2 62,1 -0,1 

Смолян 50,4 55,3 59,3 61,2 63,9 2,7 

Хасково 54,3 55,0 58,4 61,9 63,1 1,2 

Източник: НСИ 

 
 
 
 
 

 

ТАБЛИЦА 3. Коефициент на безработица на населението на 15 - 64 

навършени години  

Райони / Области 

Коефициент на безработица - % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 

2015/2011 - 

п.п. 

ОБЩО 11,4 12,4 13,0 11,5 9,2 -2,2 

Северозападен 12,8 12,4 14,1 14,2 12,1 -0,7 

Видин 19,9 17,5 17,5 22,2 18,6 -1,3 

Враца 9,3 9,4 14,9 17,9 17,6 8,3 

Ловеч 12,2 13,4 10,7 10,4 9,3 -2,9 

Монтана 14,2 15,1 17,0 16,6 8,2 -6,0 

Плевен 12,2 10,4 12,2 8,9 9,4 -2,8 

Северен централен 12,8 14,5 15,5 13,4 10,7 -2,1 

Велико Търново 11,7 13,9 16,3 11,9 6,8 -4,9 

Габрово 9,7 9,7 9,0 8,3 7,7 -2,0 
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Разград 20,4 21,6 20,9 17,7 15,3 -5,1 

Русе 11,7 13,0 12,5 10,9 9,0 2,7 

Силистра 12,7 16,2 21,5 22,7 22,1 9,4 

Североизточен 15,5 18,4 16,9 12,7 10,4 -5,1 

Варна 10,4 16,5 13,7 8,8 5,8 -4,6 

Добрич 17,5 15,6 16,0 14,4 14,0 -3,5 

Търговище 12,4 15,7 15,9 11,6 (9,0) -3,4 

Шумен 27,1 26,8 26,2 21,4 19,9 -7,2 

Югоизточен 11,6 12,1 13,1 12,0 10,5 -1,1 

Бургас 12,7 11,6 12,8 11,1 10,3 -2,4 

Сливен 16,8 19,7 16,1 13,7 11,1 -5,7 

Стара Загора 6,4 7,1 10,6 11,1 9,8 3,4 

Ямбол 14,0 15,4 16,4 15,2 12,2 -1,8 

Югозападен 7,5 8,3 9,9 9,0 6,7 -0,8 

Благоевград 8,4 10,5 13,5 14,2 10,4 2,0 

Кюстендил 15,1 14,4 15,0 14,1 13,1 -2,0 

Перник 8,0 10,0 13,2 13,2 14,1 6,1 

София 9,8 6,5 10,2 12,8 9,6 -0,2 

София (столица) 6,2 7,3 8,3 6,4 4,4 -1,8 

Южен централен 13,0 14,0 13,5 12,1 9,3 -3,7 

Кърджали (5,2) 9,1 7,0 (5,0) (2,4) -2,8 

Пазарджик 18,3 18,5 13,1 10,5 8,7 -9,6 

Пловдив 8,9 11,4 13,5 13,3 9,8 0,9 

Смолян 25,0 21,9 20,1 19,5 17,2 -7,8 

Хасково 16,0 15,0 14,4 10,5 8,6 -7,4 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 4. Образователна структура на населението на възраст 25-64 

години на 1 февруари 2011 г. по степен на завършено образование, райони и 

области  

(%) 

Райони / Области  Общо Висше Средно Основно 

Начално и 

незавършен

о начално 

Никога не 

посещавал

и училище 

Общо 100,0 26,2 51,7 17,3 4,0 0,9 

Северен централен 100,0 22,2 53,0 20,1 4,1 0,6 

Велико Търново 100,0 25,3 55,3 15,7 3,2 0,5 

Габрово 100,0 25,3 60,2 12,5 1,6 0,4 

Разград 100,0 15,7 43,9 32,4 7,2 0,8 

Русе 100,0 23,8 54,1 18,5 3,1 0,4 

Силистра 100,0 16,3 48,1 27,2 7,1 1,3 

Северозападен 100,0 19,8 58,4 17,3 3,7 0,8 
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Видин 100,0 18,4 60,1 17,4 3,3 0,8 

Враца 100,0 20,1 58,8 17,5 2,9 0,7 

Ловеч 100,0 20,8 56,9 17,2 4,2 0,9 

Монтана 100,0 16,6 59,5 18,9 4,3 0,7 

Плевен 100,0 21,4 57,6 16,2 3,9 0,9 

Североизточен 100,0 25,0 48,1 20,5 5,5 1,0 

Варна 100,0 31,7 49,2 14,4 3,9 0,8 

Добрич 100,0 18,7 48,5 24,1 7,2 1,5 

Търговище 100,0 15,6 46,7 29,9 7,0 0,9 

Шумен 100,0 19,7 45,6 27,0 6,8 0,9 

Югоизточен 100,0 22,0 51,7 18,8 5,9 1,6 

Бургас 100,0 23,7 50,9 19,9 4,4 1,1 

Сливен 100,0 18,4 46,0 22,0 10,5 3,2 

Стара Загора 100,0 22,8 55,0 15,7 5,2 1,2 

Ямбол 100,0 19,6 53,9 18,8 5,6 2,0 

Югозападен  100,0 36,1 50,9 11,0 1,7 0,4 

Благоевград 100,0 19,4 54,1 22,1 3,7 0,7 

Кюстендил 100,0 19,7 60,6 16,6 2,4 0,7 

Перник 100,0 19,4 62,7 16,0 1,6 0,3 

София 100,0 16,8 61,1 18,1 3,4 0,7 

София -столица 100,0 47,1 45,9 5,9 0,8 0,2 

Южен Централен 100,0 21,2 50,8 21,6 5,3 1,2 

Кърджали 100,0 14,2 40,2 38,7 5,8 1,1 

Пазарджик 100,0 16,5 51,0 23,6 7,5 1,5 

Пловдив 100,0 25,9 51,8 16,5 4,6 1,1 

Смолян 100,0 18,3 53,7 25,1 2,4 0,5 

Хасково 100,0 19,3 52,9 20,7 5,9 1,3 

Източник: НСИ 

 

ТАБЛИЦА 5. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години 

по пол и по статистически райони - 2015 година 

 (%) 

Райони 

Висше 

образов

ание 

Средно образование 
Основно 

образова

ние 

Начално 

и по-

ниско 
всичко 

средно с 

придобита 

професионална 

квалификация 

средно 

общо 

образован

ие 

2015 

Общо 27,5 54,4 34,0 20,3 14,3 3,9 

   Мъже  21,4 59,8 42,6 17,2 15,5 3,3 

   Жени 33,6 48,8 25,4 23,5 13,1 4,4 

По райони 

Северозападен  21,5 59,9 40,0 20,0 14,7 3,9 

Северен централен  23,5 55,6 42,3 13,3 16,5 4,4 

Североизточен  25,4 52,4 30,5 21,9 18,0 4,2 

Югоизточен  21,9 54,4 35,5 18,8 17,0 6,7 

Югозападен  38,6 52,3 30,8 21,5 7,8 1,2 
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Южен централен  21,5 55,2 32,5 22,7 18,1 5,2 

Източник: НСИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА 6. Относителен дял (%) на неграмотните  сред лицата на 15 и повече 

години на 1 февруари 2011 г. по възрастови групи и по  райони и области  

(%) 

Райони / Области 

Общо        

15 - 65+ 

Общо           

25 - 64 
Възраст 

  

15-

19 
20-24 

25-

29 

30-    

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 
55-59 60-64 65+ 

Общо 2,2 1,3 2,0 2,3 2,3 1,5 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 2,5 

Северен централен 2,1 0,9 1,0 1,4 1,6 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 1,1 3,0 

Велико Търново 1,2 0,8 0,7 0,8 1,2 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,3 

Габрово 0,8 0,5 0,3 0,6 0,9 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 

Разград 3,8 1,2 1,1 1,7 1,7 1,1 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,8 6,8 

Русе 1,2 0,5 0,6 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 1,6 

Силистра 5,9 2,2 2,8 4,4 4,7 2,6 2,1 1,7 1,5 1,4 1,6 2,3 8,8 

Северозападен 1,8 1,2 1,7 2,6 2,5 1,8 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,5 

Видин 1,6 1,3 1,3 2,4 2,3 2,3 1,8 0,9 1,0 1,3 0,8 0,8 1,1 

Враца 1,6 1,1 1,3 2,2 2,3 1,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 1,5 

Ловеч 1,9 1,3 2,4 3,3 2,8 1,8 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 1,1 1,5 

Монтана 1,6 1,2 1,0 2,1 2,5 1,8 1,3 1,0 0,8 0,9 0,7 1,0 1,4 
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Плевен 1,9 1,3 2,0 2,8 2,6 1,8 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,6 

Североизточен 2,5 1,4 1,6 2,3 2,3 1,4 1,1 1,0 1,3 1,2 1,2 1,6 3,4 

Варна 1,8 1,3 1,7 2,1 2,1 1,3 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,3 1,9 

Добрич 3,7 2,0 2,5 4,0 3,8 2,2 1,8 1,4 1,6 1,7 1,5 2,2 4,6 

Търговище 3,1 1,1 0,7 1,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 1,7 5,2 

Шумен 2,9 1,3 1,1 1,6 1,9 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,7 4,4 

Югоизточен 3,4 2,4 4,5 5,5 4,8 3,2 2,3 2,0 1,9 1,8 1,6 1,8 2,9 

Бургас 2,8 1,5 2,6 3,2 2,4 1,6 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,7 3,7 

Сливен 6,4 5,1 9,8 11,8 11,1 7,5 5,4 4,3 4,1 3,7 2,9 2,7 3,7 

Стара Загора 2,6 1,9 3,4 4,4 3,8 2,5 1,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,5 1,9 

Ямбол 3,5 2,9 4,0 6,3 6,5 5,0 3,1 2,3 1,8 2,0 1,5 2,0 2,0 

Югозападен 0,8 0,5 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 

Благоевград 1,7 0,9 1,6 1,4 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 2,2 

Кюстендил 1,3 1,1 1,3 2,1 2,2 2,1 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,9 

Перник 0,6 0,4 0,6 1,0 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 

София 1,5 1,1 1,8 2,5 2,1 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 1,1 

София- столица 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Южен централен 3,3 1,7 2,4 3,1 3,0 2,0 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 4,4 

Кърджали 9,2 1,9 1,5 2,2 2,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,5 1,8 3,6 19,6 

Пазарджик 3,2 2,3 3,2 4,9 4,6 3,2 2,4 1,9 1,7 1,7 1,3 1,7 2,9 

Пловдив 2,4 1,6 2,8 3,1 3,1 2,0 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 2,1 

Смолян 2,6 0,6 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 5,5 

Хасково 2,9 1,6 2,2 3,0 2,3 1,7 1,5 1,2 1,3 1,2 1,5 1,9 3,4 

Източник: НСИ 

 

 

 

ТАБЛИЦА 7. Относителен дял (%) на самоопределилите се като неграмотни сред 

лицата на 15 и повече години на 1 февруари 2011 г. по пол, етническа група и по 

възрастови групи 

(%) 

 
Общо Българска Турска Ромска Друга 

Не се 

самоопределят 

Непоказ

ано 

ОБЩО 1,7 0,5 5,7 18,4 1,3 4,6 2,9 

   Мъже 1,3 0,4 3,2 12,3 0,8 3,5 2,2 

   Жени 2,0 0,6 7,5 18,7 1,7 5,4 3,4 

   15-19 2,0 0,5 2,5 11,8 0,5 3,9 3,4 

   20-24 2,3 0,6 3,5 16,8 0,7 5,3 3,5 

   25-29 2,3 0,7 3,6 17,6 0,9 4,6 3,6 

   30-34 1,5 0,5 2,5 13,6 0,8 3,5 2,5 

   35-39 1,2 0,4 2,0 12,5 0,7 2,7 2,2 

   40-44 1,0 0,3 1,8 11,2 0,7 2,7 1,8 

   45-49 1,1 0,3 2,1 12,0 0,4 2,6 1,9 

   50-54 1,0 0,3 2,4 12,9 0,5 3,0 1,9 
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   55-59 1,0 0,3 2,8 14,1 0,4 3,4 1,9 

   60-64 1,1 0,3 4,8 21,1 0,7 4,8 2,2 

   65-69 1,6 0,4 8,9 29,9 1,9 7,6 3,1 

   70-74 2,3 0,6 17,1 35,4 3,1 10,1 4,3 

   75-79 3,0 0,9 29,6 47,6 6,5 14,2 5,6 

   80-84 3,1 1,0 37,0 51,7 7,4 12,8 5,6 

   85+ 3,8 1,7 44,3 51,3 8,7 17,3 6,9 

Източник: НСИ, "Преброяване 2011" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 8. Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното 

образование във вечерна задочна или друга неприсъствена форма на обучение по 

степени на МСКО 2011 

 (Брой) 

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ОБЩО   (МСКО* 1+2+3+4) 799254 780995 775708 779920 764834 750377 

      в т.ч.: ВЪЗРАСТНИ  48155 47943 52838 60564 48572 40553 

Начално образование  (I-IV клас‚ 

МСКО-1) 
255086 252372 253675 258840 261793 261969 

в т.ч.:  учащи възрастни 246 600 453 560 589 713 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
122 468 267 270 210 1 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
124 132 186 290 379 712 

Прогимназиално общо 

образование  

(V-VIII клас‚ МСКО-2) 

217850 219372 219860 218548 214723 214184 

      в т.ч.:  учащи възрастни 1315 2332 3070 3856 4321 4840 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
98 416 199 188 95 174 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
1217 1916 2871 3668 4226 4666 

Професионално обучение - I 

СПК, с прием след VI и VII клас 

(МСКО-2) 

2130 1902 1979 2386 2432 2267 

      в т.ч.:  учащи възрастни 227 249 348 589 708 619 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
125 60 160 271 348 123 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
102 189 188 318 360 496 
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Професионално обучение за 

възрастни - I СПК (МСКО-2)  
8403 11219 13637 11176 6509 4593 

      в т.ч. в ЦПО 8098 10905 13569 10986 6499 4580 

                платено обучение в                       

професионални гимназии и 

колежи 

305 314 68 190 10 13 

Професионално обучение - I 

СПК, с прием след VIII клас 

(МСКО-3) 

691 841 1011 831 988 992 

      в т.ч.:  учащи възрастни 131 214 320 168 236 120 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
77 172 181 102 160 41 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
54 42 139 66 76 79 

Средно общо образование -(VIII) 

IX-XII клас‚ (МСКО-3) 
147193 141490 135125 132731 131543 129504 

      в т.ч.:  учащи възрастни 3959 4201 4681 5032 4820 4480 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
2510 2354 2412 2350 2280 1856 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
1449 1847 2269 2682 2540 2624 

Средно професионално 

образование -II СПК (IX-XII 

клас‚ МСКО-3) 

43225 40285 35469 32785 32095 30081 

      в т.ч.:  учащи възрастни 6676 7987 9137 10598 11100 10191 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
2790 3018 2926 3090 2724 2280 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
3886 4969 6211 7508 8376 7911 

Средно професионално 

образование -III СПК (VIII-XII 

клас‚ МСКО-3) 

112266 99896 101893 102879 103902 100930 

      в т.ч.:  учащи възрастни 14788 7523 8133 8841 9440 9140 

             от тях: вечерна форма на 

обучение 
777 1090 1658 1638 1768 1377 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
14011 6433 6475 7203 7672 7763 

Професионално обучение за 

възрастни - II СПК (МСКО-3)
 
 

4737 4062 4272 7300 3789 2109 

в т.ч. в ЦПО 4538 3836 4185 6803 3711 2050 

                платено обучение в 

професионални гимназии 
199 226 87 497 78 59 

Професионално обучение за 

възрастни - III СПК (МСКО-3)  
4353 6660 6323 10278 5417 2427 

в т.ч. в ЦПО 3458 5867 5581 7096 4448 1898 

                платено обучение в 

професионални гимназии  
895 793 742 3182 969 529 

Професионално обучение след  

средно образование в 

професионални колежи (МСКО-

4) 

3224 2804 2381 2001 1618 1308 

в т.ч.:  учащи възрастни 3224 2804 2381 2001 1618 1308 

             от тях: дневна форма на 

обучение 
679 578 546 452 318 308 
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                          вечерна форма на 

обучение 
0 14 2 0 0 0 

                          задочна и 

самостоятелна форма на обучение 
2545 2212 1833 1549 1300 1000 

Професионално обучение за 

възрастни - IV СПК (МСКО-4)  
96 92 83 165 25 13 

в т.ч. в ЦПО 0 1 0 0 0 0 

                платено обучение в 

професионални гимназии  
96 91 83 165 25 13 

  

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 10. Записани учащи на 16 и повече години в програми за 

придобиване на СПК в ПГ и ПК  за 2015 г. по области  

     
(Брой) 

Области Общо I СПК II СПК III СПК IV СПК 

ОБЩО 21378 739 10191 9140 1308 

Благоевград 792 - 471 217 104 

Бургас 1385 - 531 843 11 

Варна 679 - 246 394 39 

Велико Търново 1284 37 528 626 93 

Видин 239 - 221 18 - 

Враца 208 15 159 34 - 

Габрово 180 - 97 83 - 

Добрич 221 12 109 100 - 

Кърджали 774 

 

399 375 - 

Кюстендил 379 81 86 183 29 

Ловеч 606 28 431 147 - 

Монтана 439 - 258 181 - 

Пазарджик 835 113 269 435 18 

Перник 231 - 117 114 - 

Плевен 1042 21 489 532 - 

Пловдив 1763 64 699 988 12 

Разград 580 - 428 152 - 

Русе 1154 55 398 700 1 

Силистра 763 - 690 73 - 

Сливен 679 60 139 238 242 

Смолян 273 - 136 126 11 

София 1037 95 568 374 - 

София (столица) 1918 66 680 499 673 

Стара Загора 1213 92 546 555 20 

Търговище 427 - 96 331 - 

Хасково 722 - 405 309 8 

Шумен 745 - 373 355 17 

Ямбол 810 - 622 158 30 

Източник: НСИ 
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ТАБЛИЦА 11. Записани лица на възраст 16 и повече години  в програми  за 

придобиване на СПК в ЦПО и ПГ - платено обучение по области   

(Брой) 

Области 

  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 Изменение

-% спрямо 

2012 г. 

Изменен

ие-% 

спрямо 

2013 г. Брой Брой Брой Брой 

 ОБЩО (ЦПО и ПГ ) 

ОБЩО 24315 28919 15740 9142 -62,4 -68,4 

Благоевград 955 2037 429 412 -56,9 -79,8 

Бургас 1556 1373 1094 581 -62,7 -57,7 

Варна 762 1173 1158 805 5,6 -31,4 

Велико Търново 809 1109 328 179 -77,9 -83,9 

Видин 33 489 38 62 87,9 -87,3 

Враца 1122 1035 198 186 -83,4 -82,0 

Габрово 520 498 339 187 -64,0 -62,4 

Добрич 1136 514 417 342 -69,9 -33,5 

Кърджали 845 835 126 54 -93,6 -93,5 

Кюстендил 289 1057 139 141 -51,2 -86,7 

Ловеч 546 474 217 69 -87,4 -85,4 

Монтана 660 435 172 183 -72,3 -57,9 

Пазарджик 421 1210 548 307 -27,1 -74,6 

Перник 289 978 314 97 -66,4 -90,1 

Плевен 2614 1531 789 684 -73,8 -55,3 

Пловдив 1400 689 1544 887 -36,6 28,7 

Разград 115 382 162 51 -55,7 -86,6 

Русе 988 876 704 203 -79,5 -76,8 

Силистра 73 275 2 42 -42,5 -84,7 

Сливен 399 256 155 175 -56,1 -31,6 

Смолян 801 839 495 290 -63,8 -65,4 

София  407 779 159 115 -71,7 -85,2 

София - столица 3836 5220 4166 2133 -44,4 -59,1 

Стара Загора 1484 3353 1377 547 -63,1 -83,7 

Търговище 725 232 55 12 -98,3 -94,8 

Хасково 302 532 141 101 -66,6 -81,0 
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Шумен 646 234 188 193 -70,1 -17,5 

Ямбол 582 504 286 104 -82,1 -79,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 11 -продължение 

 

 

 В ЦПО 

ОБЩО 23335 24885 14658 8528 -63,5 -65,7 

Благоевград 942 1914 311 372 -60,5 -80,6 

Бургас 1492 1060 974 528 -64,6 -50,2 

Варна 714 858 1012 724 1,4 -15,6 

Велико Търново 713 778 301 148 -79,2 -81,0 

Видин 23 475 38 61 165,2 -87,2 

Враца 1119 956 198 156 -86,1 -83,7 

Габрово 520 498 339 187 -64,0 -62,4 

Добрич 1136 492 412 342 -69,9 -30,5 

Кърджали 845 835 126 52 -93,8 -93,8 

Кюстендил 279 1047 139 138 -50,5 -86,8 

Ловеч 536 387 150 61 -88,6 -84,2 

Монтана 645 339 144 163 -74,7 -51,9 

Пазарджик 284 317 442 307 8,1 -3,2 

Перник 289 978 276 97 -66,4 -90,1 

Плевен 2564 1325 762 669 -73,9 -49,5 

Пловдив 1400 657 1539 868 -38,0 32,1 

Разград 91 310 162 51 -44,0 -83,5 

Русе 933 688 704 180 -80,7 -73,8 

Силистра 68 254 2 42 -38,2 -83,5 

Сливен 392 237 146 167 -57,4 -29,5 

Смолян 782 756 459 248 -68,3 -67,2 

София 405 755 159 115 -71,6 -84,8 

София-столица 3655 4785 4054 2015 -44,9 -57,9 

Стара Загора 1333 2906 1211 521 -60,9 -82,1 

Търговище 725 232 55 12 -98,3 -94,8 

Хасково 241 367 95 57 -76,3 -84,5 

Шумен 627 189 162 143 -77,2 -24,3 

Ямбол 582 490 286 104 -82,1 -78,8 
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Табл. 11 -продължение и край 

 В ПГ  

ОБЩО 980 4034 1082 614 -37,3 -84,8 

Благоевград 13 123 118 40 207,7 -67,5 

Бургас 64 313 120 53 -17,2 -83,1 

Варна 48 315 146 81 68,8 -74,3 

Велико Търново 96 331 27 31 -67,7 -90,6 

Видин 10 14 0 1 -90,0 -92,9 

Враца 3 79 0 30 900,0 -62,0 

Габрово 0 0 0 0 НП НП 

Добрич 0 22 5 0 НП -100,0 

Кърджали 0 0 0 2 НП НП 

Кюстендил 10 10 0 3 -70,0 -70,0 

Ловеч 10 87 67 8 -20,0 -90,8 

Монтана 15 96 28 20 33,3 -79,2 

Пазарджик 137 893 106 0 -100,0 -100,0 

Перник 0 0 38 0 НП НП 

Плевен 50 206 27 15 -70,0 -92,7 

Пловдив 0 32 5 19 НП -40,6 

Разград 24 72 0 0 -100,0 -100,0 

Русе 55 188 0 23 -58,2 -87,8 

Силистра 5 21 0 0 -100,0 -100,0 

Сливен 7 19 9 8 14,3 -57,9 

Смолян 19 83 36 42 121,1 -49,4 

София 2 24 0 0 -100,0 -100,0 

София - столица 181 435 112 118 -34,8 -72,9 

Стара Загора 151 447 166 26 -82,8 -94,2 

Търговище 0 0 0 0 НП НП 

Хасково 61 165 46 44 -27,9 -73,3 

Шумен 19 45 26 50 163,2 11,1 

Ямбол 0 14 0 0 НП -100,0 

*НП - неприложимо 

Източник: НСИ, Статистика на образованието 
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ТАБЛИЦА 14. Придобили СПК  в програми за възрастни в ПГ и ПК през 

2015 г. по области 
(Брой) 

Области Общо I СПК II СПК III СПК IV СПК 

ОБЩО 2408 44 881 822 661 

Благоевград 155 - 33 33 89 

Бургас 162 - 25 122 15 

Варна 48 - 5 34 9 

Велико Търново 99 - 21 25 53 

Видин 7 - 4 3 - 

Враца 7 - 6 1 - 

Габрово 30 - 10 20 - 

Добрич 31 5 21 5 - 

Кърджали 55 - 18 37 - 

Кюстендил 24 15 - - 9 

Ловеч 42 - 29 13 - 

Монтана 12 - 2 10 - 

Пазарджик 105 16 18 71 - 

Перник 54 3 18 33 - 

Плевен 54 - 25 29 - 

Пловдив 211 - 129 70 12 

Разград 67 - 51 16 - 

Русе 106 - 51 54 1 

Силистра 137 - 136 1 - 

Сливен 169 - 27 19 123 

Смолян 24 - 17 - 7 

София 30 - 16 14 - 

София (столица) 390 - 26 56 308 

Стара Загора  5 34 78 - 

Търговище 37 - 10 27 - 

Хасково 77 - 55 18 4 

Шумен 50 - 17 16 17 

Ямбол 108 - 77 17 14 

Източник: НСИ 
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ТАБЛИЦА 16. Лица на възраст 16 и повече години, придобили СПК в ЦПО и 

ПГ - платено обучение по области 

(Брой) 

Области ОБЩО I СПК II СПК III СПК IV СПК 

    ОБЩО (ЦПО и ПГ ) 

ОБЩО 12872 4629 3134 5091 18 

Благоевград 480 246 60 174 0 

Бургас 719 332 269 118 0 

Варна 1163 466 396 301 0 

Велико Търново 258 104 48 106 0 

Видин 133 122 5 0 6 

Враца 189 118 69 2 0 

Габрово 228 46 174 8 0 

Добрич 346 193 76 77 0 

Кърджали 73 30 40 3 0 

Кюстендил 165 120 0 45 0 

Ловеч 65 55 5 5 0 

Монтана 167 106 17 32 12 

Пазарджик 291 151 123 17 0 

Перник 132 109 15 8 0 

Плевен 664 427 209 28 0 

Пловдив 1091 119 167 805 0 

Разград 78 9 68 1 0 

Русе 404 155 72 177 0 

Силистра 29 22 7 0 0 

Сливен 152 118 28 6 0 

Смолян 399 205 107 87 0 

София - столица 4101 783 987 2331 0 

София 120 73 29 18 0 

Стара Загора 1055 297 87 671 0 

Търговище 15 2 13 0 0 

Хасково 111 39 39 33 0 

Шумен 172 127 7 38 0 

Ямбол 72 55 17 0 0 

В ЦПО 

ОБЩО 12272 4616 3062 4594 0 

Благоевград 455 246 60 149 0 

Бургас 677 332 269 76 0 

Варна 1085 466 382 237 0 

Велико Търново 163 95 45 23 0 

Видин 127 122 5 0 0 

Враца 159 117 40 2 0 

Габрово 228 46 174 8 0 

Добрич 346 193 76 77 0 

Кърджали 72 30 40 2 0 

Кюстендил 162 117 0 45 0 
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Ловеч 62 55 5 2 0 

Монтана 114 106 8 0 0 

Пазарджик 291 151 123 17 0 

Перник 132 109 15 8 0 

Плевен 661 427 209 25 0 

Пловдив 1073 119 167 787 0 

Разград 78 9 68 1 0 

Русе 387 155 72 160 0 

Силистра 29 22 7 0 0 

Сливен 146 118 28 0 0 

Смолян 359 205 107 47 0 

София-град 4015 783 987 2245 0 

София 120 73 29 18 0 

Стара Загора 1038 297 87 654 0 

Търговище 15 2 13 0 0 

Хасково 63 39 23 1 0 

Шумен 143 127 6 10 0 

Ямбол 72 55 17 0 0 

В професионални гимназии (ПГ) 

ОБЩО 600 13 72 497 18 

Благоевград 25 0 0 25 0 

Бургас 42 0 0 42 0 

Варна 78 0 14 64 0 

Велико Търново 95 9 3 83 0 

Видин 6 0 0 0 6 

Враца 30 1 29 0 0 

Габрово 0 0 0 0 0 

Добрич 0 0 0 0 0 

Кърджали 1 0 0 1 0 

Кюстендил 3 3 0 0 0 

Ловеч 3 0 0 3 0 

Монтана 53 0 9 32 12 

Пазарджик 0 0 0 0 0 

Перник 0 0 0 0 0 

Плевен 3 0 0 3 0 

Пловдив 18 0 0 18 0 

Разград 0 0 0 0 0 

Русе 17 0 0 17 0 

Силистра 0 0 0 0 0 

Сливен 6 0 0 6 0 

Смолян 40 0 0 40 0 

София - столица 86 0 0 86 0 

София 0 0 0 0 0 

Стара Загора 17 0 0 17 0 

Търговище 0 0 0 0 0 

Хасково 48 0 16 32 0 

Шумен 29 0 1 28 0 

Ямбол 0 0 0 0 0 

Източник: НСИ 
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ТАБЛИЦА 17. Завършили курсове в ЦПО и ПГ, неводещи до придобиване на СПК 

Области 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо 71544 55731 52598 63750 

Благоевград 2702 1242 1043 1164 

Бургас 3480 2010 1830 2069 

Варна 6022 4558 4626 5385 

Велико Търново 1662 1227 1434 1463 

Видин 1387 542 376 465 

Враца 1699 967 891 863 

Габрово 873 784 691 907 

Добрич 2517 2487 2805 2578 

Кърджали 631 424 385 435 

Кюстендил 764 395 234 525 

Ловеч 591 547 406 547 

Монтана 1799 1507 772 1028 

Пазарджик 2353 1774 1856 1393 

Перник 974 341 389 621 

Плевен 2542 703 986 1435 

Пловдив 4807 4772 3795 5179 

Разград 990 577 303 497 

Русе 2116 1823 1246 2745 

Силистра 605 842 378 553 

Сливен 1771 1056 778 893 

Смолян 3299 835 533 859 

София 2450 1718 1732 1763 

София(столица) 17007 18082 19083 24060 

Стара Загора 3480 2800 2794 3140 

Търговище 707 684 760 662 

Хасково 1382 1297 1088 1214 

Шумен 1632 1160 1003 940 

Ямбол 1302 577 381 367 

Източник: НСИ 

 


