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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата методика за разработване на анализ е подготвена в рамките на проект „BG – 

Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Проектът се 

осъществява в периода 2012-2014 г. от Министерството на образованието, младежта и 

науката – Национален координатор за учене на възрастни с финансовата подкрепа на 

Програмата на Европейския съюз за учене през целия живот, в съответствие с решение № 

2012 – 3551 / 001 – 001. 

Методиката обяснява как ще бъде проведен  процесът на анализ, какви методи ще се 

прилагат,  определя се обхватът и фокусът на анализа, източниците на информация. 

1. Обосновка на анализа на сектора за учене на възрастни в България 

Анализът се извършва с цел да се подготви необходимата основа за разработването на 

модел за мониторинг на сектора за учене на възрастни и представлява първата необходима 

стъпка при изграждането на този механизъм. Анализът ще бъде използван и за подготовка 

на доклад до ЕК за състоянието на този сектор в България, както и за програмирането на 

периода 2014-2020 година. 

Анализът ще съдържа две основни части – анализ на проблемната ситуация и анализ на 

заинтересованите страни. 

1.1.  Анализ на проблемната ситуация в сектора за учене на възрастни. 

Необходимо е да се създаде достоверна картина на състоянието на сектора въз основа на 

налична и допълнително събрана информация и да се идентифицират информационните 

празноти. Анализът трябва да идентифицира проблемните области по отношение на 

ученето на възрастни в България и да  насочи към разработването на предложения за 

подходящи корективни мерки и алтернативни подходи за укрепване на сектора. Анализът 

ще бъде използван за основа при разработването на политиката за учене на възрастни, 

включително за предложение за актуализирани общосистемни цели, формулиране на 

определени коригиращи решения, планиране на последващи действия и др. Очаква се да 

бъдат посочени проблемите и пропуските в сектора за учене на възрастни и да бъдат 
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направени препоръки за рационализиране събирането на необходимата информация за 

оценяване на процеса.  

Ще бъдат идентифицирани различни проблемни ситуации за: 

 изясняване и определяне съдържанието и целите на определена политика или 

програма; 

  коригиране на общите и специфичните цели на политиката за учене на възрастни, 

на предвидените интервенции и мерки; 

  определяне на целевите групи, заинтересованите страни и тяхното участие в 

разработването, прилагането и/или самата оценка на политиката за учене на 

възрастни; 

 по-широко ангажиране на целевите групи и на всички заинтересовани страни с цел 

ефективно прилагане на политиката и осигуряване устойчивост; 

 приоритетно отчитане ролята на различните икономически, социални, 

демографски, политически и други фактори и по-добро таргетиране на политиката; 

 по-интензивно включване на централните и местните власти на различните етапи 

от разработването и изпълнението на политиката за учене на възрастни; 

 изграждане на институционален, административен и социален капацитет, създаващ 

условия за успешно осъществяване на политиката за учене на възрастни; 

 улесняване и повишаване на ефективността от текущото наблюдение и оценка на 

политиката/програмата и др. 

1.2.  Анализ на дейността на заинтересованите страни в сектора на ученето на 

възрастни. 

Анализът на заинтересованите страни има ключово значение за разбиране на социалния и 

институционалния контекст за осъществяването на политиката за учене на възрастни. 

Очаква се заключенията от този анализ да осигурят необходимата информация относно: 

 кои са целевите групи и засегнатите страни от политиката (в положителна или 

отрицателна насока); какви са техните потребности, интереси, очаквания и 

рискове; 
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 кой може да повлияе върху политиката (в положителна или в отрицателна насока); 

как мнението на крайните потребители на политиката за учене на възрастни може 

да бъде отчитано при нейното формулиране, реализация и текуща оценка; 

 какви хора, групи от хора или институции трябва да бъдат привлечени при 

реализацията на политиката и по какъв начин да стане това; 

 способностите и капацитетът на кои от участниците е необходимо да бъдат 

повишени и усъвършенствани, за да се гарантира тяхното пълноценно включване 

при осъществяването на политиката за учене на възрастни.  

Заинтересованите страни са хора, групи от хора, организации и институции, за които 

съществува възможност да бъдат засегнати (в положителен или отрицателен смисъл) 

от политиката, или такива, които могат да окажат влияние върху резултатите и 

последствията от тяхното осъществяване. Заинтересованите страни са тези, които могат 

да спечелят или да загубят от реализацията на определена политика или програма, както и 

такива, които са в състояние да повлияят върху постигането на техните цели и крайните 

им резултати. 

2. Основни въпроси и последователност на процеса за идентифициране на 

заинтересованите страни. 

Заинтересованите страни трябва да бъдат прецизно идентифицирани, защото те са 

различни във всеки конкретен случай и зависят от контекста и спецификата на политиката 

за учене на възрастни. В основни линии анализът на заинтересованите страни е процес от 

четири последователни стъпки: 

 Първата стъпка е идентифициране на заинтересованите страни, които играят 

ключова роля при реализацията на политиката и чието участие в оценката е 

наложително или желателно.  

Определянето на ключовите заинтересовани страни може да бъде подпомогнато, като се 

отговори на няколко ключови въпроса: 

 Кои са потенциалните облагодетелствани страни (целеви групи, бенефициенти) от 

реализацията на политиката за учене на възрастни? 

 Кой може да изпита неблагоприятно въздействие? 

 Кои са уязвимите групи? 
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 Кои са потенциалните поддръжници и противници на политиката? 

 Какви са взаимоотношенията между заинтересованите страни? 

Идентифицирането на заинтересованите страни ще се осъществи чрез съставяне на 

списък, включващ различните институции, организации, групи и индивиди, които 

могат да въздействат върху политиката или върху които интервенциите могат да окажат 

влияние. Списъкът, съставен в резултат на тази процедура ще послужи като първоначална 

информация за разработване на матрицата за анализа на заинтересованите страни. 

Важно е не само да се определят заинтересованите институции, организации и социални 

групи, но и да се прецизира кои от тях имат първичен и вторичен интерес от политиката 

за учене на възрастни, както и да се идентифицират техните конкретни интереси. 

Първично заинтересовани са тези, които имат пряка полза от реализацията на 

политиката или понасят преки вреди. Вторично заинтересовани са тези, които няма да 

бъдат пряко повлияни от политиката, но тя има отношение към тяхната дейност и 

интереси, към контактите им с пряко засегнатите, към възможностите за реализация на 

други програми и т.н. За вторично заинтересовани обикновено се смятат и 

институциите/организациите, които поръчват или са наети за осъществяване на 

мониторинга и оценката на политиката. 

 При втората стъпка, след като заинтересованите страни са идентифицирани ще се 

анализират възможните последици от реализацията на политиката, както и нейното 

потенциално въздействие върху техните интереси.  

Някои интереси на заинтересованите страни са по-трудно забележими, отколкото други и 

не е лесно прецизно да се дефинират. Това е особено валидно, ако интересите са „скрити”, 

многостранни или в противоречие със заявените намерения и цели на заинтересованите 

страни. Ще се формулира група от въпроси, които подпомагат определянето на 

интересите на ключовите заинтересовани страни, например: 

 Какви са очакванията на заинтересованите страни от реализацията на политиката 

на политиката за учене на възрастни? 

 Какви са възможните ползи и вреди за заинтересованите страни? 

 Какви ресурси са в състояние или биха желали да мобилизират заинтересованите 

страни в подкрепа или противодействие на осъществяването на политиката за 

учене на възрастни? 
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 Кои интереси на заинтересованите страни противоречат на целите на тази 

политиката? 

За някои институции и организации отговорите на тези въпроси ще се получат и като се 

извърши анализ на документи или се събере вторична информация. Оценката на 

интересите на някои неформални групи или местни общности изисква провеждането на 

консултации с тези заинтересовани страни които ще се проведат под формата на работни 

срещи. По този начин може да се направи преценка как политиката може да повлияе 

(положително или отрицателно) върху техните интереси. Цялата информация ще се 

обобщи и ще се включи в матриците за анализ на заинтересованите страни. 

 При третата стъпка ще се оценяват влиянието и значението на политиката за 

учене на възрастни за отделните заинтересовани страни, като ще се вземат предвид 

няколко съществени техни характеристики: 

 власт и статус – политически, социален и икономически; 

 контрол над стратегически ресурси; 

 неформално влияние; 

 степен на организираност; 

 властови взаимоотношения с други заинтересовани страни; 

 значение за изхода и успеха на политиката за учене на възрастни. 

Влиянието се определя от степента, в която заинтересованите страни са в състояние да 

въздействат върху осъществяването и резултатите на политиката. То може да се упражни 

чрез пряк контрол върху процеса на вземане на решения, както и чрез оказване на 

подкрепа или противодействие (явно или скрито) при осъществяването на политиката. 

Възможностите за упражняване на контрол могат да произтичат както от официалния 

статут или власт на заинтересованата страна, така и от неформалното и неофициално 

влияние, което тя има. 

Значението е свързано със степента, в която постигането на целите на политиката зависи 

от активното участие на дадена заинтересована страна. По принцип заинтересованите 

страни, които имат ключово значение, са тези, към задоволяването на чиито потребности е 

насочена политиката и чиито интереси съвпадат с нейните цели. Интересите на някои 

заинтересовани страни могат и да противоречат на целите на политиката, което създава 

предпоставки за тяхното противодействие при нейната реализация. Понякога 
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заинтересованите страни могат да бъдат важни целеви групи, но в същото време да имат 

ограничено влияние върху политиката. Изискват се специални усилия тези 

заинтересовани страни да станат активни участници и да се гарантира удовлетворяване на 

техните потребности. 

3. Методи 

Ще бъде извършен многокритериен анализ, който включва техники, имащи за цел да 

поставят широк набор от положителни и отрицателни въздействия в една обща рамка, 

което да позволи по-лесно сравняване на сценарии и евентуални решения. За целта ще 

бъде обработена голям обем вторична информация, отнасяща се до множество вероятни 

въздействия, като информацията е в различен формат. Това ще позволи  да се представят 

въздействия, които представляват смесица от качествени, количествени, финансови и пр. 

елементи, и са с различна степен на сигурност/вероятност. 

3.1. Методи при анализа на проблемната ситуация 

Ще бъдат използвани следните методи при анализа на проблемната ситуация: 

 Количествени методи: 

  допитване (пряка анкета и структурирано интервю); 

  контент-анализ; 

 вторичен анализ на данни. 

 Качествени методи: 

 дълбочинни интервюта; 

 дискусии във фокус групи. 

Първоначално ще бъдат използвани някои качествени методи (като неструктурирано 

интервю или дискусии във фокусни групи), за да се подпомогне дефинирането на 

проблемната ситуация. За целта ще бъдат проведени 6 бр. фокус-групи с по 10 бр. 

участници. Във фокус групите ще бъдат включени представители на: 

 преждевременно напуснали училище – неграмотни; 

 затворници, които продължават обучението си; 

 бежанци; 
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 младежи, които придобиват професионална квалификация във формалната система 

за професионално образование и обучение; 

 хора с увреждания; 

 обучители. 

3.2. Методи за анализ на заинтересованите страни 

Наред с използването на документи, вторични данни, съществуващ научен опит и срещи с 

предварително избрани заинтересовани страни, ще се прилагат и някои други методи и 

техники за събиране на информация, които предполагат по-голямо равнище на участие. 

Използването на подходи, изискващи по-голямо участие на заинтересованите страни, 

създава у тях и чувство на съпричастност. Въвличането на обществеността в проекта още 

на етап анализ ще позволи на екипа да фокусира по-прецизно и съответно да извлече 

оптимални резултати от консултативния процес и предвидените дейности за повишаване 

на обществената информираност. ще бъдат проведени 3 бр. работни срещи с по 15 бр. 

участници на национално, регионално и местно ниво 

Работните срещи между заинтересовани страни (stakeholder workshops) са особено 

полезни в началото на процеса, за да може да се състави пълен списък на 

заинтересованите страни.  Консултациите и анализите, проведени с тези заинтересовани 

страни, за които се знае по-малко (обикновено те имат по-ограничено влияние), понякога 

са важен компонент на анализа на заинтересованите страни. Организацията на работната 

среща между заинтересованите страни най-често би трябвало да осигури: 

 планиране на серия от свързани срещи с различен обхват, състав и място на 

провеждане; 

 създаване на условия всички заинтересовани страни да участват в работните 

срещи; 

 дефиниране на интересите и позициите на всички участници в срещата; 

 определяне на равнището на доверие и скептицизъм у участниците в срещата по 

отношение на политиката за учене през целия живот  и техните резултати; 

 идентифициране както на зоните от общ интерес, така и на противоречия и 

потенциални конфликти; 
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 създаване на екип с представители на заинтересованите страни, който да участва в 

обученията и последващата  подготовка и реализация на мониторинга/ оценка. 

За подготовка на анализ на данните ще бъде създадена експертна група от членовете на 

екипа за изпълнение на проекта. Тя ще бъде особено полезна за извършването на 

кръстосан анализ на неструктурирани и разнородни данни. На специално организирани за 

целта срещи експертите ще фокусират професионалните си умения върху преценката на 

последствията и проектирането на възможни алтернативи.  

4. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  

Разработването на анализа ще се извърши както на базата на налична емпирична и 

качествена информация, с която разполагат институциите и научните звена, както и 

анализи и изследвания по проекти в тази област, така и чрез допълнително събрана 

качествена информация като резултат от проведените фокус-групи и работна срещи.  

При подготовката на анализа ще се използа вторична информация от следните източници: 

Евростат, Национален статистически институт, АДМИН, административна информация 

на Агенцията по заетостта и Национална агенция за професионално образование и 

обучение. 

5. Показатели за напредък 

За анализиране на състоянието на сектора за учене на възрастни в България ще бъдат 

използвани следните показатели: 

 основните показатели за оценка на  напредъка по отношение на целите на ЕТ 2020, 

които се отнасят до сектора за учене на възрастни; 

 основни индикатори, които измерват напредъка в националната стратегия за учене 

през целия живот за периода 2008 – 2013 година; 

 допълнителни показатели. 

По отделни показатели ще бъде направено сравнение на напредъка в България спрямо 

средноевропейските стойности. 

6. СТРУКТУРА НА АНАЛИЗА НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 



 

 

Страница 12 от 15 

Структурата на анализа на сектора за учене на възрастни е необходимо да съдържа 

четири раздела,  като в приложения към тях самостоятелно се представят SWOT анализ и 

списък с използваните съкращения. Структурата може да се представи по следния начин: 

Раздел 1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1.    Цел на документа  

1.1.1. Обща цел на проекта 

1.1.2. Специфични цели на проекта 

1.1.3. Основни дейности в рамките на проекта 

1.2.    Методология  

1.2.1. Методология на анализа 

1.2.2. Работни дефиниции 

В първия раздел на анализа се формулират общата и специфични цели, както и основните 

проектни дейности. Представя се използваната методология за разработването на анализа, 

като се посочва спецификата на основните източници на данни и начинът на тяхното 

набиране. Дефинират се най-често използваните основни работни понятия. 

Раздел 2. ПОЛИТИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА 

2.1.     Стратегически документи 

2.2.     Нормативна рамка 

2.3.     Изводи и препоръки  

Във втория раздел на анализа се анализира действието на основните стратегически 

документи - национални програми, стратегии и национални планове за действие и се 

направи  преглед на нормативните актове, които регулират обществените отношения в 

сектора за учене на възрастни. Посочват се проблемите, свързани със стратегическото 

планиране и нормативното осигуряване, както и се правят предложения за промени в 

нормативната уредба. 

Раздел 3. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА  

      ВЪЗРАСТНИ 

3.1.    Институции на национално, областно и местно ниво 
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3.1.1. Национално ниво 

3.1.2. Областно ниво 

3.1.3. Местно ниво 

3.2.    Социални партньори 

3.3.    Организации на гражданското общество 

3.4.    Партньорство и диалог на заинтересованите страни 

3.5.    Изводи и препоръки  

В третия раздел на анализа се представят основните заинтересовани страни в 

сектора за учене на възрастни. Разглеждат се правата и отговорностите на органите на 

изпълнителната власт, на социалните партньори и на организациите на гражданското 

общество, както и начините за осъществяване на партньорството и диалога между тях. 

Посочват се и основните институции и организации за формално образование и обучение, 

както и тези, които са се специализирали в областта на неформалното обучение на 

възрастните.  

Раздел 4. СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ  

4.1. Основни показатели в сектора за учене на възрастни 

4.1.1. Население 

4.1.2. Образователно равнище на населението на 25 и повече години 

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

4.1.4. Незаети и неучещи младежи на възраст от 18 до 29 години 

4.1.5. Участие в продължаващо професионално обучение 

4.1.6. Мобилност на възрастното население 

4.1.7. Участие на населението на възраст 25-64 г. в учене през целия живот 

4.1.8. Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение на 

              възрастни 

 4.1.9. Участие на населението на възраст 25-64 години в културни събития 

 4.1.10. Участие на населението на възраст 25-64 години в обществени събития 

 4.1.11. Мотивация и пречки за участие на възрастните в образование и обучение 

4.2. Резултати от прилаганите политики за учене през целия живот 

4.3. Програми и мерки за професионално ориентиране и обучение на работната сила 

(2009-2012 г.) 
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4.4. Образование и обучение на възрастни, осъществявано във формалната система за 

обучение 

4.4.1. Образование и обучение на възрастни, осъществявано от учебните институции в 

системата на средното образование 

4.4.2. Обучение на възрастни в центровете за професионално обучение 

4.4.3. Продължаващо обучение след завършено висше образование 

4.5. Финансиране на сектора за учене на възрастни 

4.6. Изводи и препоръки  

 

В четвъртия раздел на анализа се разглежда проблемната ситуация в сектора за 

учене на възрастни. Представят се резултатите от различни изследвания по основни 

показатели, както и очертаващите се тенденции; анализира се въздействието на 

различните политики и конкретни постижения; формулират се основните бариери и 

пречки според различни целеви групи; разглежда се състоянието на образованието и 

обучението на възрастни във формалната система за образование и обучение; разглеждат 

се прилаганите начини за финансиране на този сектор. Формулират се препоръки за 

преодоляване на проблемите в сектора за учене на възрастни. 

В приложение се представя: SWOT анализ. 

7. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. Отговорност, процедура и механизъм за осъществяване 

Ръководителят на екипа за изпълнение на проекта ще организира събирането на 

информация за състоянието на сектора за учене на възрастни в съответствие с посочените 

методи и ще разпредели конкретните отговорности на членовете на екипа в месечните 

индивидуални планове. 

8. Срок за изготвяне на анализа 

Съгласно изготвения работен план за изпълнение на дейностите на проекта 

разработването на анализа ще стартира през м. януари 2013 г. и ще приключи през м. 

април 2013 г.  

9. Разпространение и приложение на резултатите 
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Анализът с основните изводи и препоръки ще бъде представен на министъра на 

образованието, младежта и науката и ще бъде публикуван на електронната страница на 

Министерството на образованието, младежта и науката. 

Изводите и препоръките от анализа ще ибъдат използвани за подготовка на: 

 доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни, който ще бъде изпратен в 

ЕК. 

 за целите на програмирането за периода 2014-2020 г. 

Анализът ще бъде публикуван на уебсайта на проекта. 

 


