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КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ 

Мониторинг – систематично и непрекъснато наблюдение на даден процес, за да се открие 

съответствие с желан или предполагаем резултат 

Индикатори – отделни показатели, които характеризират обществено значими явления 

или протичащи в обществото процеси 

РЕЗЮМЕ 

Във връзка с изпълнението на приоритетите на Европейската програма за учене на 

възрастни, Министерството на образованието и науката (МОН) започна процес по 

изграждане на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

(НСМСУВ). Първият етап от този процес е изготвяне на модел, който да очертае 

основите, принципите, концепциите и правилата, на които ще се основава изграждането и 

функционирането на НСМСУВ.  

Моделът на НСМСУВ включва: предложение за дефиниция на НСМСУВ, основни 

положения, свързани с мониторинга на сектора за учене на възрастни - национална 

политика, цели, принципи в изграждането на НСМСУВ, основни въпроси, на които може 

да се отговори с помощта на НСМСУВ. Моделът очертава обхвата на системата, критерии 

за подбор на индикатори, принципите при изграждането й, както и принципи и правила за 

изграждане на системата за оценка и анализ на въздействията върху сектора за учене на 

възрастни. Моделът включва също така индикаторите, чрез които се проследяват и 

оценяват въздействията на политиките за учене на възрастни върху социално-

икономическото развитие, състоянието на сектора и мерките, които се предприемат за 

решаване на проблемите му. 

Настоящият документ дава предложение за разпределение на ролите на институциите при 

прилагането на НСМСУВ за провеждане на мониторинг на национално ниво, както и 

обща спецификация на информационна система, управляваща данните на НСМСУВ и в 

частност на системата за оценка и анализ. 

Изграждането на НСМСУВ е комплексен и многоетапен процес изискващ участието на 

широк спектър от експерти от различни области, ангажираност на голям брой институции, 

ясна и стабилна организация и последователност. Очертаването на основните принципи и 

правила при изграждането на НСМСУВ е основата, върху която стъпват всички участници 
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в нейното изграждане. Очаква се спазването на този модел да гарантира приемственост и 

стабилност, както и постигане на желания резултат. 

Моделът на НСМСУВ не включва конкретното съдържание на системата. Определянето 

на конкретното съдържание на НСМСУВ е обект на следващ етап от разработката й. 

Моделът не предлага пълното описание на индикаторите и параметрите от системата за 

оценка и анализ, както и пълния набор от методики, по които да се събират данните, тъй 

като провеждането на мониторинг на сектора за учене на възрастни изисква сериозен обем 

от предварителна експертна работа за уеднаквяване на изискванията, подходите и 

методиките с тези на ЕС. Поради това и документът, очертаващ модела на НСМСУВ не 

предлага конкретното разпределение на ролите и задачите на отделните 

институции/организации и хора. Конкретизирането на участието им ще бъде възможно 

едва след уточняване на съдържанието на системата за оценка и анализ. Същото се отнася 

и за детайлната спецификация на информационната система, управляваща данните на 

НСМСУВ. Всички тези дейности предстои да бъдат извършени на следващ етап. 

Кое налага изработването на модел на националната система за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни? 

Изготвянето на модела на НСМСУВ се налага от:  

 необходимост от дългосрочно наблюдение на политиката за учене на възрастни в 

България във всички нейни аспекти; 

 необходимост от систематизиране на данните във вид удобен за взимащите 

решения хора и институции; 

 необходимост от по-голяма публичност и достъп до информация за образование и 

обучението на възрастни с цел повишаване ангажираността на обществото и 

увеличаване на участието им в УЦЖ; 

 необходимост от система, сравнима с европейските и световни тенденции в обмена 

на данни в областта на образованието и обучението на възрастни; 

 необходимост от установяване на трайна и стабилна връзка между различните 

заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни, липсата на която води до 

лоши резултати, свързани с развитието на този сектор. 

Процес на изготвяне на модел на НСМСУВ 

Изготвянето на модела на НСМСУВ се извършва на основата на:  
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 Предварителни проучвания по проблема, проведени и обобщени от екипа на 

проекта в набор от следните работни материали: 

o Анализ на сектора за учене на възрастни; 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf (Приложение 1) 

o проучване на опита на други страни-членки на ЕС и подготовка на 

Компендиум с добри практики; 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf  

o доклад за обобщаване на европейския опит и предложение за подготовка на 

модел за мониторинг на сектора за учене на възрастни в България. 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf  

 

 Допълнителни консултации със специалисти от: БАН, НСИ; 

 Внимателното проучване на основните международни документи, засягащи 

изграждането на мониторингови системи на национално ниво:  

o документи и препоръки за изграждане на национални мониторингови 

програми и системи предоставени от SBSTTA: UNEP/CBD/SBSTTA/9/10 

"Monitoring and indicators: Designing national-level monitoring programmes and 

indicators"; 

o документи и препоръки за изграждане на национални мониторингови 

програми и системи предоставени от ЕК. 

I. ДЕФИНИЦИЯ ЗА НСМСУВ 

НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ (НСМСУВ) е система, проследяваща и обобщаваща промените в сектора 

за учене на възрастни в България в дългосрочен план. Това се осъществява чрез 

систематизирани дългосрочни наблюдения на развитието на образованието и обучението 

на възрастни, включващи събиране, обработка, съхранение и пренос на статистически 

данни и друга информация от една страна и чрез система за оценка и анализ на 

въздействията върху социално-икономическото развитие, неговото състояние и мерките, 

които се предприемат за решаване на съществуващите проблеми, от друга. НСМСУВ е 

основен инструмент в помощ при взимане на управленчески решения, имащи отношение 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf
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към образованието и обучението на възрастни в България, като заедно с това обслужва 

потребностите от информация на възможно най-широк кръг потребители. 

НСМСУВ се състои от два основни компонента:  

 Система, осигуряваща оперативната функционалност на НСМСУВ; 

 Система за оценка и анализ на въздействията върху социално-икономическото 

развитие, състоянието на сектора за учене на възрастни и мерките, които се 

предприемат за решаване на проблемите му. 

Системата, осигуряваща оперативната функционалност на НСМСУВ представлява 

административната и техническа организация на захранването й  с данни – провеждане на 

дългосрочни наблюдения на компоненти на образованието и обучението на възрастни, 

чрез събиране, обработка, съхранение и пренос на данните към системата за оценка и 

анализ. Тя осигурява синхронизираното изпълнение на всички дейности, обезпечаващи 

функционирането й. Институциите и организациите, които ще поддържат тази оперативна 

функционалност са описани в Раздел III. 

Основно предназначение на НСМСУВ е да обобщава информация в различна степен и във 

вид удобен за ползване от взимащите решения хора и институции. Тази функция се 

изпълнява от системата за оценка и анализ към НСМСУВ.  

Схема 1.  

 

 

 

 

Моделът на НСМСУВ очертава основните характеристики и елемeнти основно на 

системата за оценка и анализ, тъй като веднъж дефинирана, тя ще даде насоки в 

изграждането на административната и техническа организация на захранването на 

системата с данни. Така, логиката в изграждането на НСМСУВ се движи от определяне на 

системата за оценка и анализ към дефиниране на необходимите елементи, данни и 

информация, които да я захранят и да обезпечат правилното й функциониране. 
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     II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Национална политика за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

Първата стъпка в изграждането на НСМСУВ е нейното синхронизиране с национална 

политика в областта на образованието и обучението на възрастни. В тази връзка са 

идентифицирани основните нормативни актове (Виж Приложение 1. Анализ на сектора 

за учене на възрастни) 

Разработването на Националната система за мониторинг на образованието и обучението 

на възрастни е в пряка връзка с програмните документи, приети от Европейската Комисия 

и Европейския Парламент. Подобряването на мониторинга е приоритет на Европейската 

програма за учене на възрастни за периода 2012-2014 г. 

2. Цели на НСМСУВ 

2.1. Основна цел 

НСМСУВ трябва да осигурява информационна основа за ефективна национална политика 

за учене на възрастни. 

2.2. Конкретни цели 

 НСМСУВ трябва да служи за системно наблюдение на сектора за учене на 

възрастни и на процесите, влияещи върху състоянието му с помощта на  

обосновани статистически и социологически изследвания.  

 НСМСУВ трябва да служи за оценка и анализ на: състоянието на сектора за учене 

на възрастни; влиянието му върху социално-икономическото развитие на страната 

(въздействие); мерките, които се предприемат за решаване на съществуващите 

проблеми. 

 НСМСУВ трябва да служи като основен инструмент за докладване пред 

отговорните национални и европейски институции (policy oriented monitoring). 

 НСМСУВ трябва да действа като система за ранно предупреждение за процеси и 

тенденции, които са пречки за развитието на образованието и обучението на 

възрастни.  

 НСМСУВ трябва да предоставя информация за състоянието на сектора за учене на 

възрастни във вид удобен за ползване от широката общественост и така да играе 

съществена роля във формирането на отговорно гражданско общество в България. 
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 НСМСУВ трябва да дава възможност да бъде използвана от най-широк кръг 

потребители – от различни заинтересовани страни – държавни институции на 

национално и областно ниво, общини, социални партньори, обучаващи 

институции, организации на гражданското общество, потенциални учещи. 

2.3. Принципи за изграждане и функциониране на НСМСУВ 

НСМСУВ се основава нa прилагането на интегриран подход при извършване на 

мониторинг и оценка на сектора за учене на възрастни. Тя е инструмент за подпомагане 

взимането на управленчески решения на национално ниво и  при нейното изграждане и 

функциониране се прилагат следните принципи: 

 Принцип на приемственост; 

 Принцип на съвместимост при реализирането на отделните етапи, независимо от 

конкретния изпълнител или оператор; 

 Принцип на обратната връзка (мониторингов цикъл), при който информацията 

получена на изхода се използва за оценка и изготвяне на препоръки за подобряване 

на работата в сектора за учене на възрастни; 

 Принцип на  включване на всички заинтересовани страни и информиране на 

широката общественост; 

 Принцип на осигуряване на еднопосочност при действията на различните нива на 

управление – местно, регионално, областно, национално, европейско и 

международно. 

2.4. Основни въпроси, на които може да се отговори с помощта на НСМСУВ 

2.4.1. Ключови въпроси, които засягат изпълнението на националните  цели в 

сектора за образованието и обучението на възрастни. 

 Какво се променя и в каква степен в сектора за учене на възрастни в България? 

(състояние и развитие) 

 Какви са евентуалните причини за настъпилите промени? (въздействие) 

 Какво е значението на сектора за учене на възрастни като фактор свързан с 

икономическото развитие? (използване) 

 Какво се прави в отговор на настъпилите или потенциални промени? 

(отговор) 
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 Има ли България капацитета да формулира и приложи адекватни мерки за 

ограничаване на негативните тенденции? (капацитет) 

2.4.2. Въпроси по отношение на състоянието на сектора за учене на възрастни: 

 Какво е съвременното състояние на сектора за учене на възрастни в България?  

 В каква насока са настъпващите промени в развитието на сектора за учене на 

възрастни в България? 

 Съществуват ли ранни сигнали за проблеми, които изискват спешна намеса с 

подходящи мерки? 

2.4.3. Въпроси по отношение на мерките, които се вземат за подобряване на 

състоянието на сектора за учене на възрастни в България: 

 Какъв е напредъкът при постигането на основните политически и управленски 

цели? 

 Известни ли са неадекватни и погрешни политически и управленски решения, 

които водят до влошаване на състоянието на сектора за учене на възрастни? 

 Какво е влиянието на мерките в сектора върху прилагането на активни 

политики на пазара на труда, УЦЖ и т.н.? 

III. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ ПО ТЕМАТИЧНИ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

 

3.1. Методологична обосновка 

Системата за мониторинг на сектора за учене на възрастни в България може да се 

разглежда, изгражда и структурира на базата на общото разбиране за ученето на възрастни 

в контекста на ученето през целия живот (УЦЖ).  

Секторът за учене на възрастни в България може да се изучава на базата на различните 

типове учене през целия живот – формално, неформално и самостоятелно. (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Секторът на учене на възрастни в България в контекста на УЦЖ 

Среда и комуникации 

 Самостоятелно учене  

  

Програми 

във 

формалната 

образователн

асистема 

Неформално 

обучение 
  

 Семейство, общество или самоконтрол  

Среда и комуникации 

Формалната образователна система обхваща образование и обучение, осигурено от 

системата на училища, колежи, университети и други формални образователни 

институции, които обикновено съставят непрекъсната „стълба” от образователни 

дейности за деца, младежи и възрастни, започващи от най-ранна детска възраст.  

Неформалното обучение включва всички организирани и поддържани образователни 

дейности, които не са обхванати от формалната система на образование. Неформалното 

обучение може да заема място във и извън формалните образователни институции и да 

обслужва хора от всички възрасти. То може да обхваща програми за ограмотяване на 

възрастни, за основно образование, житейски умения, работни умения и обща култура. 

В параграф 39 на ISCED -2011 неформалното обучение е дефинирано по следния начин: 

„Подобно на формалното образование (но за разлика от самостоятелното, инцидентно или 

случайно обучение), неформалното обучение е обучение, което е институционализирано, 

преднамерено и планирано от доставчик на обучение. Същностната характеристика на 

неформалното обучение е, че то е алтернатива и/или допълнение към формалното 

образование в рамките на процеса на учене през целия живот на индивида. То често се 

предоставя с цел да се гарантира правото на достъп до образование за всички.  
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Неформалното обучение най-вече води до придобиване на квалификации, които не са 

официално признати и не са еквивалентни на официалните квалификации от съответните 

национални или регионални образователни органи, или изобщо не водят до никаква 

квалификация. Въпреки това , официални, признати квалификации могат да бъдат 

придобити чрез изключителното участие в специфични програми за неформално 

обучение…”. 

Макар по своята същност самостоятелното учене да има несистемен характер, 

предопределен от силния фокус върху личностното развитие, то също “се извършва с 

определена цел, но е най-малко организирана и структурирана в сравнение със системите 

на формалното образование и неформалното обучение и може да включва например 

учебни събития (дейности) в семейството, на работното място и в ежедневието на всеки 

човек, базирани върху саморъководеното учене”
1
.  

Обхватът на НСМСУВ по тематични области, предмет и обект на изследванията е 

дефиниран в рамките на девет тематични области, за осем от които има налични 

официални международно съпоставими данни на НСИ и една област не е информационно 

обезпечена. Нормативната и методологична основа на статистическите изследвания в 

областта на образованието и ученето през целия живот на национално и международно 

равнище се формира от редица документи на Европейския съюз (Парламента), 

Европейската комисия (Евростат), ЮНЕСКО и ОИСР, по-важните от които са : 

 Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 

2008 година относно изготвянето и развитието на статистика в областта на 

образованието и обучението през целия живот
2
; 

 Регламент (ЕС) № 912/2013 на Комисията от 23 септември 2013 година за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета
3
; 

 Международната стандартна класификация на образованието ISCED -2011, приета 

от страните, членове на ЮНЕСКО
4
; 

                                                           
1
 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011, „Възрастните в системата на неформалното 

образование:Политики и  практики в Европа” 
2
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 452/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2008 година 

относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот. 
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0912:BG:NOT 

4
 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education%20/Eurydice/documents/thematic_reports/128BG.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education%20/Eurydice/documents/thematic_reports/128BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0227:0233:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0227:0233:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0912:BG:NOT
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
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 Методическо ръководство на Евростат, ЮНЕСКО и ОИСР за събиране на данни за 

образованието
5
; 

 Регламент (ЕС) № 823/2010 на Комисията от 17 септември 2010 година за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и 

обучението през целия живот, във връзка със статистическата информация относно 

участието на възрастните лица в ученето през целия живот
6
;  

 Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 

септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното 

обучение в предприятията
7
. 

3.2. Тематични области на системата за мониторинг, предмет и обект на 

статистическите изследвания – източници на данни 

Обхватът на системата за мониторинг, описан чрез тематичните области и конкретизиран 

чрез предмета и обекта на статистическите изследвания, е определен по-долу. 

Област 01. Образователно равнище на населението в активна трудова възраст 

Структурата на населението в активна трудова възраст по завършена най-висока степен на 

образование служи за най-обща статистическа оценка на интелектуалния потенциал на 

нацията. Това е така, тъй като няма международно възприет показател за пряко измерване 

на споменатия потенциал. Понятието „население в активна трудова възраст” включва 

всички икономически активни и неактивни лица на възраст 25-64 години. Това 

определение се прилага в основните статистически изследвания относно образованието на 

възрастни, провеждани в страните от ЕС по обща методология на Евростат. Предмет на 

изследването е образователната структура на населението на възраст 25-64 години според 

завършената най-висока степен на образование съгласно Международната стандартна 

класификация на образованието (ISCED). Обект на статистическото изследване е 

контингентът от населението на възраст 25-64 години. 

Данни за образователната структура на населението се осигуряват чрез две статистически 

изследвания: 

                                                           
5
 http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/uoe-data-collection-education-systems-v2-2013-en.pdf 

6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0823:BG:NOT 

7
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1552:20080101:BG:PDF 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/uoe-data-collection-education-systems-v2-2013-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0823:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1552:20080101:BG:PDF
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 Преброяване на населението, което се провежда обикновено през 10 години и 

осигурява детайлни декларативни (субективни) данни за населението по широка 

гама от статистически признаци на всяко лице – пол, възраст; завършена степен на 

образование, семейно положение, трудов статус, професия и т.н. Преброяването на 

населението е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и се провежда 

по методология на ООН; 

 Изследване на работната сила, което е най-голямото (по отношение на извадката) 

постоянно провеждано от НСИ извадково изследване. То осигурява годишни данни 

за образователната структура на населението. 

Област 02. Участие на възрастните във формалното образование и обучение 

Според ISCED 2011, параграф 36, формалното образование е образование, което е 

институциализирано, преднамерено и планирано от публични образователни институции 

или официално признати частни юридически лица, които в своята цялост представляват 

формалната образователна система на една страна. Някои видове образование за 

възрастни се отнася към формалното образование. В България това е обучението в 

Центровете по професионално обучение и в професионални училища по програми 

специално създадени за възрастни, водещи до придобиване на степен на професионална 

квалификация (СПК). Тези програми и участниците в тях, според т.н. UOE
8
 методология 

(UOE – абревиатура на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат) се отнасят към формалното 

образование. Според Закона за професионалното образование и обучение участниците в 

програми за придобиване на СПК в ЦПО и в програми за възрастни в професионалните 

училища и колежи са лица на възраст 16 и повече години. Именно тези лица са обект на 

изследване чрез системата за мониторинг. Предмет на изследването е участието в тези 

програми и придобиването на СПК. 

От друга страна, чрез Изследването на образованието за възрастни (ИООВ/AES), 

записаните лица на възраст 25-64 години в програми на формалното образование са един 

от обектите на изследването. Предмет на изследването е участието в тези програми на 

възрастните. Това участие по-подробно се изучава чрез основните социално-демографски 

признаци и други допълнителни характеристики на участниците – пол, възраст, степен на 

образование, до която води програмата, трудов статус, удовлетвореност на участниците от 

                                                           
8
 UOE - Ежегоден въпросник за образованието (съвместен въпросник на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат) 
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участието в съответните образователни дейности, резултати от участието и финансиране 

на ученето.  

Област 03. Участие на възрастните в неформално обучение  

Предмет на изследването е участието на възрастните в различните видове неформално 

обучение според основни характеристики на участниците –  пол, възраст, степен на 

образование на участника, трудов статус
9
, вид на обучението, област на образование, към 

която се отнася обучението, удовлетвореност от участието, резултати от участието и 

финансиране на участието. Обект на изследването са всички лица на възраст 25-64 години, 

живеещи в обикновени домакинства. Не се обхващат лица, живеещи (пребиваващи) към 

момента на изследването в колективни домакинства като болници, социални домове, 

военни поделения, места за лишаване от свобода и др. Източник на данните е извадковото 

изследване на НСИ за образованието на възрастни (ИООВ/AES), което обхваща период от 

12 месеца преди изследването и се провежда веднъж на 4-5 години. 

Област 04. Пречки за участие във формалното образование и обучение и в 

неформалното обучение 

Предмет на изследването са пречките за участието на възрастните във формалното 

образование и обучение и в неформално обучение според основни характеристики на 

участниците –по тип на образованието/обучението (формално или неформално), по 

основна причина за неучастие на желаещите да участват, по пол, възраст, степен на 

образование, до която води програмата, вид на образованието (общо или професионално), 

трудов статус, завършена степен на образование на желаещите да участват. Обект на 

изследването са всички лица на възраст 25-64 години, желаещи, но не участвали във 

формално образование и обучение или в неформално обучение. Източник на данните са 

изследванията на образованието на възрастни (ИООВ/AES). 

Област 05. Участие на възрастните в самостоятелно учене 

Предмет на изследването е участието на възрастните в различните начини (методи) на 

самостоятелно учене според основни характеристики на участниците –  пол, възраст, 

степен на образование на участника, трудов статус, област на образование, към която се 

                                                           
9
 Съгласно методологията на използваните изследвания, разпределението по трудов статус се основава на 

мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на 

труда (МОТ) 



 

 
Страница 16 от 31 

отнася ученето. Обект на изследване са всички лица на възраст 25-64 години. Източник на 

данните са изследванията на образованието на възрастни (ИООВ/AES).  

Област 06. Достъп до информация относно възможностите за образование и обучение 

за възрастни 

Предмет на изследването е достъпа до информация относно възможностите за 

образование и обучение за възрастни според основните характеристики на лицата, 

потърсили информация – пол, възраст, степен на образование, трудов статус и източници 

на информацията. Обект на изследване са всички лица на възраст 25-64 години. Източник 

на данните са изследванията на образованието на възрастни (ИООВ/AES). 

Област 07. Продължаващо професионално обучение на заетите лица 

Предмет на изследването е участието на заетите лица в продължаващо професионално 

обучение (ППО), организирано от предприятията, разходите за ППО и дейността на 

предприятията относно осигуряване на ППО. Обекти на изследването са заетите лица, 

участници в ППО и предприятията, отнасящи се към предварително определени 

икономически дейности. С цел минимизиране на разходите за изследването и осигуряване 

на международна съпоставимост на данните, от обхвата на изследването са изключени 

предприятия, организации и институции от някои сектори икономически дейности, както 

и такива с 10 и по-малко заети лица. Включени са предприятията от следните сектори 

икономически дейности според статистическата класификация на икономическите 

дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2)
10

, съответно Класификация на 

икономическите дейности (КИД 2008)
11

: 

 сектори B-N – ; 

 сектори R и S -. 

Източник на данните е извадковото изследване на НСИ за продължаващото 

професионално обучение на заетите лица (ППО/CVTS). То осигурява данни за 

предприятията, организирали различни мероприятия за ППО през последните 12 месеца 

преди изследването, като изследването се провежда веднъж на 5 години. 

Област 08. Професионално обучение на възрастни в Центрове за професионална 

квалификация, професионални гимназии и в професионални колежи 

                                                           
10

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-07-015 
11

 http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/KN_223_2008_2008.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-07-015
http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/KN_223_2008_2008.pdf
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Предмет на изследването е завършването на професионално обучение в курсове в ЦПО и 

професионални училища, не водещо до придобиване на степен на професионална 

квалификация. Завършилите курсове се характеризират по пол и по тесни области на 

образованието. Обект на изследването са лица на 16 и повече години, участници в 

курсове, организирани от ЦПО и професионални училища и колежи.  

Област 09. Обучение на специализанти във висшите училища 

Тази област на системата за мониторинг не е информационно обезпечена, т.е. 

понастоящем липсват данни за специализантите във висшите училища. Предвижда се 

предмет на бъдещото статистическо изследване да бъде успешното завършване на 

специализациите, а обект на изследването ще бъдат завършилите специализанти. 

Изследването трябва да осигури данни за завършилите специализацията си специализанти 

във висшите училища по основни социално-демографски признаци – пол, възраст и някои 

допълнителни характеристики на участниците като продължителност на специализацията 

и тясна област на образованието, към която се отнася специалността. На ръководството на 

Министерството на образованието и науката ще бъде предложено изследването да се 

подготви и ежегодно да се провежда от Центъра за информационно обслужване на 

образованието на МОН. 

    IV. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ 

Липсата на единна система за съгласуване и анализ на информацията, свързана със 

сектора за учене на възрастни в България, затруднява особено много процеса на взимане 

на решения в тази област. Затова основната част от НСМСУВ е системата за оценка и 

анализ на въздействията върху социално-икономическото развитие на страната, 

състоянието на сектора за учене на възрастни и мерките, които се предприемат за 

развитието му. Именно тази система е част от механизма за взимане на решения за 

развитието на политиката за образование и обучение на възрастни.  

4.1. Дефиниция на системата за оценка и анализ 

Системата за оценка и анализ в рамките на НСМСУВ представлява организирана, 

структурирана и синхронно действаща съвкупност от експерти, бази данни, методики за 

изследвания и анализ, технически средства, финансови и материални ресурси, която 

работи за изготвянето на доклади по балансиран набор от индикатори за образование и 
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обучение на възрастни. Основната функция на системата е да характеризира периодично 

състоянието на сектора за учене на възрастни, въздействията, на които той е подложен и 

ефективността на мерките, които се предприемат за решаване на съществуващите 

проблеми. Тази система осигурява връзката между процеса на събиране на данни, тяхната 

обработка, анализ и обобщаване във вид, удобен за използване в процеса на вземане на 

политически решения на национално ниво и изготвянето на националните доклади за 

напредъка на  секторa в България. 

4.2. Индикаторен подход. Определение за индикатор. 

Системата за оценка и анализ е изградена на базата на индикаторния подход. 

Индикаторите за учене на възрастни са информационни инструменти, обобщаващи 

данни за въздействие, състояние и тенденции. Те отчитат промените в наблюдаваните 

процеси във времето и пространството, спрямо предварително определено първоначално 

състояние. Състоянието и развитието на сектора се характеризира чрез промените на 

стойностите на индикаторите, като се използват подходящи методи за анализ. 

Използването на индикаторите има четири основни предимства: те опростяват формата на 

крайните резултати, имат количествен израз, основават се на стандартни и широко 

утвърдени методики и се намират във взаимовръзка помежду си.  

Те могат да обобщават сложни, понякога несъвместими колекции от данни,  като по този 

начин опростяват информацията и я  правят по-достъпна. Те дават ясен резултат, който да 

може да бъде използван от взимащите управленски решения и от заинтересованите други 

субекти.  

Мониторингът на основата на индикатори е ефективен инструмент за  разумно управление 

и вземане на обосновани политически решения. Индикаторите дават възможност за 

метрифициране и верифициране на политическите цели и за оценка на тяхното 

изпълнение, навременно набавяне на информация за актуалното състояние и тенденциите, 

а когато е необходимо и коригиране на политиката и управлението с цел подобряване на 

състоянието на сектора за учене на възрастни.  

Системата за оценка и анализ включва списък от индикатори, който е отворен за 

добавяне или премахване , при спазване на посочените по-долу критерии за избор, 

гарантиращи приемственост и последователност при разработката и функционирането на 

НСМСУВ. 
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4.2.1. Списък от индикатори  

Първата стъпка в процеса на избор на индикаторите за образование и обучение на 

възрастни за системата за оценка и анализ към НСМСУВ е идентифицирането на онези от 

тях, които могат да бъдат използвани за взимане на управленски решения (policy 

indicators). Те, за разлика от използваните за оценка на отделен елемент (management 

indicators), дават по-обобщена информация във вид удобен за интерпретация и ползване на 

политическо и административно ниво. Именно те съставляват основата на една система за 

мониторинг на сектора за учене на възрастни на национално ниво. 

Екипът по проекта изготви такъв общ списък от индикатори, подходящи за взимане на 

управленчески решения и разпределени в няколко основни области.  

Списъкът от индикатори е съобразен: 

 с критериите за избор на индикатори; 

 индикаторите, посочени в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж Европа 2020, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в 

областта на образованието и обучението(ЕСЕТ 2020), ОЕСД, Националната 

програма за развитие: България 2020 и Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014 – 2020 година. 

При изготвянето на този списък от индикатори, работната група от експерти обсъди  

широк набор от релевантни индикатори и избра онези от тях, които са съобразени с 

описаните критерии и са приложими за България. 

Критерии за избор на индикатори, подходящи за взимане на управленчески решения: 

 Те трябва да са подходяща основа за вземане на управленски решения. 

Индикаторите трябва да предоставят информация и да дават ясни послания за 

вземащите политически и управленски решения в резултат на оценката на 

промените в състоянието на сектора за учене на възрастни и ефективността на 

взетите мерки. Тази информация трябва да е свързана със съответната отправна 

точка и възприетите политически цели. 

 Те трябва да отразяват основните характеристики на сектора за учене на 

възрастни, свързани с неговото състояние, въздействията, на които е подложен и 

мерките, които се вземат за неговото развитие. 
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 Те трябва да се основават на утвърдени европейски и национални стандарти 

гарантиращи априори безпристрастността и надеждността на статистическа 

информация.  

 Те трябва да дават възможност за съпоставимост на резултатите, както в 

национален, така и в европейски и международен мащаб. 

 Те трябва да се възприемат лесно от широка група потребители.  

 Те трябва да са съобразени с икономическата обстановка в страната, с наличната 

материално-техническа база, човешки, иновационен и инвестиционен капацитет и 

наличните бази данни. 

 Те трябва да позволяват разработването на модели, като осигуряват 

възможности за изграждане на измерими причинно-следствени връзки между 

изучаваните обекти и процеси, когато това е допустимо, и на тази основа да 

позволяват създаването на различни сценарии за развитие (прогнози). 

 Те трябва да са чувствителни. Индикаторите трябва да позволяват регистриране 

на тенденциите в областта на образованието и обучението на възрастни. 

Следователно индикаторите трябва да са достатъчно чувствителни, за да отчитат 

промените във времето и пространството преди да е станало късно. 

 Те трябва да са представителни. Системата от индикатори трябва да 

представлява балансиран набор, който да осигурява цялостна и обективна 

представа за състоянието на сектора.  

 Те трябва да се характеризират с гъвкавост, изразяваща се във възможност за 

агрегация на данните в различна степен и на различни нива, при спазване на 

методологиите на различните изследвания. 

4.2.2. Основен списък от индикатори  

Основният списък от индикатори съставлява информационното съдържание на 

системата за оценка и анализ на образованието и обучението на възрастни към 

НСМСУВ. Разработването и включването на всички индикатори от този набор в работеща 

система, комбинираното интерпретиране на резултатите и финалните заключения, ще 

представлява един завършен вариант на информационното съдържание на системата за 

оценка и анализ към НСМСУВ. Индикаторите от този списък в най-пълна степен дават 
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представа за състоянието на сектора за учене на възрастни в България и дават възможно 

най-точните отговори на поставените въпроси. 

Тези индикатори очертават всички аспекти на образованието и обучението на възрастни в 

страната, които трябва да бъдат подложени на мониторинг. Изборът на индикатори 

включени в списъка е осъществен чрез следните стъпки: 

 Определяне на области и групи специфични индикатори  

 Подбор на широк кръг възможни индикатори по различни признаци;  

 Предложение за индикатори, които отразяват националните специфики и 

удовлетворяват необходимостта от отчитане на състоянието на образованието и 

обучението на възрастни. 

При предложения за включване на нови или замяна на индикатори в този списък, трябва 

да се спазват стриктно критериите за избор. 

Индикаторите са разпределени в тематичните области, посочени в Раздел III, т. 2.  

В описанието на всяка от областите се включва: име, код, кратко описание, 

въпроси/проблеми от областта на  образованието и обучението на възрастни, на които 

индикаторите от групата дават отговор, наименование на индикаторите към съответната 

област и  възможните източници на данни (Приложени 2). 

 V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО 

НА НСМСУВ 

Изграждането и функционирането на НСМСУВ зависи пряко от организацията и 

дефинирането на ролите и задълженията на заинтересованите институции 

(институционалната рамка), както и от системата за контрол върху изпълненията на 

поетите ангажименти от съответните институции. Настоящата глава представя основите 

на институционалната рамка, предлага списък на заинтересованите институции, 

препоръчва разпределение на ролите между тях на най-общо ниво, предлага преглед на 

институционалния потенциал и ресурси, както и препоръки за необходимите стъпки, 

които те трябва да направят, за да изпълняват по-добре своите роли в бъдещото опериране 

на системата. В тази част се изяснява и въпросът със собствеността на информацията и 

данните. 
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5.1. Разпределение на ролите на институциите, участващи в прилагането на 

Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

Важен аспект при създаването и практическото утвърждаване на НСМСУВ е изясняването 

и разпределянето на отговорностите по мониторинг в рамките на системата.  

Управленска роля   

Тази роля се свързва с взимането на решения по отношение на функционирането и 

управлението на НСМСУВ и се изпълнява от Националния съвет за учене през целия 

живот, чиято работа са подпомага от МОН. 

Националният съвет за учене през целия живот осъществява координацията и провежда 

консултации между държавните органи, органите на местното самоуправление, 

представителните организации на работниците и служителите на национално равнище и 

представителните организации на работодателите на национално равнище за реализиране 

на националната политика за учене през целия живот. Съветът координира 

разработването на мониторинговия доклад за изпълнение на Националната стратегия за 

учене през целия живот, който включва: 

 състоянието на изпълнението, като се отчитат показателите от Рамката за 

напредък; 

 установените отклонения и анализ на първопричината; 

 нововъзникналите потребности от адаптиране или разширяване по отношение на 

целите и мерките. 

Всеки отчетен период е за предходната календарна година.  

През м. декември 2020 г. председателят на НСУЦЖ внася в МС окончателен доклад за 

изпълнението на НСУЦЖ, който съдържа: 

 данни за постигнатите цели; 

 SWOT анализ на процеса УЦЖ 2020 и на съответните структури за управление; 

 изводи и препоръки за по-нататъшно развитие на ученето през целия живот.  

Министърът на образованието и науката, който е председател на Националния съвет за 

учене през целия живот, утвърждава обектите, използва получените от мониторинга 

резултати за провеждане на ефективна политика в сектора за учене на възрастни, като 

осигурява и финансиране на дейности по изпълнението на НСМСУВ.  
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Собственик и администратор на НСМСУВ е Министерството на образованието и 

науката.  

В основни линии управленската роля на МОН се състои в: 

 организация на работния процес по изграждането на НСМСУВ въз основа на 

предложенения модел; 

 опериране и управление на НСМСУВ след нейното изграждане; 

 предоставяне на събираната и анализирана от НСМСУВ информация до 

съответните отговорни национални и международни институции; 

 предоставяне на достъп до възможностите на системата за ползване от 

заинтересовани институции и организации, както и на информацията, събирана от 

системата до по-широк кръг потребители чрез съответните регламенти за 

ползване. 

НСМСУВ ще осигурява навременна информация за състоянието на сектора за учене на 

възрастни в България, ще идентифицира проблемите и ще предупреждава за евентуални 

вредни последици въз основа на установени негативни тенденции по отделни показатели. 

НСМСУВ дава възможност за оценка на степента на напредък в сектора за учене на 

възрастни. НСМСУВ позволява да се оцени ефективността на националната политика и да 

се вземат навременни мерки за решаване на съществуващи и очаквани бъдещи проблеми.  

Всичко това осигурява възможността да бъдат вземани адекватни управленчески решения 

по проблемите, свързани с развитието на сектора за учене в България.  

В основата си тази роля се свързва с осигуряване на оперативната функционалност на 

НСМСУВ - административна и техническа организация на захранването на НСМСУВ с 

данни чрез дългосрочни наблюдения на компоненти на образованието и обучението на 

възрастни, събиране, обработка, съхранение, пренос на данните към системата за оценка и 

анализ и разпространение на данни и анализи чрез сайта на МОН.  

Оперативна роля  

Тази роля се свързва с осигуряване на оперативната функционалност на НСМСУВ - 

захранването на НСМБР с данни чрез наблюдение на показатели и критерии, включени в 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. и 

допълнително определени специфични критерии в Рамка за напредъка в сектора за учене 

на възрастни и пренос на данните към системата за оценка и анализ. 
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Институциите и организациите, които се явяват заинтересовани страни и могат да 

участват като набиращи и доставящи данни и информация за НСМСУВ, най-общо се 

разделят на три групи: 

А. Държавна администрация; 

Б. Социални партньори; 

В. Българска академия на науките. 

 Лицата по точки Б. и В. са посочени на база налична информация за сферите им на 

дейност и компетентност, като отсъствието или присъствието им в настоящия документ 

само по себе си не поражда задължения и отговорности. В процеса на развитие и 

функциониране на НСМСУВ, от тяхна страна могат да бъдат поети отговорности и 

ангажименти по събиране и предоставяне на данни за НСМСУВ в рамките на обичайната 

им дейност или извън нея.   

А. Държавна администрация: 

Основни участници са: 

 Министерство на образованието и науката; 

 Министерство на труда и социалната политика; 

 Министерство на младежта и спорта; 

 Министерство на културата; 

 Национален статистически институт; 

 Националната агенция за професионално образование и обучение; 

 Агенцията по заетостта. 

Б. Социални партньори 

Основни участници са представените на национално равнище организации на 

работодателите и на работниците и служителите, а именно: 

 Българска стопанска камара; 

 Асоциация на индустриалния капитал в България; 

 Българска търговско-промишлена палата; 

 Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; 

 Конфедерация на независимите синдикати в България; 

 Конфедерация на труда „Подкрепа”. 

Институциите и организациите, участници в мониторинговите дейности са  отговорни за 

верността и качеството на първичните данни.  
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Погрешни или некачествени данни опорочават истинността на изводите, които експертите 

ще правят въз основа на резултатите от системата за оценка и анализ. В този смисъл 

отговорността на участниците предоставящи данни за НСМСУВ е изключително голяма.  

Институциите и организациите, изпълняващи мониторинговите дейности, предоставят 

данните на МОН. Конкретните задължения и отговорности по мониторинговите дейности 

на институции, организации и лица извън структурите на МОН се определят в 

споразумения сключени с Министъра на образованието и науката, които най-общо ще 

съдържат:  

 конкретни задължения и отговорности ; 

 ниво на подробност на предоставяне на данните; 

 схема на предоставяне на данните (периодичност на предоставяне и др.); 

 административен ред за предоставяне на данните; 

 файлов формат; 

 информационен канал за прехвърляне на данните от локалните бази данни или 

регистри до сървъра на системата за оценка и анализ; 

 административен ред за предоставян предоставяне на данните; 

 начините за контрол върху данните. 

5.2. Достъп до информацията. Предоставяне на информацията.  Докладване. 

МОН осигурява достъп чрез Интернет до информацията от НСМСУВ с обществена 

значимост. Всеки има право на достъп до наличната информация от НСМСУВ въз основа 

на заявление за достъп до Министерство на образованието и науката в съответствие със 

Закона за достъп до обществена информация. 

Данните и оценките за състоянието на сектора за учене на възрастни се публикуват в 

"Национален доклад за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия 

живот", който се представя в Министерския съвет и се публикува на електронната 

страница на МОН. 

Информация от НСМСУВ се предоставя при поискване и във връзка с докладвания на 

национално ниво или към Европейската комисия и други европейски или международни 

институции и организации. 

В допълнение МОН, според възможностите си, публикува доклади, брошури и други 

публикации в Интернет, насочени към различни целеви групи. 
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5.3. Ресурси и финансиране 

Отговорностите за събиране, обработка и контрол на данни от мониторинга на сектора за 

учене на възрастни изискват укрепване на капацитета на областно ниво (областни 

администрации, регионални структури на МОН и МТСП) и на национално ниво.   

Разходите
12

 ще се покриват от различни източници – държавен бюджет и проекти.  

VI. ОБЩА РАМКА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, УПРАВЛЯВАЩА 

ДАННИТЕ НА НСМСУВ И В ЧАСТНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА И 

АНАЛИЗ 

Настоящият раздел има за цел да очертае основните насоки и принципи при изграждането 

на информационната система на Националната система за мониторинг на сектора за учене 

на възрастни (ИС на НСМСУВ). В този смисъл тук се описва общата спецификация 

(рамка) на информационната система. 

Рамката на ИС на НСМСУВ е основа за разработване на техническо задание за 

разработване на ИС на НСМСУВ. Спазването на насоките указани в настоящата обща 

спецификация ще осигури стабилната основа за разработване на ИС на НСМСУВ, 

приемственост, синхрон и последователност. Тези принципи и правила ще гарантират 

истинността на получаваните резултати от системата за оценка и анализ, съвместимостта 

на данните с тези на европейски и световни организации, както и сигурност в 

съхранението и предаването на данни и резултати. 

НСМСУВ е самостоятелен обект, несвързан с други информационни системи на 

ведомството, но предложената спецификация е на модулен принцип и оставя възможност 

за последващо включване на някои от модулите в съвместна работа с други вече 

съществуващи или новоизградени информационни системи, на национално и европейско 

равнище. 

В настоящата НСМСУВ са влезли всички функционалности, които са били известни 

към момента на разписване на проектното предложение, но системата е отворена и към 

евентуални бъдещи разширения, както и обективно наложили се обстоятелства или връзки 

с бъдещи проекти в сектора за учене на възрастни. 

                                                           
12 Разходите включват средства, необходими за набиране на данни. Допълнително трябва да бъдат взети 

предвид и разходите за разходите за доставка на техническо оборудване, софтуер и др. 
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6.1. Кратко описание на работата на НСМСУВ 

Информационната система поддържа следните основни модули: 

 Модул за обработване (parsing) на данните от външни източници: чрез този 

специално разработен модул се обработват данните от външни източници (в общия 

случай файлове във формат .xls), след което се запазват в собствена база данни 

представляваща ядрото на НСМСУВ , която се използва от публичната част на 

информационната система. 

 Интерактивен модул за визуализиране на общи данни: с помощта на интерактивен 

модул (карта на България, разделена на райони/области) се обобщават данните от 

предварително определен списък от индикатори, избрани с оглед на тяхната 

значимост като носители на информация, въведени в базата на НСМСУВ по 

предварително дефинирани признаци, при съгласуваност между вида и формата на 

данните. 

 Модул за извеждане (download) на данните в определен формат (.xls, .xlsx) 

модулът представлява списък от файлове, съобразен и покриващ списъка с 

индикатори. Информацията във файловете и файловете е в стандартизиран за 

НСМСУВ формат, достъпни за сваляне от посетителите на информационната система. 

 

 Интерактивен модул за визуализиране на данните по избрани от 

потребителите критерии като индикатор, година, вид на генерираната 

диаграма и други: с помощта на менюта и подменюта потребителя има 

възможност да избира измежду предварително заложени критерии, определяйки 

вида и обема от данни, които желае да визуализира с оглед на неговата лична 

нужда от информация. Специално разработен модул илюстрира избрания набор от 

данни, съответстваща на въведените от потребителя критерии в графика (линейна 

или стълбова) или диаграма. Данните, необходими за генерирането на диаграмата 

се взимат от собствената база данни.  

6.2. Технически характеристики на НСМСУВ  

6.2.1. Достъп, програмни езици, свързаност, защита: 

 Системата да позволява едновременна работа на минимум 5 000 потребителя. Тя ще 

бъде регистрирана в рамките на домейна на Министерството на образованието и 
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науката (примерно в поддомейн lll.mon.bg), като за хостинг ще се ползва сървър и 

интернет ресурси на Министерството на образованието и науката; 

 Системата следва да е програмирана като уеб базирано приложение, което се отваря 

от всеки компютър, свързан с интернет, с помощта на уеб браузър; 

 Системата следва да поддържа работа с основните уеб браузъри – интернет браузери 

Internet Explorer версия 8 и следващи, Mozilla Firefox версия 3.6 и следващи, Safari 

версия 3 и следващи и Chrome версия 10 и следващи, Opera версия 10 и следващи; 

 Системата да може да работи под Windows Server 2003/2008; 

 Системата да поддържа език на клиентско ниво – JavaScript/jQuery с цел опростяване 

на ползваемостта; 

 Системата да поддържа специализирани модули за изчертаване на графики спрямо 

подадени параметри в JSON формат  

 Системата да осъществява асинхронен обмен на данни между клиента и сървъра – 

AJAX; 

 Използва се протокол за обмен на структурирана информация при имплементацията 

на уеб услуги - WSDL 1.1;  

 С цел защита на личните данни се използва протокол за криптиране на връзката – 

HTTPS; 

 Системата да е пригодена за работа с цифрови сертификати и протоколи – OpenSSL; 

 Да има налична връзка с SMTP сървър за изпращане на имейли. 

6.2.2. Хардуер и софтуер на НСМСУВ 

Системата работи на следния хардуер и софтуер - Сървър 2 x Intel® Xeon® E5645 (12M 

Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 24GB(6x4GB) DDR3 DIMM 1333MHz/ECC/REG, 4 x 

SSD 256GB и софтуер - MS Windows Server 2008 и SQL 2008, предоставени от 

Министерството на образованието и науката. 

6.2.3. Функционална обезпеченост на НСМСУВ 

Цялостната инсталация и поддръжка на НСМСУВ се извършва от външен изпълнител в 

координация със съответните длъжностни лица от екипа за управление по проекта, като се 

следи за нормалното функциониране на хардуера и софтуера на НСМСУВ, а в случай на 

възникнали аномалии във функционалността, те се отстраняват своевременно.  
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За целия период на функциониране на проекта се осъществява регулярна актуализация на 

базите от данни и кода на сайта на НСМСУВ, като е възможно въвеждане, редактира и 

изтрива на съществуващи номенклатури на софтуера, по решение на екипа за управление 

на проекта, с оглед на постигане на по-висока степен на информативност, актуалност и ясно 

онагледяване на данните по съществуващия списък от индикатори, при запазване на 

съгласуваността и приемствеността. НСМСУВ си запазва правото да прави мониторинг и 

анализ на посещаемостта; статистика на посетителите по време, място, използван браузър и 

т.н.  

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изготвянето на модела на НСМСУВ бяха положени значителни усилия от екипа на 

проекта, бяха проведени редица консултации, разговори и дискусии. Фактът, че никой от 

нас (а и никой в България) не е участвал в изготвяне на национални системи за мониторинг 

наложи сериозна предварителна подготовка от членовете на екипа, стартираща от най-

базисно ниво, проучване на чужд опит, четене на голям брой документи и препоръки, 

консултации с представители на различни заинтересовани страни.  През периода на 

изготвянето на модела ние научихме много и това знание ни дава самочувствието да 

твърдим, че предложеният документ е стабилна основа за изработката на НСМСУВ. 

Спазването на правилата, принципите и препоръките от този модел ще гарантира успех в 

изграждането на НСМСУВ и на следващи етапи, след приключване на проекта. 

Много важен извод, който всички ние можем да направим от работата си по проекта е 

убеждението, че не бива да се пропускат етапи от изграждането на една подобна система. 

Всеки детайл има своето значение и избързването или пропускането на етапи ще се отрази 

пагубно на изграждането на НСМСУВ.  

Друго наше убеждение наложило се по време на работата ни е, че изработката на НСМСУВ 

трябва да бъде екипно занимание. Националната система за мониторинг на сектора за учене 

на възрастни е предизвикателство надхвърлящо тясно институционалните и конкретните 

интереси на отделните институции и организации. Смятаме, че в процеса на изграждането й 

трябва ясно да се постави и внуши националният характер на НСМСУВ и спрямо това да се 

дефинират позициите на отделните институции/организации, ролите им в изграждането и 

оперирането на системата, дори ако трябва да бъдат преосмислени някои сегашни 
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стереотипи и начини на поведение. Националната система за мониторинг на сектора за 

учене на възрастни трябва да демонстрира разбирателство между институциите и 

организациите, защото става въпрос за развитието на човешкия капитал в България, от 

което зависи икономическия растеж на страната. Националната система за мониторинг на 

сектора за учене на възрастни е от ключово значение за напредъка в този сектор. 

 

Моделът на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни е 

разработен в рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA  „BG – 

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

осъществява в периода 2012-2014 г. от Министерството на образованието и науката – 

Национален координатор за учене на възрастни с финансовата подкрепа на Програмата за 

учене през целия живот на Европейския съюз в съответствие с Решение № 2012 – 3551 / 001 

– 001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската 

комисия. 

 


