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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Код 
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ИНДИКАТОРИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ 

01. Област 01. Образователно равнище на населението в активна трудова възраст 

01.1. 
Група индикатори 01.1.: Образователна структура на населението на възраст 20 – 64 

години (по данни от преброяване на населението към 01.02.2011 г.) 

01.1.1. 

Индикатор: 01.1.1. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години 

по статистически райони, области и общини (по данни от преброяване на населението 

към 01.02.2011 г.) 

01.1.2. 
Индикатор: 01.1.2. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години 

по пол, етнос и възраст (по данни от преброяване на населението към 01.02.2011 г.)  

01.2 
Група индикатори 01.2.: Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 

години (по годишни данни от Наблюдението на работната сила) 

01.2.1. 

Индикатор: 01.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години 

по пол и по статистически райони (по годишни данни от Наблюдението на работната 

сила)  

01.2.2. 
Индикатор: 01.2.2. Образователна структура на населението на възраст 25 – 64 години 

по пол и възраст (по годишни данни от Наблюдението на работната сила)  

01.3. 
Група индикатори 01.3. Грамотност на населението на 15 и повече години (по данни 

от преброяване на населението към 01.02.2011 г.) 

01.3.1. 

Индикатор: 01.3.1.  Относителен дял( %) на неграмотните  лица на 15 и повече години 

по възраст и по райони, области и общини (по данни от преброяване на населението 

към 01.02.2011 г.) 

01.3.2. 

Индикатор: 01.3.2.  Относителен дял ( %) на самоопределилите се като неграмотни сред  

лицата на 15 и повече години  по възраст и по етническа принадлежност  (по данни от 

преброяване на населението към 01.02.2011 г.)  

02.  Област 02. Участие на възрастните във формалното образование и обучение 

02.1. 

Група индикатори 02.1.  Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното 

образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за 

професионално обучение /ЦПО/,  в професионални гимназии и професионални колежи 

(по данни от статистика на образованието) 

02.1.1. 

Индикатор: 02.1.1.  Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното 

образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за 

професионално обучение /ЦПО/, в професионални гимназии и професионални колежи 

по пол, възраст, степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4) и по вид на образованието 

(общо или професионално)  

02.1.2. 

Индикатор: 02.1.2.  Записани лица на възраст 16 и повече години във формалното 

образование в програми за възрастни за придобиване на СПК в Центрове за 

професионално обучение /ЦПО/, в професионални училища и колежи по степeни на 

образование (ISCED 1, 2, 3 и 4), вид на образованието /общо или професионално/ и по 

статистически райони и области  
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02.2. 
Група индикатори 02.2. Записани в програми за възрастни във формалното 

образование (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES) 

02.2.1. 

Индикатор: 02.2.1.  Записани лица на възраст 25-64 години във формалното 

образование в програми за възрастни по пол, възраст, степeни на образование (ISCED 1, 

2, 3 и 4) и по вид на образованието (общо или професионално)  

02.2.2. 

Индикатор: 02.2.2.  Записани лица на възраст 25-64 години във формалното 

образование в програми за възрастни по пол, възраст, завършена степeн на образование, 

трудов статус  и по статистически райони 

02.3. 
Група индикатори 02.3. Завършили програми за образование за възрастни във 

формалното образование (по данни от статистика на образованието ) 

02.3.1. 

Индикатор: 02.3.1. Завършили професионални програми за възрастни в ЦПО и в 

професионални училища и колежи по степeни на професионална квалификация и по 

тесни области на образование 

02.4. 

Група индикатори 02.4. Удовлетвореност от участие в програми за образование за 

възрастни във формалното образование (по данни от Изследването на образованието на 

възрастни –AES)  

02.4.1. 

Индикатор: 02.4.1.  Относителен дял (%) на доволните и недоволните от участие в 

програма за възрастни във формалното образование по пол, възраст, степeни на 

образование (ISCED 1, 2, 3 и 4) и по вид на образованието (общо или професионално)  

02.4.2. 

Индикатор: 02.4.2. Разпределение  на недоволните от участие в последното формално 

обучение по причини (%), по пол, възраст, степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4) и 

по вид на образованието (общо или професионално)  

02.5. 

Група индикатори 02.5. Резултати от участие в програми за образование за възрастни 

във формалното образование (по данни от Изследването на образованието на възрастни 

–AES)  

02.5.1. 

Индикатор: 02.5.1. Разпределение  на участниците във формално обучение (%), по 

степен на използване на придобитите знания и умения, по пол,  степeни на образование 

(ISCED 1, 2, 3 и 4) и по вид на образованието (общо или професионално)  

02.5.2. 

Индикатор: 02.5.2. Разпределение  на участниците във формално обучение (%), по 

постигнати резултати по пол, степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4) и по вид на 

образованието (общо или професионално)  

02.6. 

Група индикатори 02.6. Финансиране на участието в програми за образование за 

възрастни във формалното образование (по данни от Изследването на образованието на 

възрастни относно участието в последното обучение –AES)  

02.6.1. 

Индикатор: 02.6.1. Разпределение  на участниците във формално обучение (%), по  

степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4), по вид на образованието (общо или 

професионално) и по източник  на финансиране, заплатил напълно разходите за 

обучение 

02.6.2. 
Индикатор: 02.6.2. Разпределение  на участниците във формално обучение (%), по  

степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4), по вид на образованието (общо или 
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професионално) и по източник  на финансиране, заплатил частично разходите за 

обучение 

02.6.3. 

Индикатор: 02.6.3. Средна цена на последното обучение, платена от участниците във 

формално обучение,  по  степeни на образование (ISCED 1, 2, 3 и 4), по вид на 

образованието (общо или професионално) 

03. Област 03. Участие на възрастните в неформално обучение 

03.1. 
Група индикатори 03.1. Участници в програми за неформално обучение (по данни от 

Изследването  на образованието за възрастни) 

03.1.1. 
Индикатор: 03.1.1.   Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, 

възраст и завършена степен на образование 

03.1.2. 
Индикатор: 03.1.2. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по статистически райони 

03.1.3. 
Индикатор: 03.1.3.  Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по 

пол, завършена степен на образование и по трудов статус 

03.1.4. 
Индикатор: 03.1.4.  Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по 

пол, завършена степен на образование и по вид на обучението 

03.1.5. 

Индикатор: 03.1.5.  Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по 

пол, завършена степен на образование и по тясна област на образование, към която се 

отнася първото /второто /третото  обучение 

03.1.6. 

Индикатор: 03.1.6. Участници в неформално обучение на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по вид на организацията, провеждаща първото 

/второто /третото  обучение 

03.1.7. 
Индикатор: 03.1.7. Среден брой учебни часове на едно неформално  обучение по вид 

на обучението и по вид на институцията, провеждаща обучението 

03.2. 
Група индикатори 03.2. Удовлетвореност от участие в програми за неформално 

обучение за възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)  

03.2.1. 

Индикатор: 03.2.1.  Относителен дял (%) на доволните и недоволните от участие в 

програми за неформално обучение за възрастни по пол, по завършено образование  и по 

вид на обучението/първото, второто и третото обучение/ 

03.2.2. 

Индикатор: 03.2.2. Разпределение  на недоволните от участие в неформално обучение 

/първото, второто и третото обучение / по причини (%), по пол, по завършено 

образование и по вид на обучението /първото, второто и третото обучение/ 

03.3. 
Група индикатори 03.3. Резултати от участие в програми за неформално обучение за 

възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)  

03.3.1. 

Индикатор: 03.3.1. Разпределение  на участниците в неформално обучение (%), по 

степен на използване на придобитите знания и умения, по пол, завършена степeн на 

образование и по вид на обучението /първото, второто и третото обучение/ 

03.3.2. 

Индикатор: 03.3.2. Разпределение  на участниците в неформално обучение (%), по 

постигнати резултати, по пол, завършена степeн на образование и по вид на обучението 

/първото, второто и третото обучение/ 
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03.4. 

Група индикатори 03.4. Финансиране на участието в програми за неформално 

обучение на възрастни (по данни от Изследването на образованието на възрастни 

относно участието в последното обучение –AES)  

03.4.1. 

Индикатор: 03.4.1. Разпределение  на участниците в неформално обучение (%), по вид 

на обучението (курс, участие в семинари и работни срещи и частни уроци) и по 

източник  на финансиране, заплатил напълно разходите за обучение 

03.4.2. 

Индикатор: 03.4.2. Разпределение  на участниците в неформално обучение (%), по вид 

на обучението (курс, участие в семинари и работни срещи и частни уроци) и по 

източник  на финансиране, заплатил частично разходите за обучение 

03.4.3. 

Индикатор: 03.4.3. Средна цена на последното обучение, платена от участниците в 

неформално обучение,  по вид на обучението (курс, участие в семинари и работни 

срещи и частни уроци) и по тесни области на образованието 

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

неформалното обучение 

04.1. 
Група индикатори 04.1. Пречки за участие във формалното образование и обучение 

(по данни от Изследването на образованието на възрастни –AES)  

04.1.1. 

Индикатор: 04.1.1. Разпределение (%)  на желаещите, но не участвали във формално 

образование и обучение по основна  причина за неучастие по пол, степeни на 

образование (ISCED 1, 2, 3 и 4) и по вид на образованието (общо или професионално)  

04.1.2. 

Индикатор: 04.1.2. Разпределение (%)  на желаещите, но неучаствалите във 

формално образование и обучение по основна  причина за неучастие по пол и по трудов 

статус 

04.2. 
Група индикатори 04.2. Пречки за участие в неформално обучение (по данни от 

Изследването на образованието на възрастни –AES)  

04.2.1. 

Индикатор: 04.2.1. Разпределение (%)  на  желаещите, но неучаствали в неформално 

обучение по основна  причина за неучастие по пол, и по степeн на завършено 

образование 

04.2.2. 
Индикатор: 04.2.2. Разпределение (%)  на  желаещите, но неучаствали в неформално 

обучение по основна  причина за неучастие по пол и по трудов статус . 

05. Област 05. Участие на възрастните в самостоятелно учене 

05.1. 
Група индикатори 05.1. Участници в самостоятелно учене (по данни от Изследването  

на образованието за възрастни) 

05.1.1. 
Индикатор: 05.1.1 .  Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

възраст и завършена степен на образование 

05.1.2. 
Индикатор: 05.1.2. Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по статистически райони 

05.1.3. 
Индикатор: 05.1.3.  Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по трудов статус 

05.1.4. 
Индикатор: 05.1.4.  Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по методи/начини  на самообучение 



 

 
Страница 4 от 6 

05.1.5. 

Индикатор: 05.1.5.  Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и по тясна област на образование, към която се отнася 

изучавания предмет при последното/предпоследното  самостоятелно  обучение 

05.1.6. 

Индикатор: 05.1.6.  Участници в самостоятелно учене на възраст 25-64 години по пол, 

завършена степен на образование и цел на ученето при последното/предпоследното  

самостоятелно  обучение  

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

обучение за възрастни 

06.1. 

Група индикатори 06.1. Лица на възраст 25-64 години, потърсили информация 

относно възможностите за образование и обучение (по данни от Изследването  на 

образованието за възрастни) 

06.1.1. 

Индикатор: 06.1.1.  Относителен дял  (%) на лицата на възраст 25-64 години, 

потърсили информация относно възможностите за образование и обучение по пол, 

възраст и завършена степен на образование 

06.1.2. 

Индикатор: 06.1.2. Относителен дял  (%) на лицата 25-64 години, потърсили 

информация относно възможностите за образование и обучение по пол, завършена 

степен на образование и по трудов статус  

06.1.3. 

Индикатор: 06.1.3. Относителен дял  (%) на лицата 25-64 години, намерили 

информация относно възможностите за образование и обучение по пол, завършена 

степен на образование и по източници на информацията  

07. Област 07. Продължаващо професионално обучение на заетите лица 

07.1. 

Група индикатори 07.1. Участници в продължаващо професионално обучение (по 

данни от  изследването „Продължаващо професионално обучение на заетите лица” 

(CVTS)). 

07.1.1. 
Индикатор: 07.1.1. Участници в продължаващото професионално обучение по пол и 

икономически дейности на предприятията (кид. 2008: B-N, R+S). 

07.1.2. 
Индикатор: 07.1.2. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на 

обучението и икономически дейности на предприятията (кид. 2008: B-N, R+S). 

07.1.3. 
Индикатор: 07.1.3.  Участници в продължаващото професионално обучение по пол и 

групи предприятия според броя на заетите в тях. 

07.1.4. 
Индикатор: 07.1.4. Участници в продължаващото професионално обучение по тип на 

обучението и форма на собственост на предприятията. 

07.2. 
Група индикатори 07.2. Разходи за обучение в курсове за ППО (по данни от  

изследване „Продължаващото професионално обучение на заетите лица” (CVTS)). 

07.2.1. 
Индикатор: 07.2.1.  Разпределение на разходите за ППО курсове, по вид и по 

икономическа дейност на предприятията. 

07.2.2. 
Индикатор: 07.2.2.  Разпределение на разходите за ППО курсове, по вид и според броя 

на заетите в предприятията.  

07.2.3. 
Индикатор: 07.2.3. Разпределение на разходите за ППО курсове, по вид и според 

форма на собственост на предприятията. 
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07.3. 

Група индикатори 07.3. Предприятия предоставящи възможност за участие в 

продължаващо професионално обучение (по данни от  изследването на 

Продължаващото професионално обучение (CVTS)). 

07.3.1. 
Индикатор: 07.3.1. Разпределение  на предприятията (%) осигуряващи обучение по 

икономически дейности (кид. 2008: B-N, R+S), в. т. по тип обучение.  

07.3.2. 
Индикатор: 07.3.2. Разпределение  на предприятията (%) осигуряващи обучение, 

според броя на заетите в тях, в. т. по тип обучение.  

07.3.3. 
Индикатор: 07.3.3.  Разпределение  на предприятията (%) осигуряващи обучение по 

форма на собственост, в. т. по тип обучение.  

08. 
Област 08. Професионално обучение на възрастни в Центрове за професионална 

квалификация, професионални гимназии и в професионални колежи 

08.1. 

Група индикатори 08.1. Участници в професионално обучение, не водещо до 

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

професионални гимназии и колежи. 

08.1.1 

Индикатор: 08.1.1. Лица завършили курсове за професионална квалификация, 

неводещи до придобиване на СПК, в ЦПО, професионални гимназии и професионални 

колежи по пол и по тесни области на образованието 

09. Област 09. Обучение на специализанти във висшите училища 

09.1. 
Група индикатори 09.1. Специализанти, завършили обучението си във висшите 

училища* 

09.1.1. 
Индикатор: 09.1.1. Завършили обучението си  специализанти във висшите училища по 

пол, продължителност на обучението и по тесни области на образованието 

* Индикаторите не са информационно обезпечени и няма налични данни по тях 
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