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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата оценка на въздействието е изготвена в рамките на проект № 614188EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на
Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Програма “Еразъм+” на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в
периода 01.01.2020 – 31.12.2021 г. от Министерството на образованието и науката (МОН)
– Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни
в България, в съответствие със Споразумение № 614188 на Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.
Последващата оценка на въздействието представя напредъка, постигнат в
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 (НСУЦЖ),
приета с Решение № 12 на Министерския съвет (МС) от 10.01.2014 г., с фокус сектора за
учене на възрастни. Целта е да бъдат отразени резултатите от изпълнението на
определените цели и на дейностите във всяка област на въздействие от стратегията, както
и да се очертаят основните тенденции и предизвикателства.
При подготовката на оценката на въздействието на Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. се проведе национален консултативен
процес.
ЦЕЛИ НА ОЦЕНКАТА
Последващата оценка на въздействието е систематична дейност, която се извършва
на основата на обективни стандарти и критерии и се разбира като анализ на държавната
намеса в разрешаването на конкретното обществено предизвикателство, съответно
развитието, резултатите и въздействието, които намесата цели да постигне.
Оценката анализира съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието
и устойчивостта на постигнатите резултати в изпълнение на НСУЦЖ, съобразно
определените в нея визия, стратегически цели, приоритети, области на въздействие и
индикатори.
Основната цел на оценката на въздействието е подобряване качеството на анализа
и изпълнението на политиката за учене през целия живот и по-конкретно на процеса на
изготвяне на рамката/визията за стратегическо развитие за периода след 2020 г.
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Оценката ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на областите на
въздействие на стратегията и ще предостави информация за:
Нивото на изпълнение, като се вземат предвид показателите за изпълнение, целите
и задачите за периода 2014-2020 г.;
 Анализ на отклоненията и причините;
 Необходимост от нови цели и мерки;
 Препоръки за следващия период до 2030 г.
Оценката на въздействието поставя фокуса върху изпълнението на политиката за
учене на възрастни и подобряване качеството на стратегическото планиране в сектора за
учене на възрастни.
1. ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПОДХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Качествена оценка на напредъка за изпълнение на стратегическите цели
Избраният подход за оценяване на напредъка, свързан с постигане на целите на
НСУЦЖ, позволява по отношение на степента на изпълнение да бъдат направени изводи
и заключения в сравнителен план. Общата качествена оценка за напредъка по
индикаторите се осъществява чрез използването и анализирането на два взаимосвързани
компонента:
 абсолютното изменение на стойността на индикатора за периода 2014 – 2020
година;
 степен на достигане на заложената целева стойност, оценена чрез изменението на
стойностите на индикатора за периода от 2014 г. до крайната дата за постигане на
целта (31.12.2020 г.).
Като допълнителен критерий за поясняване на мястото на България по определен
показател сред страните от Европейския съюз (ЕС) се използва степента на доближаване
към стойност, приета за база за сравнение (за такава е приета средната стойност на 28те/27-те европейски държави членки на ЕС, по определени международно сравними
индикатори).
Качествената оценка за напредъка по показатели се изчислява по следния начин:
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Компонент 1: Абсолютното изменение на стойността на индикатора за периода 2014 2020 г. обозначава напредъка за този референтен период. Ако стойността на индикатора
се измерва в процент (%), изменението се представя в процентни пункта (п. п.).
Абсолютното изменение се изчислява като разлика на стойностите на индикатора за
референтната (2020 г.) и базовата година (2014 г.).
При отрицателно изменение за референтния период /например намаление при планирано
нарастване/, оценяване по стъпка 2 не се извършва и напредъка се оценява като „нулев”.
Компонент 2: Степента на достигане на заложената целева стойност, оценена чрез
изменението на стойността на индикатора за референтния период, се изчислява като към
стойността на индикатора за базовата година (2014) се добави стойността на изменението
за референтния период и получената сума се раздели на заложената целева стойност на
индикатора.
Общата оценка на напредъка се извършва според измерената степен на достигане
на целта в %. В зависимост от стойността на оценката за всеки индикатор са възможни пет
качествени интерпретации:
Качествени интерпретации на напредъка спрямо заложената цел
за 2020 г.
Липса на напредък

0%

Силно ограничен
напредък

0.1% до 32.9 %

Ограничен напредък

33.0% до 65.9%

Известен напредък

66.0% до 99.9%

Постигната цел

100% и повече

Въз основа на измерената степен на достигане на целта в % се изчислява
стойността, която е постигната към 2020 г., като тя се подлага на ревизия в съответствие с
наличието на екстремални годишни изменения дължащи се на случайни и циклични
фактори, надхвърлящи с 50 и повече процента годишните изменения изчислени на
верижна база за цялата дължина на динамичния ред. Получените ревизирани стойности се
определят в интервал и се отбелязват със символно означение на тилда за приблизителни
стойности/интервали.
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1.2. Оценка на степента на изпълнение на дейностите от областите на въздействие
За отчитане на степента на изпълнението на съответните дейности от областите на
въздействие на стратегията е възприета скала от четири стойности:
 неизпълнена – не са планирани задачи за изпълнението на дейността / възникнали
са

обективни

причини,

препятстващи

изпълнението

или

е

отпаднала

необходимостта от изпълнението на дейността.;
 по-скоро неизпълнена – планирани са малко на брой задачи, които нямат
съществен принос за изпълнението на планираната дейност;
 по-скоро изпълнена – планирани са задачи и изпълнението на дейността е към
края на процеса, но ще продължи и след 2020 г.“
 изпълнена – планирани са задачи и дейността е изпълнена в срок.
1.3. Източници на информация
При подготовката на оценката ще се използа вторична информация от следните
източници:
 Основни параметри на изпълнението на предвидените дейности и задачи по
области на въздействие в плановете за действие в изпълнение на НСУЦЖ;
 Евростат, Национален статистически институт, АДМИН, административна
информация на Агенцията по заетостта, Национална агенция за професионално
образование и обучение и др.;
 Доклади, годишници, становища на световни, европейски и национални
институции и организации;
 Изследвания, провеждани от различни институции и организации на световно,
европейско и национално ниво.
1.4. Национален консултативен процес
В подкрепа на подготовката на последващата оценка на въздействието на
политиката в сектора за учене на възрастни за периода 2014 – 2020 година е проведена
обществена консултация.
Изпълнението на стратегическите цели към 2020 г. и бъдещите политически
намерения представлява общ национален интерес, поради което са потърсени мненията и
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коментарите на всички заинтересовани страни в сектора за учене на възрастни – държавни
органи – министерства и агенции, областите, общините и местните общности, доставчици
на обучение, учещи, работодатели, браншови организации, синдикати, организации на
гражданското общество и други партньори.
При провеждане на консултацията са използвани следните методи:
 Форум на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE);
 Работни срещи на национално и областно ниво;
 Организиране и провеждане на 4 бр. областни семинари и национална
конференция;
 Организиране и провеждане на 2 бр. онлайн анкети:
 за пречките за включване в неформално обучение на потенциални възрастни
обучаеми и подготовка на анализ с резултатите;
 с работодатели за пречките и възможностите за включване в професионално
образование и обучение на потенциални възрастни обучаеми;
 Организиране и провеждане на фокус-групови дискусии:
 с представители на различни заинтересовани страни в сектора за учене на
възрастни относно възможностите за неформално обучение и придобиване на
умения и компетентности извън формалната образователна среда;
 с представители на различни заинтересовани страни в сектора за учене на
възрастни за превръщане на професионалното образование и обучение в
привлекателна и ефективна възможност за учене;
 дискусии по отделни въпроси на страниците на EPALE България в социалните
мрежи: https://www.facebook.com/EPALE.BG/ и https://twitter.com/epale_bulgaria
Резултатите от обществената консултация са представени в т……. от
настоящата оценка.
2. СТЕПЕН НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА НАПРЕДЪК
В Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година
са определени целите и показателите за напредък, които трябва да бъдат постигнати до
2020 г., включително в следните конкретни тематични области:
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 Участие в предчилищното образование на децата на възраст от 4 години до
постъпване в първи клас;
 Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или неформално
образование или обучение (четири седмичен период);
 Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално образование или
обучение и неформално образование или обучение -12-месечен период;
 Публични разходи за образованието като дял (%) от Брутния вътрешен продукт
(БВП);
 Преждевременно напуснали образование и обучение лица на възраст 18 - 24
години;
 Ученици с постижения под критичното второ ниво по скалата на PISA по четене,
математика и природни науки;
 Относителен дял (%) на придобилите степен на професионална квалификация в
областите „Информационно-комуникационни технологии”, „Технически науки и
технически професии”, „Добив и производствени технологии” и „Архитектура и
строителство” от общия брой на придобилите степен на професионална
квалификация (СПК) в образователната система (без Центровете за професионално
обучение)1;
 Относителен дял (%) на лицата на възраст 15 - 29 навършени години, които не
работят и не участват в образование или обучение;
 Образователна структура на населението;
 Образователна структура на населението, с акцент относно образователната
структура на лицата на възраст 25-64 г., дела на завършилите висше образование
сред лицата на възраст 30 - 34 години;
 Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили висше или средно
образование 1-3 години преди референтната година;
 Заетост на населението на възраст 20 - 64 години.
2.1. Участие в предучилищното образование на децата на възраст от 4 години до
годината на започване на първи клас

1

Наименованията на тесните области на образование са цитирани съгласно националната „Класификация
на областите на образованието – КОО 2015”, обнародвана в ДВ бр. 46 от 17.06.2016 г.
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След регистрираното сравнително високо равнище на обхвата на децата, участващи
(записани) в образование в ранна детска възраст (от 4 г. до постъпване в първи клас), през
2013 г. (89.3%) и 2014 г. (89.2%), се наблюдава съществено понижаване на обхвата през
периода 2015 – 2019 г., с 6.8 п.п., като за учебната 2019/2020 г. достига стойност 82.4% 2
(фиг. 1.). Тъй като за децата, навършили 5 години у нас е въведено задължително участие
в предучилищно образование, проблемът се концентрира в обхващането на децата на 4
годишна възраст и осигуряване на места в детските градини в град София и някои други
големи градове. С промяната на Закона за предучилищното и училищното образование за
задължително участие на 4-годишните деца се очаква условията да бъдат изпълнени през
слеващите 3-4 години. Необходимо е да отбележим, че измереният обхват, базиращ се на
данните за населението в тази възраст, е занижен поради нерегистрираната външна
миграция вследствие на непроменен настоящ адрес от страната в чужбина. Фактическият
обхват по наша експертна оценка е по-висок с 5-7%.
По този показател България, с отбелязаното намаление на обхвата за периода 20142019 г., остава под средния дял за страните от ЕС (27), който е 95.1% за 2019/2020 г.
Фиг. 1. Дял на записаните (%) в предучилищното образование деца на възраст от 4
г. до постъпване в първи клас от населението в същата възраст
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код SDG_04_30

2

Броят на обхванатите деца и на населението е към 31.12. на съответната учебна година
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2.2. Участие на населението на възраст 25–64 години във формално или неформално
образование и обучение (четири седмичен период)3
Заложената целева стойност за 2020 г. в Националната стратегия за учене през целия
живот е достигането на 5% участие на населението на възраст 25 - 64 години в учебни
дейности (формално4 и/или неформално5 образование и обучение). Европейската комисия
е поставила цел през 2020 г. участието на лицата на възраст 25 - 64 години в учебни
дейности да бъде най-малко 15% средно за страните от ЕС.
Напредъкът в степента на участие на възрастните в учебни дейности (формално и/или
неформално образование и обучение) през периода 2014-2018 г. е твърде скромен – средно
годишно с 0.1 процентен пункт. Според данните на европейското „Изследване на
работната сила” (фиг. 2) делът на възрастните (25 - 64 години), участвали в учене през
2019 г., е 2,0%, или през 2019 г. е на лице завръщане на равнището на 2013 г. През 2020 г.,
главно поради ограниченията в условията на пандемичната обстановка, участието рязко
намалява и достига равнище 1.6%, което е най-ниско за периода 2014-2020 г.
Следователно България остана делече от националната цел за 2020 г. (5%). Тук трябва да
отбележим, че измерените стойности чрез статистическото „Изследване на работната
сила“ са обрeменени със стохастични грешки (поради ниското участие в учебни дейности)
и нестохастични грешки, произтичащи от неточни или непълни отговори на друг член на
домакинството при отсъствие на респондента или поради пропуски на анкетьорите.

По данни от европейското Изследване на работната сила (Labour Force Survey -LFS)
Формалното образование и обучение се определя като образование по образователни програми,
провеждани в системата на училищата, колежите, университетите и други образователни институции. Тези
програми представляват непрекъсната „стълба“ за обучение на деца, младежи и възрастни, която
обикновено води до придобиване на по-висока следваща степен на образование. Според българското
законодателство формалното образование и обучение на възрастни обхваща лица на възраст 16 и повече
години, записани във форми на обучение в училищното образование, различни от дневната, и във всички
форми на обучение в професионалните колежи и в образователните институции на висшето образование.
5
Неформалното обучение се определя като всяка организирана и поддържана учебна дейност, която
не съответства точно на посоченото описание на формалното образование. Следователно неформалното
обучение може да се осъществи както в рамките на и извън учебните институции, така и за хора от всички
възрасти. В зависимост от националния контекст в различните държави то може да обхваща образователни
програми за грамотност на възрастни, умения за живот, умения за работа и за обща култура. Четири са
основните видове дейности за неформално обучение:
 курсове с различна продължителност (външни - поръчани от работодателя на външна
организация, вътрешни - организирани от работодателя, индивидуални - по инициатива на
обучаемия и други);
 семинари или работни срещи;
 обучение на работното място (планирани периоди на обучение, инструктаж или обучение
директно на работното място, организирани от работодателя с помощта на инструктор);
 частни уроци.
3
4
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Фиг. 2. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или
неформално образование и обучение6 в ЕС и България
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01
Прегледът на участвалите във формално или неформално образование и обучение през
последните 7 години по отделни възрастови групи (фиг. 3) показва, че най-активна е
групата на младите хора на възраст от 25 до 34 години, като техният дял на участие във
формално или неформално образование и обучение нараства непрекъснато и сравнително
най-съществено през периода 2013 - 2018 - с 1.7 процентни пункта (п.п.), като за 2019 г.
този дял рязко намалява на 6,6%, достигайки равнището на 2013 г. През 2020 година
всеобщата учебна активност намалява съществено, като за младите хора учстието им
достига най-ниското си равнище за разглеждания период (фиг. 3).

Фиг. 3. Относителен дял (%) на участвалите във формално или неформално
образование и обучение сред населението на възраст 25 - 64 години по
възрастови групи

6

През четирите седмици преди интервюто.
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Значително по-ниска е степента на участие на населението на възраст 35 - 44 години 1.2% за 2020 г., и това е стойност, която е близо четири пъти по-ниска в сравнение с тази
за предходната възрастова група. Равнището на участие на хората на възраст над 45 години
е много още по-ниско и не отговаря на потребността от обучение, което да актуализира
или повиши техните знания и умения в една динамична и развиваща се икономическа
среда.
Според данните на Евростат по този показател България заема предпоследна позиция
за 2020 г. сред държавите от ЕС (преди Румъния) независимо от отбелязаното нарастване
през периода 2014 - 2018 г. (фиг. 3А). За поредна година през периода 2014 - 2020 г.
разликата между стойността на този показател за България и средната стойност за
страните от ЕС остава голяма и се запазва на равнище около 9 п.п., като това се дължи на
сходното и намаляващо равнище на участие средно за страните от ЕС и на България за
последните три години.
Фиг. 3А. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или
неформално образование или обучение през четирите седмици преди изследването в
страните от ЕС за 2020 година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01
2.3. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално образование
или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период
По-подробни данни за участието на населението на възраст 25-64 години в учебни
дейности за период от една година се осигуряват чрез европейското Изследване на
образованието и обучението на възрастни (Adult education survey - AES). То се провежда
в страните от ЕС веднъж на всеки пет години. Резултатите от последното изследване от
2016 г. показват, че равнищата на участие на възрастните в България във формално
образование или обучение и в неформално обучение са близо два пъти по-ниски в
сравнение със средните равнища за страните от ЕС (фиг. 4).
Фиг. 4. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално
образование или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период
(AES)
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_aes_101

За повишаване на степента на участие на възрастните в образование и обучение през
последните години е реализиран комплекс от мерки на национално и регионално равнище.
Възможните допълнителни мерки за изпълнение на националната цел по този индикатор
могат да се резюмират по следния начин:
 По-нататъшно подобряване на образователната структура на населението.
Анализът на данните ясно показва, че лицата с високо образование и по-младите
хора са значително по-активни в участието им във формално и неформално
образование или обучение. Специално внимание е необходимо за активизиране на
неформалното обучение е сред лицата с ниска квалификация (лица с основно и пониско образование);
 Анализ на грамотността на населението на възраст 16 и повече години и
разработване и изпълнение на програма за ограмотяване на неграмотни лица въз
основа на данните от преброяването на населението, което предстои през месец
септември 2021 г.
2.4. Публични разходи за образованието като дял (%) от Брутния вътрешен продукт
Един от основните показатели в НСУЦЖ, характеризиращ състоянието на
образователната система, е относителният дял (%) на публичните разходи за образование
от Брутния вътрешен продукт. Установяването на пълния обем на публичните разхади за
образование е сложна задача за повечето страни от ЕС и това е причината Евростат да
публикува данни само за 2014, 2015 и 2017 г. (фиг. 5). При поставена цел за 2020 г. 4% дял
от БВП, България през 2017 г. надминава поставената цел, като се очаква през 2018, 2019
и 2020 г. този дял да нарасне вследствие на фактически направените по-високи разходи за
инвестиции и за възнаграждения на учителите.
Фиг. 5. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния
вътрешен продукт
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Последните публикувани данни на Евростат за 2017 г. показват, че сред страните
от ЕС Дания има най-висок дял от БВП на публичните разходи за образование – 7.33%,
следвана от Швеция -7.06% и Белгия -6.29%. България заема 17-та позиция – фиг. 6.

Проценти

Фиг. 6. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния
вътрешен продукт в страните от ЕС за 2017 година
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2.5. Преждевременно напуснали образованието и обучението лица на възраст 18-24
години7
Този показател характеризира резултата от участието (или неучастието) на младите
хора на възраст 18-24 години в образование или обучение през предходни периоди и в този

Този показател в България се нарича още „преждевременно напуснали училище” и се дефинира като
относителен дял на лицата на възраст 18 - 24 години, които са завършили основно образование като най7
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смисъл е един „резултативен“ показател. Той е създаден да насърчава страните от ЕС да
полагат усилия и да провеждат мерки и политики за нарастване на дела на завършилите
средно образование, за ограничаване на напускането и отпадането от училище на
учениците от всички класове, за обхващане на всички деца от 5 до 15 навършени години в
задължителното образование и за насърчаване на участието на младите хора във формално
и неформално образование и обучение.
Националната цел е България да постигне или намали до 2020 г. относителния дял
на преждевременно напусналите образование и обучение сред лицата на възраст 18 - 24
години под 11%. Целта на ЕС е да сведе този дял под 10% средно за страните от ЕС.
Фиг. 7. Преждевременно напуснали образованието и обучението
15

13.4
12.9

Проценти

13

13.9

13.8

14

12.7

12.5

12.8

12.7

12

11.0

11.9
11

11.2

11.0

10

10.7

10.5

10.5

10.3

10.1

10.0

2020

2020-цел

9
8
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ЕС-28-до 2019, ЕС-27 от 2020
България
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Според данните на Европейската комисия (Евростат) делът на преждевременно
напусналите образованието или училище (наричани за краткост ПНУ) през периода 20132019 г. средно за страните от ЕС бележи постоянна и стабилна тенденция на намаление от 11.9% за 2013 г. на 10.1% за 2020 г., като се доближава до целевата стойност - 10.0%
(фиг. 7). През периода 2013-2016 г. делът на преждевременно напусналите образование и

висока степен и не са участвали в образование или обучение през четириседмичния период преди
изследването, от населението на същата възраст (%)
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обучение в България нараства съществено, след което този дял варира през годините, като
за 2020 г. достига 12.8%.
В сравнение със страните от ЕС, България заема негативното 23 място за 2020 г. С
по-лоши резултати са Италия, Румъния, Испания и Малта (фиг. 8).
Фиг. 8. Преждевременно напуснали образованието и обучението в страните от
ЕС през 2020 година
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Основни фактори, влияещи върху стойността на показателя „преждевременно
напуснали образованието и обучението“
Въз основа на дадената дефиниция на показателя „преждевременно напуснали
образованието и обучението“ и наличните данни могат да се определят основните
фактори, които влияят върху стойността му през последните години.
Първият и най-силно въздействащ фактор е напускането на училище през
предходни години и периоди (НСИ, Edu_2.2.1.xls). Анализът на данните за напусналите
образование и обучение8 по причини за напускане и по степени на образование показва,
че:
 През периода 2014/2015 - 2019/2020 година по данни на НСИ училище са напуснали
122 830 ученици, или средногодишно по 20.5 хиляди. Средногодишният
относителен дял на напусналите за периода е 2.8%. През учебната 2019/2020 г., в
сравнение с предходната година, под въздействието главно на пандемичната
Според дефиницията на НСИ напуснали ученици са тези, които са били записани за съответната
учебна година, но са напуснали по различни причини училище през периода от 15.09. до 14.09. на
следващата година.
8
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обстановка, броят на напусналите училище намалява от 21127 на 17490, като делът
на напусналите намалява съответно от 2.9% на 2.5%.
 В НСУЦЖ е заложена цел относителният дял на напусналите началния етап на
основното образование от 2,3% за 2011 г. да намалее на 1,5% през 2020 г. Данните
показват, че този дял нараства и достига 2.7% за учебната 2018/2019 и 2,6% за
учебната 2019/2020 г. Основна причина е заминаването за чужбина на родителите
– в 49,8% от случаите на напускане през 2018/2019 г. и в 47.7% през 2019/2020 г.
Макар въздействието на този фактор да намалява през последната наблюдавана
година главно поради пандемичните ограничения, свободното движение на работна
сила в ЕС ще продължи, а с това и движението на учащите с родителите си от
България в чужбина и обратно. Това явление, предизвикало отдалечаване от
наблязаните цели в стратегията не само за учениците от началния етап, но и от
другите етапи и степени на средното образование, не бива да се определя като
проблем, стига учениците да продължават образованието си в чужбина или у нас
след завръщане в страната.
 Заминаването за чужбина е съществена причина и за напускане на учениците от
прогимназиалния етап и от гимназиалната степен. Така например през учебната
2018/2019 година заминалите за чужбина ученици от прогимназиалния етап са
2 699, или 42.4% от напусналите, а за 2019/2020 г. са 2152 ученика или 40.8%. При
напусналите гимназиалната степен основната причина за напускане през 2018/2019
учебна година са семейни проблеми - в 44,3% от случаите, а делът на заминалите
за чужбина е 28,2% от напусналите. За учебната 2019/2020 година основна причина
за напускане е нежеланието да се продължи образованието – в 23.7% от случаите.
Ясно очертан проблем е липсата на информация за заминалите за чужбина ученици,
включително и за тези в задължителната за образованието възраст (5 - 15 навършени
години). Например липсват изчерпателни индивидуални данни за заминалите в чужбина
български граждани и придружаващите ги техни деца до 16-годишна възраст поради
неизвършена адресна регистрация при промяна на настоящия адрес от страната в
чужбина.
Третият съществен фактор за увеличение на преждевременно напусналите
училище е вариращият, но тревожно нисък относителен дял на завърващите средно
образование сред учениците в XII клас. За да изключим влиянието на пандемичната
обстановка върху дела на успешно завършилите средно образование от учениците в XII
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клас, разглеждаме данните за периода 2012/2013 – 2018/2019 учебна година, като
изключваме завършилите през 2019/2020 година.
Относителният дял на успешно дипломиралите се през юнската и септемврийската
сесия от записаните в XII клас през учебната 2012/2013 година е 86.3% и варира през
следващите години, като за учебната 2018/2019 година намалява на 85.7% (фиг. 9). Найтежко е положението в професионалните училища, в които през последните години всеки
четвърти (24.5%). не завършва през годината средно образование, като в частност сред
учениците, обучаващи се за придобиване на втора степен на професионална
квалификация всеки втори абитуриент (50.5%) не завършва учебната 2018/2019 година.
Фиг. 9. Относителен дял (%) на завършилите средно образование от записаните
ученици в XII клас в началото на учебната година
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Тези резултати са признак за влошена и недостатъчна общообразователна
подготовка на учениците в професионалното образование.
Четвъртият съществен фактор, влияещ върху стойността на показателя за
преждевременно напусналите училище, е участието на младите хора на възраст 18 - 24
години в образование и/или обучение. Колкото младите хора на възраст 18 - 24 години са
по-активни в участието им във формално и неформално образование или обучение,
толкова по-осезаемо това ще влияе върху намаляването на стойността на показателя за
преждевременно напусналите училище /ПНУ/.
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Безспорно най-ефективната мярка за намаляването на ПНУ е механизмът за
междуинституционално сътрудничество за подобряване на записването и задържането в
училище, включително и мерките за превенция на непосещаването и ранното напускане
на училище. Постигнатите досега резултати от прилагането му са забележителни и
впечатляващи. Необходимо е обаче да се засили контрола за прилагането на Закона за
гражданската регистрация, за да не се пилее времето на екипите, които най-често
установяват, че децата или учениците са заминали за чужбина, и това не е отразено в
регистъра на населението, в който тези деца и ученици се водят с настоящ адрес в страната.
За да се подобри съществено общообразователната подготовка на учениците в
професионалните гимназии, са необходими изменения в учебните планове и програми за
учащите в професионалното образование. Например промяната може да бъде в посока на
намаляване на срока за обучение на учениците за придобиване на втора степен на
професионална квалификация от пет на три години, като освободеното учебно време се
насочи към разширяване на общообразователната подготовка на учениците по български
език и литература, математика и информатика.
2.6. Ученици с постижения под критичното второ ниво по скалата на PISA по
четене, математика и природни науки
Този показател оценява относителния дял (%) на учениците с ниски постижения по
четене, математика и природни науки сред учениците на 15 годишна възраст (%). С ниски
постижения са учениците, които имат резултат под най-ниското второ ниво според
специфичните скали на PISA.
PISA оценява ключови компетентности на учениците в три познавателни области:
четене, математика и природни науки. Всеки етап на изследването оценява и трите
области, но само една от тях – детайлно и задълбочено
Второ равнище се счита за критична граница в постиженията на учениците в
скалата на PISA. На второ и над второ равнище учениците показват компетентностите,
които им позволяват да предприемат ефективни действия в реални ситуации. Учениците
с постижения под второ равнище показват компетентности, които ще затруднят
тяхното ефективно и продуктивно участие на пазара на труда и в обществения и
личния живот.
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Анализът на резултатите на българските ученици в рамките на PISA по четивна
грамотност, математика и природни науки от последните три етапа (2012, 2015 и 2018 г.)
води до следните основни констатации:
Четивна грамотност
Резултатите на българските 15-годишни ученици по четивна грамотност са найслаби в сравнение с другите две области на оценяване според дела на учениците с
постижения под второто критично ниво. От друга страна резултатът за 2015 г. - 41,5% се
влошава в сравнение с този за 2012 г.(39,4%) и в сравнение с 41,0% за 2009 г. Освен това
дяловете за България при последните три проучвания са над два пъти по-слаби спрямо
средните резултати за страните от ЕС. За 2018 г. в България е регистриран най-слабия
резултат по четивна грамотност в ЕС- 47.1% при среден дял за страните от ЕС 21.7% (фиг.
10). Кипър (с дял 43.7%) и Румъния (с дял 40.8%) дори не се доближават до нашия
резултат.
Фиг. 10. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под
второто критично равнище по скалата на PISA по четивна грамотност през 2018
година
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Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ_outc_pisa
Целта на ЕС за постигане на 15-процетов дял средно за страните за 2020 г. по
четивна грамотност няма да бъде постигната, като се има предвид постижението за 2018 г.
средно за страните от ЕС - 21.7%. Целта на България за 2020 година – дял под 30% по
четивна грамотност няма да бъде постигната.
Математика
В областта на математиката функционалната грамотност на българските ученици
се подобрява през 2015 г. в сравнение с 2012 г., но остава далече от средното ниво за
страните от ЕС. От 43,8% за 2012 г. делът на учениците с постижения под второто
критично ниво намалява на 42,0% за 2015 г. или с 1,8 процентни пункта. Изследването
PISA -2018 установява влошаване на резултата на българските ученици по математика,
като делът достига 44.4% (фиг. 11).
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Фиг. 11. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под
второто критично равнище по скалата на PISA по математика през 2018 година
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Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ_outc_pisa
При среден дял за страните от ЕС по математика за 2018 г. 22.4%, България
регистрира два пъти по-лош резултат -44.4%. Единствено Румъния показва по-лош
резултат – 46.6%. Целта на ЕС за постигане на 15-процетов дял средно за страните за 2020
г. изглежда недостижима, като се има предвид постижението за 2018 г. средно за страните
от ЕС. Целта на България за 2020 година – дял под 35% по математика, също няма да бъде
постигната.
Природни науки
Резултатите, оценени по дела на учениците с постижения под второто критично ниво,
са трайно ниски. Този дял за България за 2018 г. (46.5%) е повече от два пъти по-висок
(т.е. по-слаб) спрямо средните резултати за страните от ЕС (21.6%) и това постижение
отрежда последната позиция на България в ЕС (фиг. 12).
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Фиг. 12. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под
второто критично равнище по скалата на PISA по природни науки през 2018 година
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Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ_outc_pisa

По-същественото е, че разликата между дяловете на България и средните за ЕС се
увеличава, от 17.3% за 2015 г. на 24.9%. и че през 2018 се регистрира рязко влошаване на
резултата за България - 46.5% спрямо резултата за 2015 г. – 37.9%.
Според доклада на Европейската комисия за България „Мониторинг на
образованието и обучението 2017” ниските резултати по отношение на основни умения в
рамките на PISA от последните тогава три етапа (2009, 2012 и 2015 г.) се обясняват с
комбинация от фактори в системата на образованието. И при трите изследвани предмета
делът на учениците в България с ниски постижения остава един от най-високите в ЕС.
Отбелязва се, че сред важните фактори за тези слаби резултати са „учебните програми и
преподаването” и че в рамките на европейския семестър през 2017 г. Съвета на ЕС е
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В заключение съществената разлика между дела на учениците с резултати под
критичното второ ниво в България и средния за страните от ЕС по трите предметни
области за 2018 г. потвърждава запазването на негативната и тревожна картина на
качеството на образованието в България и потребността от промени в учебните планове
и програми, както и оценка на продължителността на етапите и степените в
образователната структура, в рамките, на които се формират основните умения и т.н.
функционална грамотност на учениците.
2.7. Относителен дял (%) на придобилите степен на професионална квалификация в
областите „Информационно-комуникационни технологии”, „Технически науки и
технически професии”, „Добив и производствени технологии” и „Архитектура и
строителство” от общия брой на

придобилите степен на професионална

квалификация (СПК) в образователната система (без Центровете за професионално
обучение)9
През 2019 г. за първи път през последните години се констатира увеличение на
относителния дял на придобилите степен на професионална квалификация (СПК) от
всички придобили СПК в четирите наблюдавани тесни области на образованието, като
делът достига 42.9%. (фиг. 13). През 2020 година този дял незначително намалява с 0.3
п.п.– 42.6%. Данните обаче за периода 2013-2020 г. като цяло показват негативна
тенденция, имайки предвид публично заявения от бизнеса недостиг на кадри с
професионална квалификация в тези области. В сравнение с 2013 г. намалението е с 3,2
п.п. Целевата стойност на този показател в Националната стратегия за учене през целия
живот е 60%. Тази цел не е постигната до края на 2020 година.
Фиг. 13. Относителен дял (%) на придобилите степен на професионална
квалификация в областите „Информатика”, „Технически науки и технически
професии”, „Добив и производствени технологии” и „Архитектура и строителство”
от общия брой на придобилите СПК в образователна система (без ЦПО)

9

Показателят представлява относителния дял (%) на придобилите степен на професионална квалификация
общо в цитираните тесни области на образованието според Класификацията на областите на образование
и обучение КОО- 2015
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За да се увеличи делът на учащите в цитираните тесни области, е необходимо да се
направят съществени промени в структурата на приема в професионалното образование.
Възможните

допълнителни

мерки

за

ориентиране

на

структурата

на

професионалното образование към потребностите на икономиката от специалисти в
споменатите области, мерките са свързани с разработването на нови по-кратки (като
продължителност) учебни програми по широки професии, с активното участие на бизнеса,
гарантиращо практическата насоченост на програмите.
2.8. Относителен дял (%) на лицата на възраст 15 - 29 навършени години, които не
работят и не участват в образование или обучение
Този показател е важен за оценка на условията за заетост на младите хора с ниска
квалификация или без професионална квалификация.
В сравнение с предходната година през 2020 г. делът на младите хора на възраст 1529 години, които не работят и не участват в образование или обучение, намалява
несъществено с 0,1 п. п. (фиг. 14). Това означава, че в условията на пандемичните
ограничения заетостта и участието в учебни дейности на младите хора са се запазили и не
са довели до увеличаване на дела на неработещите и неучещи младежи.
Фиг. 14. Относителен дял (%) на лицата на възраст 15-29 навършени години, които
не работят и не участват в образование или обучение от населението на същата
възраст
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код sdg_08_20
През 2020 г. България е на негативното двадесет и четвърто място в ЕС по дял на
младите хора, които нито работят, нито участват в образование или обучение (фиг. 15).
При средна стойност на 27-те държави членки на Европейския съюз 13.15% за 2020 г.,
само Италия (22,2%), Гърция (18,1%) и Румъния (18,1%) са с по-неблагоприятни позиции
от България (16,6%).
Фиг. 15. Относителен дял (%) на младите хора на възраст 15 - 29 години, които не
работят и не участват в образование и обучение по държави в ЕС през 2020 година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код sdg_08_20

2.9. Образователна структура на населението10
Образователната структура на населението се определя чрез разпределението на
населението в различни възрастови групи по най-висока завършена степен на образование (%) висше, средно, основно и по-ниско, според степените или комбинация от степените на
10
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Табл. 1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20202019 2020 ЕС27

Основно и пониско
образование
18.2
18.9
18.1
17.7 17.2
17.4 17.5 16.9
Средно
образование
56.3
54.1
54.4
54.6 55.0
54.4 54.3 53.9
Висше
образование
25.6
27.0
27.5
27.7 27.8
28.2 28.1 29.2
Източник: Евростат, база данни, онлайн код edat_lfse_03

20.8
46.7
32.5

Образователната структура на населението на възраст 25-64 години в България,
като непряк статистически измерител на интелектуалния потенциал на човешките
ресурси, непрекъснато се подобрява. Това подобрение през периода 2014 - 2020 г. се
изразява в намаляване на дяловете на населението с основно и по-ниско образование и със
средно образование (включително и със завършен професионален колеж) и увеличаване
на дела на лицата с висше образование. По-високото образование е основна предпоставка
за личния просперитет на населението в активна трудова възраст и за развитието на
икономиката като цяло.
Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години
През 2019 г. и 2020 г. процесът на ежегодно подобряване на образователната
структура на населението в активна трудова възраст -25 - 64 години продължава. Делът на
лицата с висше образование, който достига 29.2% през 2020 г., се увеличава с 1.1 п.п. в
сравнение с 2019 година (фиг. 16). Делът на лицата със средно образование намалява
незначително с 0.4 п.п. , но същевременно в сравнение с 2019 г. делът на лицата с основно
и по-ниско образование намалява с 0.6 п.п. За последните седем години относителният дял
на населението с основно и по-ниско образование намалява с 2,0 процентни пункта - от
18.9% за 2014 г. достига 16.9% за 2020 година, а делът на лицата със средно образование
намалява незначително съответно от 54,1% на 53,9% (фиг. 16). През този период нараства
относителният дял на лицата с висше образование, като от 27,0% за 2014 г. достига 29.2%

Международната стандартна класификация на образованието ISCED 2011. Източник на данни e
европейското „Изследване на работната сила” (ИРС - LFS).
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за 2020 година. Тези данни показват подобряване на образователната структура като цяло
на населението в активна трудова възраст.
Фиг. 16. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години
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Източник: НСИ, Изследване на работната сила и Евростат, база данни, онлайн
код edat_lfse_03

Относителен дял (%) на лицата с висше образование сред населението на възраст
30 - 34 години
Една от стратегическите цели, която ЕС си е поставил, е делът на завършилите висше
образование сред младите хора на възраст 30-34 години да достигне най-малко 40% през
2020 г. средно за страните, а националната цел на България е този дял да надмине 36%.
Този показател е един от основните в програмата „Европа 2020“ за образование и в
Националната стратегия за учене през целия живот.
През 2020 година, в сравнение с 2019 г. се регистрира нарастване в България на
относителният дял на лицата с висше образование сред младите хора на възраст 30-34
години, като достига 33.3% . (фиг. 18). За периода 2014-2020 г. се наблюдава съществено
увеличение на този дял – от 29.4% на 33.3%. Достигнатото равнище обаче остава далече
от целта на България за 2020 г. – 36%. Освен това следва да се има предвид дефицитът от
кадри с висше образование в редица области като техника, информационно-
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комуникационни технологии, медицина и други, от една страна, и ниското качество на
висшето образование в някои области на образованието, от друга.
Фиг. 18. Относителен дял (%) на лицата с висше образование сред населението на
възраст 30-34 години
45
40

35.6

36.5

37.3

37.8

38.6

39.4

32.8

33.7

40.3

40.9

32.5

33.3

2019

2020

40.0

Проценти

35

36.0
30
25

29.4

30.9

32.1

20

33.8

ЕС-27

България

15
10
2013

2014

2015

2016

2017

2018

цел-2020

Източник: Евростат, база данни – онлайн код edat_lfse_03
.9. Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили висше или средно
образование 1-3 години преди референтната година
Този показател е важен, най-малко по две причини:
 Защото обвързва завършеното образование с реализацията на завършилите на
пазара на труда;
 Защото е свързан с ефективността на образованието на национално равнище и
подсказва възможности за измерване на реализацията на зъвършилите средно и
висше образование на областно, общинско и училищно равнище.
Според данните на Евростат през 2020 г. заетостта на наскоро завършилите висше и
средно образование в България намалява в сравнение с 2019 г. с 2 п.п., като равнището
остава над националната цел за 2020 г. (77%), фиг. 19.
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Фиг. 19. Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили висше или
средно образование, 1-3 години преди референтната година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код edat_lfse_24
В сравнение със страните от ЕС, България е близо до средната стойност за ЕС-27 за
2019 г. (за 2020 г. липсват данни за страните от ЕС-27). С най-високо равнище на тази
специфична заетост за 2020 г. са Малта – 92.2%, Нидерландия – 89.3% и Австрия – 88.4%,
а най-ниското равнище е измерено в Гърция- 54.9%. Със своите 78.7% България заема 17та позиция сред страните от ЕС-27 (фиг.20).
Фиг. 20. Заетост в ЕС през 2020 г. на лицата на възраст 20-34 години, наскоро
завършили висше или средно образование, 1-3 години преди референтната година
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2.11. Заетост на населението на възраст 20 -64 години11
Пандемичните ограничения в икономиката през 2020 г. повлияха негативно на
заетостта в страната и това доведе до прекъсване на постоянния растеж на равнището
на заетостта през периода 2014-2019 г. През този период заетостта сред лицата на
възраст 20 - 64 навършени години нараства съществено с 19.9 процентни пункта и
достига 75.0%. Макар и по-ниско, постигнатото равнище на заетост през 2020 г.(73.4%)
е по-високо от средното за ЕС-27 (72.4) и се доближава до целта, заложена в
стратегията „България 2020“ (76%), която е с 1 процентен пункт над целта на ЕС. (фиг.
21).
Табл. 2. Коефициент на заетост според степента на образование

Общо
Основно и пониско
образование
Средно
образование
Висше
образование

20202013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ЕС27
63.5
65.1
67.1
67.7 71.3
72.4 75.0 73.4 72.4

36.9

38.6

39.0

39.2

44.4

46.2

51.2

48.1

55.1

64.7

66.3

68.3

68.9

72.8

73.9

76.0

74.0

72.2

80.7

81.7

84.0

84.2

85.5

86.1

88.5

87.6

84.0

Източник: Евростат, база данни – онлайн код lfsi_emp_a
Равнището на заетост на населението на възраст 20-64 години непрекъснато се
повишава през периода 2013-2019 година, като само през 2020 г. намалява под
въздействието на основния фактор – пандемията от Ковид -19. Данните показват
сравнително добро равнище на заетост в България за 2020 г., което по-високо с 1
процентен пункт над средното на страните от ЕС 27. Ясно е, че по-високото завършено
образование осигурява по-висока степен на заетост (табл. 2),. Освен това данните
показват, че кризисната обстановка е повлияла най-негативно на заетостта на
Заетостта се измерва чрез коефициента на заетост, представляващ относителен дял (%) на заетите
лица от населението на възраст 20 – 64 навършени години. Заети са лицата на 15 и повече навършени години,
които през наблюдавания период, който е една календарна седмица:

извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
 не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск
поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.
11
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нискоквалифицираните – спад с 3.1 процентни пункта за 2020 спрямо 2019 г., и наймалко на заетостта сред лицата с висше образование – само с 0.9 процентни пункта.
Фиг. 21. Коефициент на заетост - относителен дял (%) на заетите лица от
населението на възраст 20 - 64 години
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Източник: Евростат, база данни – онлайн код lfsi_emp_a
Сред страните от ЕС-27 с най-висока заетост за 2020 г. е Швеция (80.8%), а с найниска – Гърция с 61.1%. България заема 18-та позиция със 73.4% (фиг. 22).
Фиг. 22. Коефициент на заетост в страните от ЕС за 2019 г. - относителен дял (%) на
заетите лица от населението на възраст 20 - 64 години
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Нарастването на заетостта е резултат на редица макроикономически и други
фактори, сред които са растежът на брутния вътрешен продукт, възникването на нови
работни места, подобряването на бизнес климата, преминаването от „скрита“ към
регистрирана заетост. Ако тези фактори продължат своето положително въздействие,
може да се очаква, че равнището на заетост ще се възстанови и ще продължи да
нараства след премахване на епидимичните икономически и социални ограничения.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Оценката на изпълнението на стратегическите цели в Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. (Таблица 3) показва, че от общо седем
цели е постигнат „известен напредък“ само по три от целите:
 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище на възраст 18
– 24 години;
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 Повишаване на дела на лицата с висше образование на възраст 30 – 34
години;
 Повишаване на заетостта на населението на възраст 20 – 64 години.
Останалите четири цели, насочени към предучилищното и училищното
образование, професионалното образование и обучение и ученето през целия живот са с
„липса на напредък“, като постигането им се оценява на 0%.
Таблица 3: Основни цели и показатели за напредък в Националната стратегия за
учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
Основни показатели

Качествена

Степен на

интерпретация

достигане
на целта

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

Липса на напредък

Участие
в
предучилищното
образование на децата на възраст от 4
години до постъпване в първи клас

Липса на напредък

Преждевременно
напуснали
образование и обучение лица на
възраст 18 - 24 години

Известен напредък

Ученици
с
постижения
под
критичното второ ниво по скалата на
PISA по четене, по математика и по
природни науки

Липса на напредък

Дял (%) на придобилите СПК в
областите „ИКТ”, „Технически науки
и технически професии”, „Добив и
производствени
технологии”
и
„Архитектура и строителство”

Липса на напредък

Относителен дял (%) на лицата с
висше образование сред населението
на възраст 30 - 34 години

Известен напредък

92.5%
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Заетост на населението на възраст от
20 до 64 г.

Известен напредък

От представените данни и сравнения по останалите показатели за напредък е видно,
че в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 година са настъпили както
положителни, така и негативни изменения.
Постигнати са положителни изменения относно:
 Публичните разходи за образованието като дял (%) от Брутния вътрешен
продукт;
 Относителния дял (%) на лицата на възраст 15 - 29 навършени години, които не
работят и не участват в образование или обучение;
 Образователната структура на населението на възраст 25-64 години;
 Заетосттта на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили висше или
средно образование 1-3 години преди референтната година.
Поради ниското ниво на напредък по повечето показатели и през периода 2014
– 2020 г. секторът за учене на възрастни продължава да бъде най-слабо развит в общата
система за образование и обучение.
Повече статистически данни за образованието и обучението на възрастни по
разширен кръг от показатели в различни разрези могат да се намерят в Националната
информационна система за учене на възрастни (НИСУВ) на електронната страница на
Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни:

3.

МЯСТОТО

НА

БЪЛГАРИЯ

ПО

ОТНОШЕНИЕ

НА

ВОДЕЩИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ
До 2030 г. изграждането и по-нататъшното развитие на европейското пространство
за образование и обучение ще бъде всеобхватна политическа цел за новата стратегическа
рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението,
обхващаща всички стратегически приоритети и приоритетни области, както е посочено в
настоящата резолюция, като се има предвид, че стратегическата рамка за европейско
сътрудничество в областта на образованието и обучението ще бъде основният инструмент
за подкрепа и изграждане на европейското пространство за образование, който допринася
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за неговото успешно прилагане и амбициозно бъдещо развитие, чрез предприеманите
инициативи, с обща визия и в дух на съвместно създаване.12
С Европейската програма за умения от м. юли 2020 г. се въвежда нов и динамичен
подход към политиката относно уменията на равнището на ЕС, като нейният стремеж е да
дава насоки на държавите членки, да помогне за двойния преход и да осигури
възстановяване от социално-икономическите последици от пандемията от COVID19. За
постигането на успех ученето през целия живот трябва да стане реалност за всички в
Европа, във всяка държава членка и във всеки регион. За да могат да се постигнат
резултати и с оглед на импулса вследствие на възстановяването и ускорения преход,
Комисията определя набор от следните количествени цели въз основа на съществуващи
показатели:13
 До 2025 г. 120 милиона възрастни в ЕС следва да участват в процес на учене всяка
година. Това съответства на 50 % от възрастните и на около 540 милиона дейности
за обучение за тази група за период от пет години.
 До 2025 г. 14 милиона възрастни с ниска квалификация в ЕС следва да участват в
процес на учене всяка година. Това съответства на 30 % от лицата, които се
причисляват към тази група, и на около 60 милиона дейности за обучение за тази
група за период от пет години. Мониторингът на този показател, в съчетание с
посочените в настоящото съобщение действия, ще допринесе също така за
намаляване на дела на нискоквалифицираните възрастни, който е 22 % (2019 г.) —
показател, по който Европа изостава от своите световни конкуренти.
 До 2025 г. 2 милиона лица, търсещи работа, или всеки пети, следва да са участвали
в неотдавнашен процес на учене. Това съответства на около 40 милиона дейности
за учене за тази група за период от пет години.
 До 2025 г. 230 милиона възрастни, което представлява 70 % от възрастните в целия
ЕС, следва да притежават поне основни цифрови умения.
Настоящото равнище на България по посочените по-горе показатели, определени
като количествени цели на ЕС, е под средното европейско равнище (Таблица 4).
Таблица 4. Европейски програма за умения - цели
Показатели
ЕС

България

12

Резолюция на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—
2030 г.), (2021/C 66/01)
13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
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Настоящо
равнище
(последна
налична година)
Участие
на
населението
на
възраст 25-64 години
във формално или
неформално
образование
и
обучение (12 месеца
преди изследването)
Участие
на
нискоквалифицирани
лица на възраст 25-64
години в обучение (12
месеца
преди
изследването)
Дял на безработните
лица на възраст 25-64
години, участвали в
неотдавнашен процес
на учене
Дял на хората на
възраст 16-74 години,
които
притежават
основни
цифрови
умения

Цел 2025

Настоящо
равнище
(последна налична
година)

(2016 г.)

(2016 г.)

(2016 г.)

(2016 г.)

(2020 г.)

:
(резултатът е
ненадежден поради
ниска стойност в
рамките на
стохастична
грешка)

(2019 г.)

До 2025 г. поне 47 % от хората на възраст между 25—64 години трябва да са участвали
в обучение през последните 12 месеца.
Какво е състоянието на горепосочените ключови европейски показатели в България
към 2020 г.?
 Участие на населението на възраст 25-64 години във формално или
неформално образование и обучение (12 месеца преди изследването)
Данни за участието на населението на възраст 25-64 години във формално или
неформално образование и обучение (12 месеца преди изследването) се осигуряват чрез
европейското Изследване на образованието и обучението на възрастни (Adult education
survey - AES). То се провежда в страните от ЕС веднъж на всеки пет години. Резултатите
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от последното изследване от 2016 г. показват, че равнищата на участие на възрастните в
България във формално образование или обучение и в неформално обучение са близо два
пъти по-ниски в сравнение със средните равнища за страните от ЕС (фиг. 21).
Фиг. 21. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално образование
или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период (AES)
45
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35.2

42.6

Проценти
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30
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5
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2.9
2016
България (НФ)

Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_aes_101
За повишаване на степента на участие на възрастните в образование и обучение през
последните години е реализиран комплекс от мерки на национално и регионално равнище.
Този подход следва да бъде надграден с участието на всички заинтересувани страни –
държавни и местни органи на управление, учебни институции, работодатели, обучаеми и
т.н. Основна предпоставка за постигане на по-добри резултати е да се осигурят условия за
по-нататъшно подобряване на образователната структура на населението. Анализът на
данните ясно показва, че лицата с високо образование и по-младите хора са значително
по-активни в участието им във формално и неформално образование или обучение.
Данните от последното изследване на образованието и обучението на възрастни
показват, че равнището на участие на нискоквалифицираните лица14 на възраст 25-64
години в обучение 12 месеца (12 месеца преди изследването) е 7.6% през 2016 г. и то е
повече от два пъти по-ниско от средното за страните от ЕС.
 Дял на безработните лица на възраст 25-64 години, участвали в неотдавнашен
процес на учене

14

с основно и по-ниско образование
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При установеното ниско равнище на участие на населението на възраст 25-64 г. в учебни
дейности през 2020 г. (1.6%) (през 4-седмичен период преди изследването), участвалите
безработните съставляват малък дял, който не може да се измери точно, тъй като е в
рамките на стохастичната грешка на изследването. За страните от ЕС равнището на
участие е 8-10 пъти по-високо (10.6%) за 2020 г. За повишаване на участието на
безработните в учебни дейности ще е необходимо активизиране на дейността на Бюрата
по труда в това направление и съответно допълнително финансиране на тези дейности.
 Дял от населението (%) на възраст 16-74 г. с основни цифрови умения
Таблица 5. Население на възраст 16-74 г. с основни цифрови умения
2015
2016
2017
2019
България
31
26
29
29
EС 27
54
54
55
56
Източник: Евростат, база данни – онлайн код tepsr_sp410
Един от най-важните показатели, който ще влияе пряко върху качеството на
работната сила в условията на развитие на дигиталната икономика, е делът на хората на
възраст 16-74 години, които притежават основни цифрови умения. Последните данни за
2019 г. отреждат незавидната последна позиция на България сред страните от ЕС -27.
Освен това в сравнение с 2015 г. този дял намалява от 31% на 30% през 2019 г. Това
означава, че 70% от този контингент има по-ниски от базови дигитални умения или няма
никакви такива умения. Ако още сега и през следващите години не се вземат спешни
мерки за включване на населението в програми за дигитално обучение, икономиката на
страната ще изостане и България няма да може да изгради устойчива дигитална
икономика.
Недоброто място на България по отношение на стойностите на повечето от
международно сравними показатели я поставят в ситуация на страна, която трябва да
догонва средните европейски постижения в периода и до 2030 г, за което е необходимо да
се полагат трайни усилия за цялостно подобряване на качеството и ефективността на
националната система за образование и обучение и активната политика на пазара на труда.
За преодоляване на негативните тенденции е необходимо да се извършат съществени
промени в политиката за учене през целия живот, основана на компетентностите и
индивидуалните умения. Целта е да се въведе нов подход, чрез който се осигурят гъвкави
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пътеки за обучаваните лица, както и идеята да се въведат отделни схеми за финансиране и
по-нататъшно развитие на обучението чрез работа. Изключително важно е да се планират
мащабни програми, насочени към подкрепа на работодатели за осигуряване на
квалификация и за преквалифициране на работниците и служителите на място в
предприятията; подобряване на информираността на населението за ползите от
професионална квалификация и обученията за повишаване й; повишаване на стимулите за
участие в образование и обучение; установяване на валидирането като успешен
инструмент за признаване на неформално и самостоятелно учене; създаване на
функционираща система за кариерно развитие.
Ясна е потребността от повече и по-детайлни анализи както на национално, така и
регионално равнище и набелязването на мерки и действия за преодоляване на негативните
тенденции.
Новите цели на ЕС в областта на образованието и обучението за периода до 2030 г.
са следните:
 15-годишни със слаби основни умения15
Делът на 15-годишните със слаби резултати по четене, математика и природни науки
следва да бъде под 15 % до 2030 г.
 Осмокласници със слаби умения в областта на цифровите технологии16
Делът на осмокласниците с ниска компютърна и информационна грамотност следва да
бъде под 15 % до 2030 г.
 Участие в образованието и грижите в ранна детска възраст17
До 2030 г. най-малко 96 % от децата на възраст между 3 години и възрастта за започване
на задължително начално образование следва да участват в образованието и грижите в
ранна детска възраст.

Източникът на данни е Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), като данните са
събирани и управлявани от ОИСР. Целта измерва дела на 15-годишните, които не успяват да достигнат ниво 2
по скалата на PISA за четене, математика или природни науки.
15

16

Целта се основава на проучването на компютърната и информационната грамотност (CIL) в рамките на
Международното проучване на компютърната и информационната грамотност (ICILS), осъществено от
Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA). Целевата група на ICILS включва
ученици от осми клас.
17

Източникът на данни е Евростат, код за онлайн данни: [educ_uoe_enra21].
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 Лица, напускащи преждевременно системата на образованието и обучението18
До 2030 г. делът на лицата, преждевременно напускащи системата на образование и
обучение, следва да бъде под 9 %.
 Завършване на висше образование19
Делът на хората на възраст 25—34 години, които са завършили висше образование, следва
да бъде поне 45% до 2030 г.
 Учене в процеса на работа за завършилите ПОО20
Делът на наскоро завършилите ПОО, които се възползват от учене в процеса на работа по
време на професионалното си образование и обучение, следва да бъде най-малко 60 % до
2025 г.
 Участие на възрастните в обучение21.
Целесъобразно е същите да бъдат заложени и в националните стратегически
документи

като

средство

за

наблюдение

на

напредъка

и

определяне

на

предизвикателствата и като принос към разработването на политиката въз основа на
обективни данни чрез систематично събиране и анализ на международно съпоставими
показатели.

18

Евростат, Проучване на работната сила в ЕС. Код за онлайн данни: [edat_lfse_14] Това е процентът от хората
на възраст 18—24 години със завършен единствено долен курс на средно образование или по-ниска степен и
напуснали системата на образование или обучение. Тази цел на равнище ЕС ще бъде допълнена от съпътстващ
показател за завършване на гимназиален етап на средното образование, който измерва дела на хората на възраст
20—24 години, които са завършили поне гимназиален етап на средното образование, въз основа на данните,
предоставени от Евростат, Проучване на работната сила в ЕС. Код за онлайн данни: [edat_lfse_03].
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Евростат, Проучване на работната сила в ЕС. Код за онлайн данни: [edat_lfse_03].
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Това ще обхване хората на възраст 20—34 години, които са напуснали системата на образование и обучение
преди 1—3 години. Показателят ще се основава на данни, които ще бъдат събирани, считано от 2021 г., като част
от Проучването на работната сила на Европейския съюз (EU LFS), публикувано от Евростат, както е определено
в идентификатора на променливата „HATWORK“ в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2240 на Комисията. Това
се отнася до професионален опит на работното място в пазарна или непазарна единица (т.е. в предприятие,
държавна институция или организация с нестопанска цел), който е бил част от официалната учебна програма,
довела до успешно завършено най-високо ниво на образование. Ако респондентът е имал професионален опит на
няколко места, следва да се вземе предвид общата продължителност на целия професионален опит.
Професионалният опит следва да бъде изразен в еквиваленти на пълно работно време.
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Евростат, събиране на данни от Проучването на работната сила в ЕС от 2022 г. нататък. Като се има предвид,
че за 2022 г. е планирана смяна на източника на данни (от Изследването на образованието за възрастни (AES) към
Проучването на работната сила в ЕС), целта подлежи на потвърждение през 2023 г. въз основа на опита на новия
източник на данни. Комисията, в сътрудничество с Постоянната група по показателите и критериите, ще направи
оценка на въздействието на тези промени, като сравни резултатите от AES и EU LFS през 2023 г. и ще обмисли
евентуални промени в методологията на EU LFS или на равнището на целта. Въз основа на тази оценка Съветът
ще вземе решение за евентуално адаптиране на целевото равнище.
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4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТИТЕ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
4.1. Осигуряване на условия за преход към функционираща система за учене през
целия живот
Количествена оценка
Количествената оценка на изпълнение на приетите от правителството задачи за
изпълнението на дейности от НСУЦЖ показва, че от общо 125 бр. задачи 90 са
“изпълнени” (72 %), 23 са “по-скоро изпълнени” (18,4 %), 8 са “по-скоро неизпълнени”
(6,4%) и 4 са “неизпълнени” (3,2 %).
Най-много задачи се изпълняват от държавни институции – МОН, МТСП, НАПОО и
ЦРЧР. В изпълнението на дейностите са включени и социални партньори – АИКБ, БСК,
БТПП, КНСБ.
33,6 % от дейностите в тази област на въздействие се финансират със средства от
държавния бюджет в рамките на бюджета на институциите, отговорни за реализирането
на дейностите – МОН, МТСП, НАПОО, ЦРЧР
4,8% % от дейностите, реализирани от социалните партньори се осъществяват чрез
собствени средства – АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ.
61,6% от дейностите се реализират чрез проектно финансиране – ЕСФ чрез оперативните
програми (ОП РЧР и ОП НОИР), програма Еразъм + и други европейски програми и
проекти (напр. Refernet)
В рамките на периода не са постигнати резултати в следните дейности:
 Въвеждане на система за кредити в професионалното образование и обучение до
2016 г. и осигуряване на съвместимост със системата за натрупване и трансфер на
кредити във висшето образование;
 Създаване на инструменти и платформи за електронно обучение за включване в
учене на нови целеви групи, по-специално със специфични потребности и живеещи
в отдалечени места;
 Въвеждане на мерки за идентифициране и преодоляване на бариерите пред
мобилността за учене, разширяване на нейния обхват и въвеждане на система за
мониторинг.
Забележка:
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По отношените на въвеждане на система за кредити в ПОО има планирана дейност чрез
финансиране от ЕСФ. Дейността не е реализирана.
По останалите две от горепосочените дейности няма планирани задачи в рамките на
периода 2014-2020 г.
Изпълнение на целите:
Към област на въздействие 1: Осигуряване на условия за преход към
функционираща система за ученe през целия живот са формулирани 4 цели, които следва
да бъдат постигнати чрез изпълнението на 14 дейности.
По отношение на изпълнението на цел 1: „Изграждане на съгласувана национална
система за образование и обучение, осигуряваща разнообразни пътеки за учене“, като
съществен принос може да се определи създаването на единен координационен механизъм
на политиката за учене през целия живот чрез функционирането на Национален
координационен съвет, Национална координационна група, Областен координационен
съвет и областни координационни групи за УЦЖ (http://lll.mon.bg/). Положителните
развития в този аспект са по отношение на създадения организационен и комуникационен
механизъм, като реализирането на дейностите се осъществява чрез финансовата подкрепа
на програма Еразъм + в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни
(AGENDA). В същия момент обаче, поради липсата на институционализирано
координационно звено с вменени функции за регулярно събиране на данни, мониторинг,
анализ и отчитане на изпълнението на политиките, което устойчиво да се поддържа със
средствата от държавния бюджет, няма системност и цялостен обхват на реализираните
дейности от всички ключови институции, организации и заинтересовани страни, както и
регулярна оценка на въздействието на предприетите мерки по отношение на крайните
потребители – учещите от всички възрасти.
Цел 2 „Въвеждане и прилагане на реално действащи инструменти за учене през
целия живот и интегрирането им в единна система“ се реализира чрез дейности за
прилагането на Националната квалификационна рамка, валидиране на знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, разширяване
използването на Европейската система за идентифициране, оценяване и сертифициране на
знания, умения и компетентности Europass, както и въвеждането на система за кредити в
ПОО – ECVET, като последната дейност е една от нереализираните.
Националната квалификационна рамка е инструментът за осигуряване на
прозрачност на квалификациите и транслиране на нивата на знания, умения и
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компетентности

съобразно

Европейската

квалификационна

рамка.

Оценка

на

въздействието на Националната квалификационна рамка е направена чрез проект
VS/2018/0205 за подпомагане дейностите на Министерството на образованието и науката
като национален компетентен орган по прилагане Препоръката на Съвета на ЕС относно
ЕКР за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г. В
публикувания през 2019 г. анализ (https://www.mon.bg/bg/100755) се обобщава: „В
резултат на общественото обсъждане беше установено, че 7 години след приемането на
НКР, възможностите, които тя в качеството си на инструмент за прозрачност на
квалификациите предоставя за развитие на образованието и обучението в Република
България все още не се използват в достатъчна степен“. Препоръчват се 4 приоритета за
бъдещо развитие: 1. Информиране и консултиране във връзка с НКР и ЕКР; 2. Признаване
на резултатите от предходно учене и признаването на квалификации във връзка с НКР и
ЕКР; 3. Осигуряване качеството на квалификациите във връзка с НКР и ЕКР; 4.
Опростяване описанията на резултатите от ученето в НКР (стр. 32 от анализа).
Въвеждането на система за валидиране на знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене е нормирано в
законодателството (ЗПОО) и оперативно разработено като условия и ред в
поднормативната среда чрез Наредба №2 от 2014 година на министъра на образованието
и науката. Наредбата не е актуализирана от 2014 година. Не са осигурени финансови
насърчаващи мерки за гражданите за включване в процеса на валидиране. Възможностите
за валидиране нямат необходимата публичност и системна осигуреност - наличие на база
данни, които да бъдат регулярно актуализирани, проследявани и анализирани с оглед
формулиране на ефективни политики, основани на информирано вземане на решения.
Европейската система за трансфер на кредити в ПОО не е въведена, независимо от
нормирането й в ЗПОО. Държавните образователни стандарти за придобиване на
квалификация по професия се разработват въз основа на резултатите от ученето, което е
предпоставка за присъждането на кредитни точки, които да отговорят на определена
съвкупност от знания, умения и компетентности. Тази предпоставка следва ефективно да
бъде използвана от отговорните институции за създаване на система за трансфер на
кредити в ПОО, чрез което да се улесни вертикалната и хоризонталната проходимост в
квалификационната система.
Документите Europass са другият инструмент, насърчаващ прозрачността на
квалификациите. В наличните планове за изпълнение на Националната стратегия за УЦЖ
са планирани дейности по популяризиране на Europass. Не е налична обаче системна
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количествена информация за използването на документите Europass – брой свалени
документи, брой попълнени документи в портала на CEDEFOP и пр.
По отношение на реализирането на цел 3: „Стимулиране на участието във всички
форми за учене: формалното образование и обучение, неформалното обучение и
самостоятелното учене“ ключова роля имат съгласуваността на резултатите от прогнозите
за търсените квалификации на пазара на труда, кариерното ориентиране и предоставянето
на гъвкави пътеки и форми за учене.
В рамките на периода на действие на стратегията за УЦЖ е разработена и внедрена
система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с
определени характеристики. Разработена е и функционира платформа „Анализи и
прогнози за развитието на пазара на труда в България“. В изпълнение на разпоредбите на
ЗНЗ два пъти годишно се провеждат проучвания сред работодателите за потребностите от
квалификации. Независимо от тези положителни развития, съществуващите методи на
прогнозиране не съдържат цялостен обхват на необходимите квалификации, защото не
включват нововъзникващи професии и не предоставят информация в детайли, които да
подпомагат системата на образование и обучение – така например прогнозите се
основават на обобщаващи по отношение на видовете квалификации понятия –
„специалисти“,

„техници“,

„административен

персонал“,

които

в

рамките

на

професионалното образование и обучение се съотнасят към множество професии и
специалности.
Кариерното консултиране и професионалното ориентиране се осъществява от
различни институции, като липсва ясен системен подход и необходимата публичност за
мотивиране на гражданите относно ползите от тези инструменти. Не е създаден цялостен
системен подход, въз основа на който на принципа „на едно гише“ гражданите да
получават тези услуги, независимо дали са в системата на образованието и обучението,
дали са заети или безработни лица.
Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на
проходимост в системата за образование и обучение, вкл. насърчаване на лицата,
необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от
възможности за учене е група дейности, основно реализирана чрез средства от
оперативните програми с подкрепата на ЕСФ. Като принос към дейностите може да се
отчетат резултатите от проектите на социалните партньори, финансирани чрез средствата
от държавния бюджет чрез ежегодните Национални планове за действие по заетостта.
Проектите имат сериозен обхват от лица, преминали мотивационно обучение, обучение за
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придобиване на ключови компетентности и професионално обучение, както и осигурена
в последствие субсидирана заетост. Отново основно чрез проектно финансиране са
постигнати резултати за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до
пазара на труда, които обаче не се прилагат на системно ниво с институционализирана
ангажираност за координиране, анализиране и оценяване на ефектите от процесите, както
и планиране на ефективни мерки за разширяване на обхвата.
По цел 4: „Намаляване на дела на неграмотните млади хора сред тези на възраст
15-19 г. от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г., сред 20-24 годишните – от 2.3% през
2011 г. на 1.5%; и сред 25-29 годишните - от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 година“
, индикаторът е свързан с данните от преброяването на населението в България през 2011
година. Изпълнението на индикатора може да бъде измерено след резултатите от
преброяването през 2021 година.
Изводи и препоръки:
 Дейностите, планирани в годишните планове в Област на въздействие 1:
„Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през
целия живот“ са реалистични и в преобладаващите си параметри са свързани с
регулярните функции на отговорните институции;
 Преобладаващото финансиране на дейностите е чрез средства по програми и
проекти, които по принцип са съпътстващ и допълващ инструмент, а не основен
такъв за изпълнение на приоритетите в политиката за образование и обучение и
учене през целия живот;
 Задачите и мерките, изпълнявани чрез средствата от държавния бюджет в
обичайния случай са в параметрите на функционалните отговорности на
държавните институции – МОН, МТСП, НАПОО, АЗ, поради което са реализирани
и съответно количественото изпълнение на дейностите представлява значителен
процент от общо планираните дейности;
 В периода на изпълнение на НСУЦЖ има напредък по отношение на въвеждането
на общоевропейските инструменти за насърчаване и популяризирането на ученето
през целия живот и осигуряване на прозрачност на квалификациите – НКР,
валидиране, разширяване обхвата на ползване на Europass. Инструменти обаче като
Европейската система за трансфер на кредити в ПОО и Рамка за осигуряване на
качеството на ПОО не са въведени на системно ниво, поради което не са създадени
всички предпоставки за проходимост в квалификационната система и гарантиране
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на надежден процес на наблюдение и оценяване на качеството на предоставяното
образование и обучение с оглед потребностите на пазара на труда и
индивидуалните потребности на гражданите.
В НСУЦЖ е предвидено създаването на Национален съвет за учене през целия живот
към Министерския съвет като стратегическа група за координация на изпълнението. В
рамките на изпълнението на Стратегията такъв съвет към Министерски съвет не е
създаден,

поради

което

управлението

на процесите

е

сегментирано.

Липсва

институционализирано звено, което да има основните функции за координиране,
мониторинг и анализ с цел своевременно ревизиране и планиране на ефективни мерки,
които да доведат до съществени резултати с оглед въздействие върху крайните
потребители – учещите от всички възрасти.
Популяризирането на ученето през целия живот се осъществява основно чрез дейности
на проектен принцип (Програма „Еразъм +“ – Националните звена за координация на
Европейска програма за учене на възрастни и Националните звена за подкрепа на
Европейската платформа за учене на възрастни EPALE ) и посредством ежегодните Дни
на ученето през целия живот. На системно ниво обаче липсва институционализация в
координирането на процесите чрез устойчивата подкрепа със средства от държавния
бюджет. В бъдещ период е препоръчително разработването и прилагането на
комуникационна стратегия с ясни отговорности на различните заинтересовани страни –
национални, регионални и местни власти, работодателски и синдикални организации,
неправителствен сектор, граждански сдружения, културни институции и пр. Мащабно
медийно отразяване на ползите, успешните лични истории и възможностите, които
съществуват като кариерно, личностно и социално развитие благодарение на включването
в дейности за учене и усъвършенстване на уменията, може да бъде мотивационен
инструмент за по-активно участие на гражданите в инициативи за учене във всички форми
– формално, неформално и самостоятелно.

4.2. Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения
и намаляване дела на преждевременно напусналите училище
Количествена оценка
Количествената оценка на изпълнение на приетите от правителството задачи за
изпълнението на дейности от НСУЦЖ показва, че от общо 64 бр. задачи 43 са “изпълнени”
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(~ 67 %), 9 са “по-скоро изпълнени” (~14 %), 2 са “по-скоро неизпълнени” (~3 %) и 7 са
“неизпълнени” (~10 %). За 3 от дейностите (~4 %) липса информация.
Най-много задачи се изпълняват от МОН и негови структури, както и от училища и детски
градини. Не са планирани задачи по-следните дейности:
 Въвеждане на електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно
образование;
 Осигуряване на условия за ефективно обучение на лица, лишени от свобода;
 Създаване на училища „Втори шанс” за ученици, напуснали училище и възрастни
с основно и по-ниско образование;
 Поетапно изграждане на многофункционални зали за групи училища за осмисляне
на свободното време и спорт по местоживеене.

Около 23% от задачите в тази област на въздействие се финансират от МОН, 18% от
ОПНОИР, 12% от ОПРЧР, 9% от ЕК, като съществена част от задачите се изпълняват с
финансови средства в рамките на бюджета на съответната организация и структура. Около
10% от задачите се изпълняват с финансови средства от най-малко два източника. За
изпълнението на около 10% от задачите не е посочен финансов източник.
Качествена оценка – въздействие на политиката
Следните стратегически цели се отнасят до настоящата област на въздействие:
 Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на
възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.;
 Намаляване на дела на неграмотните сред лицата на възраст 15-19 г. от 2.0% през
2011 г. на 1.5% през 2020 г. и сред лицата на възраст 20-29 год. – от 2.3% през 2011
г. на 1.5% през 2020 г.
По първата стратегическа цел не е постигнат напредък. През 2020 г. преждевременно
напусналите образователната система лица на възраст от 18 до 24 г. се равнява на 12.8%.
Целта е обект на променлив успех през годините, като през 2016 и 2019 г. достига близо
14%. Към настоящия момент липсва информация относно степента на постигането на
втората стратегическа цел, тъй като данните ще бъдат представени от НСИ след процеса
на преброяване на населението през м. септември 2021 г.
Следните специфични цели са посочени в рамките на настоящата област на
въздействие:
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 Намаляване на преждевременно напусналите образователната система чрез
повишаване на мотивацията, насърчаване и подкрепа на социалното включване;
 Осигуряване на ефективна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства и от семейства на мигранти и бежанци и за повишаване на
образователните резултати;
 Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до образование и обучение за
деца, ученици и възрастни със специални образователни потребности и с хронични
заболявания;
 Намаляване на дела на напусналите началния етап на основното образование от
2.2% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г. и прогимназиалния етап на основното
образование – от 3.1% през 2011 г. на 2% през 2020 г.
По първите три специфични цели е постигнат напредък, макар и не количествено
измерим. По тях не са определени конкретни количествени цели. Въпреки това голяма
част от задачите директно и/или индиректно водят до частично постигане на една или
повече от тези цели. По-голямата част от изпълнените задачи са с превантивен характер.
По отношение на четвъртата специфична цел също може да се твърди, че е постигнат
променлив успех през годините. Предизвикателство пред измерването на постигането на
напредък са и промените в националната образователна система (ЗПУО, обн., ДВ. бр. 79
от 13 oктомври 2015 г.), поради които данните спрямо предходните учебни години не са
съпоставими.
Изводи и препоръки:
 В рамките на годишния доклад за изпълнението на НСУЦЖ през 2014 г. се
установява, че броят на планираните задачи в тази област на въздействие е крайно
недостатъчен. Тази констатация обаче не води до такова увеличение – в периода
2014 - 2020 г. се изпълняват средно 9 задачи годишно. В 4 важни сфери на дейности
не са планирани и изпълнени никакви задачи. Това неминуемо води до намаляване
на ефективността и на останалите дейности, както и до по-ограничения напредък.
По отношение на втората констатация от горепосочения доклад, а именно
ограниченият брой ангажирани институции, централизиращи изпълнението на
задачите, с напредването на изпълнението на дейностите по НСУЦЖ се наблюдава
ангажирането на голям брой организации и институции, голяма част от които с
местен характер (училища, детски градини), вкл. НПО.
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 Задачи по изпълнението на някои дейности са планирани само през няколко
последователни или непоследователни години, което ограничава възможностите са
оценка на постигнатото и потенциалното му надграждане. Непостоянството при
планирането изпълнението на задачи и дейности ограничава тяхната ефективност
и затруднява планирането на взаимосвързан комплекс от таргетирани задачи.
 Въвличането на множество актьори и особено на местни такива е от ключова
важност за успеха на конкретните дейности и за постигането на специфичните и
стратегическите цели. Нужно е да се взема предвид, че това изисква допълнителен
административен ресурс и увеличава разходите.
 Наличието на множество финансови източници, макар типично за този тип
дейности, може допълнително да затрудни координацията и изпълнението на
задачите. Нужно е да се има предвид, че това също води до увеличаване на
необходимия административен капацитет.
 Необходимо е да се положат съществени усилия в развитието на процеса на
планиране и на отчитане на изпълнението на задачи, вкл. ключова за извършването
на оценки информация и за нуждите мониторинг върху напредъка на изпълнението
данни. Така например е целесъобразно да се осигурява взаимосвързаност между
отделни задачи, което да цели да осигури добавена стойност и по-голямо
въздействие в резултат от тяхното изпълнение, в сравнение тяхното изпълнение
поотделно (всяка задача за себе си, вместо „в синхрон“).
 Препоръчва се анализ на изготвените в рамките на НЦСУЖ анализи и доклади по
съответните задачи и определяне на добри практики, което може да послужи при
определянето на част от ad hoc дейностите в постоянни такива чрез осигуряване на
необходимия бюджет и административен капацитет от страна на МОН и други
заинтересовани страни, както и последващото разпространение на добри практики
из всички региони на страната.

4.3. Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на
професионалното

образование

и

обучение

за

гарантиране

на

заетост

и

конкурентоспособност
Количествена оценка
За периода 2014–2020 година изпълнението на 18-те дейности в Област на
въздействие „Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на
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професионалното

образование

и

обучение

за

гарантиране

на

заетост

и

конкурентоспособност“ се реализира чрез планирани 306 бр. задачи. Най-голям е броят на
задачите за изпълнението на Дейност „Осигуряване на възможности за ПОО на заети и
безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на
работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса и изисквания за преход към
ресурсно ефективна нисковъглеродна и зелена икономика“ – 111 бр. задачи, което
съставлява 36,27% от всички задачи за изпълнение на дейностите за целия период.
Значителен е делът на задачите за изпълнение на Дейност „Разработване и прилагане на
политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез
организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение“ – 49 бр.
задачи (16%), следвана от Дейност „Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови
компетентности за постигане на по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост“
с планирани 46 бр. задачи (15%). Няма дейности, за които да не е стартирало изпълнение,
но за 4 дейности е планирана само по една задача, което фактически определя
изпълнението им като „неизпълнена – не са планирани задачи за изпълнението на
дейността /възникнали са обективни причини, препятстващи изпълнението или е
отпаднала необходимостта от изпълнението на дейността“ и/или „по-скоро неизпълнена –
планирани са малко на брой задачи, които нямат съществен принос за изпълнението на
планираната дейност“.
Количествената оценка на изпълнение на приетите от правителството задачи за
изпълнението на дейностите от Област на въздействие 5 от НСУЦЖ показва, че от общо
306 бр. задачи 166 са “изпълнени” (54,25%), 54 са “по-скоро изпълнени” (17,65%), 25 са
“по-скоро неизпълнени” (8,17%) и 15 са “неизпълнени” (4,9%). За 46 бр. задачи (15,03%)
липсва информация (предимно за изпълнението на задачите през 2017 г.).
За целия период 2014–2020 година се наблюдава системно равномерно планиране и
определяне на броя на задачите. Най-активно планиране и изпълнение на задачи е
извършено през 2018 г. и 2019 г. – през всяка от тези години са планирани по 16,34% от
всички задачи, т.е. за двете години е налице планиране на 32,68% от всички задачи за
изпълнение на дейностите за целия период. От планираните за 2018 г. задачи „изпълнени“
са 62%, а от планираните за 2019 г. „изпълнени“ са 74%. Най-малко задачи за изпълнение
на дейностите са планирани през 2016 г. – 9,48% от всички задачи за изпълнение на
дейностите за целия период.
Най-много задачи са планирани и се изпълняват от държавните институции –
МТСП (21% от всички задачи), Агенция по заетостта (20,26%), МОН (18,94%), НАПОО
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(6,98%), МИ (3,99%), Ц УТФ (2,32%), ММС (1,66%), МРРБ (1,66%), ЦРЧР (1%), МК
(0,66%), ДП БГЦПО (0,66%) и МЗХГ (0,34%). Или общо държавните институции планират
79,47% от всички задачи за изпълнение на дейностите от Област на въздействие 5. От тях
са изпълнени 72,8% (Приложение 5).
За изпълнението на дейностите в Област на въздействие „Повишаване на
привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и
обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност“ интерес представлява
участието на социалните партньори – национално представените организации на
работодателите, синдикалните организации и представители на бизнеса. Планираните
задачи, за които водещи са организациите на работодателите, съставляват 13,63% от
всички планирани задачи. С най-голямо участие е АИКБ (6% от всички планирани задачи
за Област на въздействие 5), следвана от БСК (3,65%), БТПП (2,33%) и ССИ (1,66%).
Изпълнените задачи съставляват 70,73% от всички планирани задачи за изпълнение от
организациите на работодателите.
Участието в изпълнението на задачите на синдикалните организации е 5,33% от
всички задачи, разпределено между КНСБ с 3% и КТ „Подкрепа“ с 2,33%, като всички
планирани задачи са изпълнени.
Незначително е участието като водещи организации на представители на бизнеса –
едва 1% от всички планирани задачи. Нищожно е участието и на други организации
(например центровете за професионално обучение) в изпълнението на задачите – едва
0,67% от всички задачи за изпълнение на дейностите от Област на въздействие 5.
Качествена оценка – въздействие на политиката
Качествената оценка на публичните политики в сектора за учене на възрастни за
Област на въздействие „Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството
на

професионалното

образование

и

обучение

за

гарантиране

на

заетост

и

конкурентоспособност“ от Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ)
за периода 2014-2020 година е изготвена въз основа на обработената и анализирана
ежегодна информация за основните параметри на изпълнението на предвидените
дейности и задачи по области на въздействие в Стратегията.
В съответствие с основните принципи, които се залагат при изпълнението на НСУЦЖ
и приоритетите, определени в стратегическата рамка за учене през целия живот, са
определени специфичните цели, които трябва да се постигнат в ОВ 5:
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 Превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна възможност за учене;
 Повишаване на пригодността за заетост на завършилите ПОО;
 През 2020 година делът на придобилите степен на професионална квалификация в
широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и
„Архитектура и строителство” да бъде най-малко 60%.
Предвидените в тази област на въздействие осемнадесет дейности, чрез изпълнението
на които трябва да се постигнат тези цели, се систематизират в четири групи:
 дейности, свързани с разработването и въвеждането на инструменти от
изключителна важност за функционирането на системата за професионално
образование и обучение (ПОО);
 дейности, свързани с оптимизирането на съдържанието на професионалната
подготовка и създаването на оптимални условия за учене в системата на
ПОО;
 дейности, които целят да повишат пригодността за заетост след завършване
на образование и/или обучение в системата на ПОО;
 дейности, свързани с повишаване привлекателността на ПОО.
В първата група дейности са планирани и се изпълняват задачи за разработването и
въвеждането на следните инструменти за функционирането на системата за ПОО:
 система за осигуряване на качеството на ПОО;
 национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към пазара на
труда и към по-нататъшно образование и обучение;
 система за трансфер на кредити в ПОО;
 модел за признаване на резултати от учене, придобити в ПОО, от институциите в
системата на висшето образование;
 система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите по
професионална подготовка по специалността им от висшето образование и в
подкрепа на кариерното им развитие;
 система за непрекъснато актуализиране компетентностите на учителите по
професионална подготовка чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и с висшите
училища за провеждане на обучения в производствени условия, предоставени от
бизнеса, във връзка с въвеждането на нови техники и технологии в съвременните
производства.
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Въвеждането на система за осигуряване на качеството на ПОО е дейност, чрез чието
изпълнение в голяма степен се осигурява постигането на специфичната цел ПОО да бъде
ефективна възможност за учене. При планирането на задачи за изпълнението на тази
дейност се наблюдава липса или недостатъчно задачи, които да доведат до трайно и
системно въвеждане на система за осигуряване на качеството в ПОО до 2015 г. и в
следващите години до 2020 г. Независимо от това, е направена важна стъпка в процеса на
изпълнението на дейността – нормативното регламентиране на разработването на
вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и
обучение в институциите по чл. 9, ал. 1 от ЗПОО – министърът на образованието и науката
издава Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното
образование и обучение. С Наредбата се определят принципите за осигуряване на
качеството, изискванията към институциите по чл. 9, ал. 1 от ЗПОО за усъвършенстване
на процесите за управление на качеството, както и показателите, условията и редът за
измерване на постигнатото качество.
След успешния старт по прилагането на Наредба № 2, в резултат на което в
институциите за ПОО са изградени системи за управление на качеството на обучението,
този процес е стопиран с отмяната на горната наредба вследствие издаването на Наредба
№ 16 от 08.12.2016 г. за управление на качеството в институциите. Последната (Наредба
№ 16) отново е отменена с Наредба за отменяне (Обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.).
Тези процеси обективно възпрепятстват разработването на система за самооценка и
управление на качеството в професионалното обучение. През 2017 г. и 2018 г.
изпълнението на дейността за въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО
се пренасочва към осигуряване на контрол на издаваните от ЦПО свидетелства за
придобиване на професионална квалификация и свидетелства за валидиране на
професионална квалификация чрез разработване, тестване и внедряване на нов модул към
информационната система на НАПОО.
През 2020 г. процесът по осигуряване на качествени и ефективни услуги за
професионално обучение се развива чрез заложената задача в същата посока – мониторинг
и осъществяване на последващ контрол на дейността на лицензираните ЦПО.
В резултат на посочените обстоятелства може да се обобщи, че степента на
изпълнението на дейността „Въвеждане на система за осигуряване на качеството на ПОО
до края на 2015 г. (и в следващите години) е „по-скоро неизпълнена“.
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Налага се изводът, че изостава и фактически е стопирано развитието на процеса за
разработването на такъв важен инструмент за ефективното функциониране на
системата за професионално образование и обучение какъвто е осигуряването на
качеството в ПОО.
Друга дейност, чието изпълнение осигурява постигането на специфичната цел ПОО да
бъде ефективна възможност за учене, е разработването и въвеждането на национална
система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към пазара на труда и към понататъшно образование и обучение. През целия период (2014–2020 година) липсва
систематично залагане на задачи за изпълнението на дейността. През 2014 г., 2016 г. и
2019 г. не са планирани и изпълнявани задачи. При планирането през 2015 г. се забелязва
липса или недостатъчно задачи, които да доведат до разработване и въвеждане на
системата. През 2020 г. е създаден и тестван механизъм в ЦПО за проследяване на
реализацията на придобилите професионална квалификация в ЦПО, което представлява
частично изпълнение на дейността – не е налице национална система за наблюдение на
прехода на завършилите ПОО към пазара на труда и към по-нататъшно образование и
обучение.
Анализът на основните параметри на изпълнението на дейността „Разработване и
въвеждане на национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към
пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение“ дава основание степента на
изпълнението ѝ да се оцени като „по-скоро неизпълнена“ – планирани са малко на брой
задачи, които нямат съществен принос за изпълнението на планираната дейност.
Изводът от изпълнението на дейността е, че изостава развитието на процеса за
разработването на такъв важен инструмент за системата на професионалното
образование и обучение какъвто е наблюдението на прехода на завършилите ПОО към
пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение.
Изграждането на национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО
към пазара на труда и към по-нататъшно образование и обучение за следващия период на
планиране може в значителна степен да се улесни, базирайки се на резултатите по проект
„Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО“, изпълнен по договор
между Министерството на образованието и науката и Европейската агенция за
образование, култура и аудиовизия, с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“, с
подизпълнител „Индърстри Уоч Груп“ и със съдействието на Регионалните управления на
образованието в областите Враца, Бургас и Стара Загора. Въз основа на пилотния модел и
анализите от неговото приложение, е изготвен прототип на система за проследяване на
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реализацията на завършилите професионално образование и обучение. Систематизирани
са предложения за въвеждане на система за проследяване реализацията на завършилите
ПОО на национално ниво.
Значителна роля за постигането на специфичната цел „Превръщане на ПОО в
привлекателна и ефективна възможност за учене“ има изпълнението на дейността
„Разработване и прилагане на система за трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение“. Необходимата основа за разработване на система за трансфер
на кредити в ПОО е преминаването от учебно-предметна към модулна организация на
учебния процес и разработването на ДОС чрез прилагане на подхода, ориентиран към
единици резултати от ученето (ЕРУ). През 2015 г. този процес стартира и се наблюдава
положителна тенденция в това отношение при обучението на възрастни лица в центровете
за професионално обучение. За да окаже методическа подкрепа на този вид обучение
НАПОО в партньорство със Згура – М, Пловдив разработва 9 бр. модулни програми.
Противно на тези намерения броят на обучаваните ученици в училищната система по
модулни учебни планове намалява, а причината, която се посочва от учебните заведения
е, че този вид организация води до по-добро качество на обучението, но изисква повече
финансови ресурси.
През следващите години до 2020 г. за изпълнението на тази дейност не се планират
задачи, в резултат на което степента на изпълнението на дейността е „по-скоро
неизпълнена“ – планирани са малко на брой задачи, които нямат съществен принос за
изпълнението на планираната дейност.
Изводът е, че системата за трансфер на кредити като инструмент за
функционирането на системата на ПОО, който да превърне професионалното обучение
в привлекателна и ефективна възможност за учене, не е разработен и приложен.
Важно условие за повишаване привлекателността на ПОО и все повече млади хора да
се включват в него

представлява наличието на разработен модел за признаване на

резултати от учене, придобити в професионалното образование и обучение от
институциите в системата на висшето образование и този модел да бъде въведен и
прилаган в практиката на висшите училища. Проект на механизъм за признаване от
висшите училища на модули, основани на резултати от ученето в професионалното
образование, е разработен в началото на периода. В следващите две години този
механизъм се популяризира сред редица висши училища, от които за съжаление малка
част проявяват интерес за прилагането му. Липсата на заинтересованост от страна на
висшите училища води до спиране на процеса по развитието и усъвършенстването на
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механизма за признаване и след 2014 г. не се планира изпълнение на задачи за
изпълнението на тази дейност. В резултат оценката на степента на изпълнението на
дейността е „по-скоро неизпълнена“ – планирани са малко на брой задачи, които нямат
съществен принос за изпълнението на планираната дейност.
Изводът от изпълнението на тази дейност е, че и този инструмент - модел за
признаване на резултати от учене, придобити в професионалното образование и
обучение, от институциите в системата на висшето образование, не е разработен и
внедрен.
Въвеждането и развитието на система за актуализиране и допълване на
квалификацията на учителите по професионална подготовка по специалността им от
висшето

образование и в подкрепа на кариерното им развитие и на система за

непрекъснато актуализиране компетентностите на учителите по професионална
подготовка чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и с висшите училища за провеждане
на обучения в производствени условия, предоставени от бизнеса, във връзка с
въвеждането на нови техники и технологии в съвременните производства е в пряка връзка
с постигането както на специфичната цел за превръщане на ПОО в привлекателна и
ефективна възможност за учене, така и със стратегическата цел да се повиши участието
на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение от 1,5% през 2012 г.
на повече от 5% през 2020 г.
В началото на периода са планирани и изпълнени задачи, с които се актуализира и
допълва квалификацията на учителите по професионална подготовка по специалността им
от висшето образование и в подкрепа на кариерното им развитие. Задачите, планирани и
изпълнени през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. се отнасят само за квалификация на учителите по
специализирана, отраслова и специфична подготовка в спортните училища. Чрез
изпълнението на НП „Квалификация“ и НП „Развитие на педагогическите кадри“ в
действителност до известна степен е налице въвеждане и развитие на такава система, но
само това не е достатъчно основание да се оцени дейността като изпълнена. Степента на
изпълнението е „по-скоро неизпълнена“ – планирани са малко на брой задачи, които нямат
съществен принос за изпълнението на планираната дейност
Въвеждането

и

развитието

на

система

за

непрекъснато

актуализиране

компетентностите на учителите по професионална подготовка чрез ефективно
сътрудничество с бизнеса и с висшите училища за провеждане на обучения в
производствени условия, предоставени от бизнеса, във връзка с въвеждането на нови
техники и технологии в съвременните производства практически представлява планирана
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дейност, която не е изпълнена. Липсва планиране и изпълняване на задачи (общо за целия
период е планирана 1 задача), които да доведат до изпълнение на дейността. Не са
осигурени условия за повишаване на квалификацията на учителите и обучителите по
професионална подготовка в производствени условия във връзка с въвеждането на нови
техники и технологии в съвременните производства.
Изводът, който следва от посоченото е, че и тези инструменти – системи за
квалификация на учителите по професионална подготовка, не са разработени и въведени.
Актуализирането на компетентностите на учителите по специалността им във връзка
с новите техники и технологии, вкл. и непосредствено в производствени условия, е
специфична

квалификационна

дейност,

която

не

се

съвместява

с

общите

квалификационни форми за учителите в общообразователната система. Това изисква
изграждането на самостоятелна, отделна специфична система за квалификация на
учителите по професионална подготовка. В тази посока, би следвало МОН като водеща
отговорна институция да предложи за утвърждаване нова национална програма за
квалификация на учителите по професионална подготовка по специалността им във
връзка с новите техники и технологии, вкл. и непосредствено в производствени условия.
Във втората група дейности, свързани с оптимизирането на съдържанието на
професионалната подготовка и създаването на оптимални условия за учене в системата на
ПОО, са планирани и се изпълняват задачи, чрез които да се постигне специфичната цел
в Област на въздействие 5 – превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна възможност
за учене. За изпълнение са планирани пет дейности за:
 актуализиране на съществуващите ДОИ и разработване на ДОС за придобиване на
квалификация по професия чрез базирането им на резултати от учене (РУ) и
повишаване на съответствието им с професионалните стандарти;
 разширяване на процеса на разработване на електронни учебни курсове за
професионална подготовка;
 преминаване от учебно-предметна към модулна организация на учебния процес;
 разширяване на съществуващата мрежа от учебно-тренировъчни фирми (УТФ);
 модернизиране и развитие на образователната инфраструктура и изработване на
национална образователна карта.
За периода 2014-2020 година системно са планирани и изпълнявани задачи за
разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професия чрез базирането им
на РУ. По-голямата част са изпълнени, което е залог и основа за изграждане и въвеждане
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на система за трансфер на кредити в ПОО и за разширяване и прилагане на система за
валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Изводът във връзка с изпълнението на тази дейност е, че процесът по
разработването на ДОС чрез базирането на РУ е интензивен, но все още недостатъчно
разгърнат.
Бавни са темповете и са недостатъчни усилията за актуализиране на учебното
съдържание по професионална подготовка и представянето му в електронни учебни
курсове. При планирането за целия период се забелязва липса или недостатъчно задачи,
които да доведат до разширяване на процеса на разработване на електронни учебни
курсове за професионална подготовка, поради което изпълнението на дейността е „поскоро неизпълнена“.
Дейността за преминаване от учебно-предметна към модулна организация на учебния
процес не е развивана в периода 2014-2020 година. С приключването на проектната
дейност през 2014 г. в МОН не се инициира разширяване на процеса към преминаване на
модулна организация на професионалното образование и обучение. Наблюдават се
отделни инициативи при обучението на възрастни лица в центровете за професионално
обучение, а в системата на професионалното образование броят на обучаваните ученици
по модулни учебни планове намалява. В резултат степента на изпълнение на тази дейност
се оценява като „неизпълнена“.
Постигнат е значителен напредък по отношение разширяване на съществуващата
мрежа на учебно-тренировъчните фирми (УТФ). Интересът към този метод на обучение е
изключително голям и независимо от липсата на достатъчен административен ресурс се
организира, координира и разширява мрежата на УТФ с всяка следваща година на
периода 2014–2020 година.
За постигането на специфичните цели с не по-малка значимост е необходимостта от
осигуряването на модерна, съвременна учебна база за теоретично и практическо
професионално обучение, както и развитието на образователната инфраструктура за ПОО.
За периода 2014–2020 година в изпълнение на НСУЦЖ са планирани сравнително неголям
брой задачи (9 бр.), но на практика са изпълнени два пъти повече. Основен е делът на
постиженията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул
„Модернизиране на системата на професионалното образование“.
Може да се направи изводът, че дейността за модернизиране и развитие на
образователната структура е „по-скоро изпълнена“, но процесът би могъл да се
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оптимизира и разшири чрез включването в него освен на бизнеса и обучаващите
институции за ПОО и на местните структури.
Третата група дейности от ОВ 5 целят да повишават пригодността за заетост след
завършване на образование и/или обучение в системата на ПОО. В тази група са
планирани за изпълнение следните дейности:
 развитие на услугите по кариерно ориентиране;
 стимулиране на образованието и обучението в приоритетните области на
икономиката и разработване на подходи за реализиране на обучение по „защитени
професии/специалности“;
 разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното
обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по
време и след завършване на обучение;
 съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на поголяма пригодност на обучаваните за трудова заетост;
 осигуряване на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на
групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с
потребностите на бизнеса и изисквания за преход към ресурсно ефективна
нисковъглеродна и зелена икономика.
Това са дейностите в НСУЦЖ, които в най-голяма степен определят постигането на
специфичните цели за Област на въздействие 5 „Повишаване на привлекателността и
подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране
на заетост и конкурентоспособност“. При изпълнението на три от тях сe наблюдават
ключови, открояващи се постижения за периода 2014–2020 година, което не се констатира
за останалите две при анализа на ежегодната информация за основните параметри на
изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в
Стратегията.
Първото условие за успешна последваща пригодност за заетост преди провеждането
на самото обучение в системата на ПОО е на потенциалните възрастни обучаеми да се
предостави възможност за участие в процес, при който да могат да вземат обосновани
решения относно своето образование, обучение и кариерно развитие. В тази връзка
Стратегията планира развитие на услугите по кариерно ориентиране. За периода 2014–
2020 година са планирани само 2 задачи за изпълнението на тази дейност, едната от които
не е изпълнена.
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Налице е липса както на планиране, така и на изпълнение на задачи, в резултат на
което изводът е, че степента на изпълнение на дейността за развитие на услугите по
кариерно ориентиране е „неизпълнена“.
Второто условие за постигане специфичната цел на ОВ 5 – повишаване пригодността
за заетост на завършилите ПОО, е реализиране на обучения по „защитени
професии/специалности“ от приоритетни за икономиката области. В началото на периода
2014–2020 година се наблюдават много бавни темпове на разработване на критерии за
определяне на защитените от държавата специалности от професии и изготвяне на проект
на акт на МС.
Въпреки наличието в последните години на нормативно осигуряване на процеса
(акт на МС), не са планирани и изпълнени задачи, чрез които да се стимулира
образованието

и

обучението

в

приоритетните области

на

икономиката

след

утвърждаването на критериите за определяне на защитени от държавата специалности от
професии.
В резултат степента на изпълнение на дейността е „по-скоро неизпълнена“ –
планирани са малко на брой задачи, които нямат съществен принос за изпълнението на
планираната дейност.
Едно от ключовите постижения за реализиране на специфичната цел за повишаване
на пригодността за заетост на завършилите ПОО е разработването и прилагането на
политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда. За
изпълнението на тази дейност са планирани множество задачи (49 бр.), от които близо
80% са „изпълнени“ и „по-скоро изпълнени“. Данните показват, че са постигнати добри
резултати при прилагането на мерки за развитие на професионалното обучение в работна
среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на
обучението. Осигуряването на реални работни места за стажуване и чиракуване е ясно
изразено като добър резултат и се установява като практика за целия период 2014–2020
година.
Изпълнението на тази дейност допринася в много голяма степен както за
превръщането на ПОО в привлекателна и ефективна възможност за учене, така и за
повишаване пригодността за заетост на завършилите ПОО – специфичните цели за ОВ
5 в НСУЦЖ.
Съчетаването на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на
по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост е дейност от третата група в ОВ
5, за чието изпълнение са планирани голям брой задачи (46 бр.), от които повече от 90%
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са „изпълнени“ и „по-скоро изпълнени“. Най-голям е делът на обученията по
предприемачество като ключова компетентност. В подкрепа на обучението по
предприемачество Министерство на икономиката създава тренировъчни предприятия в
училища по изкуствата и в спортните училища (проект “stARTs”), в които се обучават
ученици на възраст между 15 и 18 години. Паралелно с това е осигурено обучение за
придобиване на умения, свързани с регистрация на търговска марка на Общността и
защита на интелектуалната собственост в тренировъчни предприятия.
Значителен е и броят на проектите, по които се осъществява обучение както за
придобиване на професионална квалификация, така и за придобиване на ключови
компетентности.
Налага се изводът, че е постигнат значителен напредък по отношение съчетаването
на ПОО с обучения за овладяване на ключови компетентности, но приоритетно за
отчитания период 2014–2020 година тези обучения са по предприемачество като
ключова компетентност. Изпълнението на тази дейност има ключова роля за
постигането на двете специфични цели за ОВ 5, а именно превръщането на ПОО в
привлекателна и ефективна възможност за учене и повишаването на пригодността за
заетост на завършилите ПОО.
Осигуряването на възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на
групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с
потребностите на бизнеса и изисквания за преход към ресурсно ефективна
нисковъглеродна и зелена икономика е дейност от ОВ 5, която е разгърната мащабно чрез
планирани 111 бр. задачи.
Задачите за изпълнението са планирани систематично за всяка година от целия период.
Проведени са широка палитра от обучения с различни целеви групи за:
 придобиване/повишаване на професионалната квалификация;
 придобиване на ключови компетентности;
 развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения за започване
на самостоятелна стопанска дейност;
 организация и управление на работни системи и процеси (за мениджъри);
 заемане или във връзка със заетост на конкретни работни места (специфични
обучения за конкретни работни места);
 разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване
(мотивационни обучения);
 обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници;
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 общуване на чужд език – български език (за безработни лица – бежанци);
 професионално ориентиране;
 обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Една част от обученията включват и осигуряване на субсидирана заетост.
За успешното изпълнение на дейността за осигуряване на възможности за ПОО на
заети и безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, допринася
ежегодното изпълнение на задачата за идентифициране на икономически неактивните
младежи на възраст до 29 г. вкл., които не са в образование или обучение, активирането
им за включване на пазара на труда, вкл. чрез обучение за придобиване на професионална
квалификация във връзка с последващо наемане на работа след обучението. Липсва
планиране на идентична задача и за други целеви групи, комбинирана с мотивационно
обучение. Независимо от това при изпълнението на дейността

„Осигуряване на

възможности за ПОО на заети и безработни лица с приоритет на групата в младежка
възраст, в т.ч. и обучения на работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса
и изисквания за преход към ресурсно ефективна нисковъглеродна и зелена икономика“ от
Осъществени са обучения на представители на следните целеви групи:
 безработни младежи до 29 г.;
 икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл., които не са в
образование или обучение;
 неактивни и безработни лица на възраст над 29 г.;
 неграмотни и слабограмотни лица над 16 години;
 безработни лица с ниска степен на образование (ISCED 2 и по-ниско);
 икономически неактивни лица, лица с увреждания, лица, полагащи грижи на
зависими членове на семейството;
 лица в неравностойно положение, заети в социални предприятия;
 продължително безработни лица;
 безработни лица – бежанци;
 заети лица;
 мениджъри (по организация и управление на работни системи и процеси).
Голяма част от обученията се финансират от държавния бюджет (чрез предоставяне
на ваучери за обучение, по национални програми, по Национален план за действие по
заетостта през съответната година), по ОП РЧР и други европейски проекти и програми.
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Независимо от наличието на 2,70% неизпълнени задачи и 9,91% по-скоро
неизпълнени задачи и проблемите с усложнената епидемична обстановка през 2020 г.,
степента на изпълнение на дейността е „изпълнена“ – планирани са задачи и дейността е
изпълнена в срок.
Изпълнението на последните три дейности от третата група в ОВ 5 е ключово,
значимо и допринася в много голяма степен както за превръщането на ПОО в
привлекателна и ефективна възможност за учене, така и за повишаване пригодността
за заетост на завършилите ПОО – специфичните цели за ОВ 5 в НСУЦЖ. В същото
време индиректно чрез тяхното успешно изпълнение се постигат и стратегически цели
на Стратегията – повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от
63% през 2012 г. на 76% през 2020 г. и повишаване на участието на населението на 25-64
навършени години в образование и обучение от 1,5% през 2012 г. на повече от 5% през
2020 г.
В четвъртата група дейности са планирани и се изпълняват задачи, чрез които да
се постигне специфичната цел: Превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна
възможност за учене. За изпълнение са планирани три дейности:
 развитие на публично-частното партньорство в областта на ПОО като средство за
ефективно сътрудничество с бизнеса;
 разширяване на дейностите, които способстват за привлекателността на ПОО, вкл.
ежегодно провеждане на Панорама на професионалното образование и обучение;
 подкрепа за участие на учещи в национални и международни конкурси,
включително и на конкурси по предприемачество.
За целия период 2014–2020 година за развитието на публично-частното партньорство
е планирана една задача за изпълнение през 2017 година – сключване на рамково
споразумение за сътрудничество в областта на ПОО. През 2017 г. и през следващите до
2020 г. се изпълнява споразумението, сключено в края на 2016 г. и отнасящо се единствено
за ИТ сектора.
Фактически е налице за целия период липса на целенасочени действия за развитие на
публично-частното партньорство в областта на ПОО като средство за ефективно
сътрудничество с бизнеса

с цел превръщането на професионалното обучение в

привлекателна и ефективна възможност за учене от една страна и с цел повишаване
пригодността за заетост на възрастните обучаеми от друга страна.
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Специално предвидената дейност за повишаване привлекателността на ПОО се
изпълнява чрез планирането на ограничен брой задачи (8 бр.). През целия период (2014–
2020 година) изпълнението на дейността се свежда почти само до провеждането на
регионални и национални състезания по професии. Тези задачи във връзка с провеждането
на състезания по професии съставляват 62,5% от всички планирани задачи за дейността.
Независимо от увеличението на броя на професиите, по които се организират и провеждат
състезания, само те не биха могли да допринесат в достатъчна степен за повишаване
привлекателността на ПОО. Освен това в провеждането на състезанията не са привлечени
и няма участие и на възрастни обучаеми.
Степента на изпълнение е „по-скоро неизпълнена“ – планирани са малко на брой
задачи, които да окажат въздействие и да способстват за повишаване привлекателността
на ПОО.
За изпълнението на дейността „Подкрепа за участие на учещи в национални и
международни конкурси, включително и на конкурси по предприемачество“ са планирани
еднократно през 2014 г. две задачи. През следващите години липсва планиране за
изпълнение на дейността, поради което степента на изпълнението ѝ е „неизпълнена“ – не
са планирани задачи за изпълнението на дейността/възникнали са обективни причини,
препятстващи изпълнението или е отпаднала необходимостта от изпълнението на
дейността.
Изводът е, че всички дейности от четвъртата група не са изпълнени, поради
което не способстват за постигането на заложените специфични цели за Област на
въздействие 5 „Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на
професионалното

образование

и

обучение

за

гарантиране

на

заетост

и

конкурентоспособност“.

Изводи:
 С направените нормативни промени се установява добра основа системата на
професионалното образование и обучение да стане по-качествена и по-ефективна,
което да я направи и по-привлекателна за младите хора.
 Осигуряването на възможности за професионално образование и обучение на заети
и безработни лица с приоритет на групата в младежка възраст, в т.ч. и обучения на
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работното място, в съответствие с потребностите на бизнеса, осигуряването на
реални работни места за стажуване на ученици и на младежи до 29 г. възраст,
съчетаването на ПОО с овладяване на ключови компетентности, както и
създаването на тренировъчни предприятия са най-ясно изразените добри резултати
през периода на изпълнение на НСУЦЖ.
 Интензивно е развитието на процеса по разработването на държавните
образователни стандарти чрез базирането на единици резултати от учене, но все
още е недостатъчно разгърнат.
 Налице

са

значителни

постижения

за

модернизиране

и

развитие

на

инфраструктурата на ПОО, но процесът не е достатъчно оптимизиран и разширен
чрез включването в него на всички заинтересовани страни, в т.ч. и на местните
структури.
 Изостава развитието на процеса за разработването, изграждането и въвеждането на
такива важни инструменти за функционирането на системата за ПОО каквито са:
 система за осигуряване на качеството на ПОО;
 национална система за наблюдение на прехода на завършилите ПОО към пазара
на труда и към по-нататъшно образование и обучение;
 система за трансфер на кредити в ПОО;
 модел за признаване на резултати от учене, придобити в ПОО, от институциите
в системата на висшето образование;
 система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите по
професионална подготовка по специалността им от висшето образование и в
подкрепа на кариерното им развитие;
 система за непрекъснато актуализиране компетентностите на учителите по
професионална подготовка чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и с
висшите училища за провеждане на обучения в производствени условия,
предоставени от бизнеса, във връзка с въвеждането на

нови техники и

технологии в съвременните производства.
 Бавни са темповете и са недостатъчни усилията за актуализиране на учебното
съдържание по професионална подготовка, за разширяване на процеса на
разработване на електронни учебни курсове за професионална подготовка и за
преминаване от предметно-учебна към модулна система на организация на учебния
процес.
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 Не се осигуряват условия за развитие на услугите по кариерно ориентиране и за
идентифициране на икономически неактивните лица, които не са в образование или
обучение, активирането им за включване на пазара на труда, вкл. чрез обучение за
придобиване на професионална квалификация във връзка с последващо наемане на
работа след обучението.
 Не е застъпено и не се реализират възможностите на професионалното колежанско
образование в НСУЦЖ.
 Не се полагат целенасочени усилия за превръщане на ПОО в привлекателна и
ефективна възможност за учене, вкл. чрез развитие на публично-частното
партньорство в областта на ПОО.
Препоръки:
 Да се възстанови и надгради системата за осигуряване на качеството на
професионалното образование и обучение като отделно функционираща
специфична система.
 Да се разработи и въведе с активното участие на всички заинтересовани страни
(държавни институции, обучаващи институции, работодатели, местни органи,
неправителствени организации и др.) национална система за наблюдение на
прехода на завършилите ПОО към пазара на труда и към по-нататъшно образование
и обучение.
 Да се разработи и внедри система за трансфер на кредити, стъпвайки на основата
на разработените ДОС за придобиване на квалификация по професия чрез
прилагане на подхода, ориентиран към единици резултати от ученето, и на
разширяването на модулната организация на учебния процес при провеждането на
професионалната подготовка.
 Да се развие, надгради и въведе модел за признаване от висшите училища на
резултати от учене, придобити в ПОО, като практика в дейността на институциите
в системата на висшето образование.
 Да се изгради самостоятелна система за квалификация на учителите по
професионална подготовка по специалността им от висшето образование чрез
ефективно сътрудничество с бизнеса и с висшите училища за провеждане на
обучения в производствена среда.

68

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

 Да се предприемат интензивни действия за разработване на електронни учебни
курсове за професионална подготовка, което е от особена важност в настоящата
усложнена епидемична обстановка.
 Да се осигури достатъчен административен ресурс за подкрепа разширяването на
съществуващата

мрежа

от

учебно-тренировъчни

фирми

във

връзка

с

необходимостта от повишаване пригодността за заетост на завършилите ПОО.
 Да се разшири и оптимизира процесът на модернизация и развитие на
образователната инфраструктура за ПОО, като освен участието на обучаващите
институции и бизнеса се активизират и ангажират и местните структури.
 Да се реализира развитие на услугите по кариерно ориентиране с цел вземане на
решения относно образование, обучение и кариерно развитие.
 Да се разширява овладяването на широк кръг ключови компетентности,
съчетавайки го с професионалното образование и обучение.
 Да се разширят дейностите за идентифициране на икономически неактивните лица,
вкл. и на лица на възраст над 29 г., които не са в образование или обучение, с цел
активирането им за включване на пазара на труда.
 Да

се

разшири

и

активизира

на национално

ниво

публично-частното

партньорството в областта на ПОО за всички сектори на индустрията (по модела
на действащото споразумение между МОН и ИТ индустрията).
 Да

се

разширят

и

разнообразят

дейностите,

които

способстват

за

привлекателността на ПОО, а в утвърдените вече национални състезания по
професии да се активира включването и на възрастни обучаеми.
 Да се преосмислят съдържанието и възможностите на професионалното
колежанско образование с цел осигуряване на гъвкави пътеки както към пазара на
труда, така и към висшето образование.

4.4. Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и
професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след
приключване на трудовата кариера
Дейностите, включени в тази област на въздействие са насочени към постигане на
следните специфични цели:
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 Създаване на условия за устойчиво развитие на възможностите за учене,
изграждане на работещи връзки между образованието и компетентностите,
придобити в системата на формалното образование и развитието на уменията в
неформален контекст и чрез самостоятелно учене, предимно на работното място;
 Увеличаване на дела на населението на възраст 25-64 години, участващо в
неформално обучение от 24.4% през 2011 на 38.0% през 2020 г.;
 Увеличаване на дела на населението на възраст 25-64 години, участващо в
самостоятелно учене от 12.5% през 2011 на 18.0% през 2020 г.;
 Насърчаване на работодателите да провеждат целенасочена политика за
приспособяване на човешките ресурси към динамичните промени в технологиите
и процесите посредством разнообразни форми на неформално обучение за
повишаване на професионални умения и ключови компетентности, на работната
сила;
 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа за
пълноценното личностно, професионално и обществено развитие на всички и в
частност на тази част от населението, което е недостатъчно представено на пазара
на труда и в обществения живот (по-възрастни работници и пенсионери, хора с
ниски умения, групи от етнически малцинства, хора с увреждания и други);
 Подкрепа на младите хора за придобиване на ключови компетентности
посредством неформално обучение и осигуряване на условия за признаване и
зачитане на постигнатите резултати;
 Насърчаване на доброволчеството сред населението от всички възрасти и
осигуряване на условия за неговото валидиране и признаване;
 Развитие на нови форми на интеграция и социална мобилност чрез учене и
развиване на потенциала на по-възрастните работници и служители и на хората в
пенсионна възраст;
 Развитие на потенциала на читалища, обществени библиотеки, музеи и други
културни институции и организации като проактивен фактор при осъществяване
на инициативи за учене през целия живот в полза на общността.
Количествена оценка на изпълнението
За постигане на специфичните цели в разглежданата област на въздействие в
НСУЦЖ са идентифицирани общо 23 дейности.
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Прегледът на ежегодните планове за изпълнение на стратегията показва, че за
периода от 2014 до 2020 г. вкл. са планирани общо 62 задачи в 12 от идентифицираните
23 дейности за постигане на специфичните цели в областта на въздействие.
Таблица 6: Брой планирани дейности и задачи в Област на въздействие „Развитие
на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и
професионално израстване
Област на въздействие

Бр.
дейности

Развитие на възможности за 23
неформално и самостоятелно
учене
за
личностно
и
професионално израстване. Нови
възможности за добро качество на
живот след приключване на
трудовата кариера

Брой
Дял (в %)
Брой
планирани планирани
задачи
дейности
дейности
12
52.17%
62

Процесът на планиране бележи низходяща тенденция през годините: през 2014 г. - първата
година на действие на НСУЦЖ, са планирани 9 дейности и 16 задачи, а през 2019 и 2020
г. - 5 области с по 5 задачи. Най-малко дейности - 4, са планирани през 2018 г.
Графика: Брой планирани дейности и задачи по години
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0
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Най-много задачи през годините на изпълнение на НСУЦЖ са планирани по
дейност „Засилване на проактивната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като
инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска
активност на местно ниво посредством дейности за учене през целия живот” - общо 12, а
най-малко - по 1 - по дейностите „Подкрепа за неформално обучение на трудови и
образователни медиатори за работа сред групи в неравностойно положение и най-вече
сред ромските общности” и „Осигуряване на достъп на възрастните хора до информация
и консултации за възможностите за включване в учене през целия живот и в
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общественополезни доброволчески дейности за преодоляване на социалната изолация и
активно стареене”.
Графика: Дял на планираните дейности и задачи
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За отчитане на степента на изпълнение на всяка от дейностите е използвана скала
от четири стойности, разработена в Методиката за последваща оценка на въздействието
на политиката за учене на възрастни за периода 2014-2020 г., според която неизпълнена е
онази дейност, за която не са планирани задачи, възникнали са обективни причини, които
са възпрепятствали изпълнението й или е отпаднала необходимостта от изпълнението на
тази дейност; по-скоро неизпълнена е онази дейност, за която има планирани малко или
несъществени задачи; по-скоро изпълнена е онази дейност, за която има планирани задачи
и чието изпълнение е към края на процеса, но ще продължи и след 2020 г. и изпълнена е
дейността, за която има планирани задачи и те са изпълнени в срок.
В съответствие с възприетата методика, неизпълнени са 11, или 47.82% от заложените
дейности в разглежданата област на въздействие - за тях не са планирани никакви мерки
през годините на изпълнение на НСУЦЖ.
Прегледът на докладите и основните параметри за изпълнението на предвидените
дейности и задачи показва, че от планираните през годините на действие на НСУЦЖ общо
62 задачи в разглежданата област на въздействие, 34 са изпълнени, 9 са по-скоро
изпълнени, 10 са по-скоро неизпълнени, 9 са неизпълнени.
Таблица 7: Степен на изпълнение на планираните дейности
Дейност

1

Изпъл
нена

Поскоро
да

Поскоро
не

Неизп
ълнена

Насърчаване на изграждането на мрежи Х
за учене през целия живот на местно
ниво, включващи държавни и местни
власти и структури, фирми и
предприятия,
доставчици
на
образование и обучение, културни
институции, предоставящи неформално
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2

3

4

5

6

7

8

9

обучение,
неправителствени
и
доброволчески организации и други с
цел споделяне на ресурси (не само
финансови)
и
гарантиране
на
прозрачност, ефективност и ефикасност
на проекти за учене на възрастни,
осъществявани
с
публично
съфинансиране при спазване на
принципа на партньорство
Подкрепа на работодатели за обучение
на персонала на работното място, с
особен акцент върху малките и средни
предприятия, както и предприятията в
малки населени места и селските райони
Осъществяването на кампании за
информиране
и
повишаване
на
мотивацията
на
потенциалните
възрастни учещи, включително на
работното място и в социалната им
среда, осъществявани в сътрудничество
с работодатели, неправителствени и
доброволчески организации
Осигуряване на условия за достъп до
образование и обучение за повишаване
на квалификацията и преквалификация
на хора в предпенсионна възраст за
подобряване на тяхната трудова и
социална мобилност
Популяризиране и насърчаване на
участието на възрастни в инициативи в
рамките на новата програма на ЕС
„Еразъм +”
Насърчаване на доброволчеството сред
населението с особен акцент върху
младежите и хората в пенсионна
възраст, с оглед взаимното им
обогатяване и предаването на опит и
знания между поколенията
Оценяване на доброволческия труд чрез
система за валидиране на знанията,
уменията и компетентностите
Подкрепа за неформално обучение на
трудови и образователни медиатори за
работа сред групи в неравностойно
положение и най-вече сред ромските
общности
Осигуряване на достъп на възрастните
хора до информация и консултации за
възможностите за включване в учене
през
целия
живот
и
в

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
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10

11

12

общественополезни
доброволчески
дейности за преодоляване на социалната
изолация и активно стареене
Целенасочени мерки за насърчаване на Х
работата в мрежа на обществените
библиотеки на местно и регионално
ниво и
утвърждаването им като
центрове за придобиване на дигитални
компетентности
Подобряване
на
условията
в Х
читалищата, музеите и библиотеките за
повишаване
на
културната
осведоменост на населението, за
предоставяне на възможности за
самостоятелно учене и неформално
обучение на различни възрастови и
целеви групи
Засилване на проактивната роля на Х
читалищата, музеите и на библиотеките
като инициатори и двигатели за
развитие на общностите и стимулиране
на гражданска активност на местно
ниво посредством дейности за учене
през целия живот
8

3

0

1

Обобщените резултати показват, че от заложените в разглежданата област
на въздействие 23 дейности, са планирани 12 или 52.13%. От планираните дейности
8 (34.8%) са изпълнени, по-скоро изпълнени са 13.04%, неизпълнени са 4.34%.
Качествена оценка за напредъка
В съответствие с Методическото указание за подготовка на последваща оценка на
въздействие на политиката за учене на възрастни за периода 2014-2020 и възможните
качествени интерпретации, може да се направи извода, че в разглежданата област на
въздействие „Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за
личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот
след приключване на трудовата кариера” е постигнат ограничен напредък.

Политиката за развитие на неформално и самостоятелно учене има хоризонтален
характер. Това означава, че тя трябва да бъде интегрирана в редица секторни политики,
например:
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 В политиките за училищно образование
Компетентностите, придобити в рамките на формалната образователна система,
определят в много голяма степен мотивацията за участие в неформално и самостоятелно
учене и след завършване на училище, колеж или университет.
Затова е важно неформалното и самостоятелно учене да се насърчава още в етапа на
училищното образование.

Един от възможните подходи за това е фокусиране на

образованието както върху придобиването на знания, така и върху формирането на
ключови социални умения и компетентости и формиране на култура на учене през целия
живот. Това изисква учене, основано на свободен избор, рефлексивност и самопознание,
вътрешна мотивация и устойчивост.
 В политиките на пазара на труда
Постоянното усъвършенстване на професионалните знания и умения е ключов фактор
за успешна професионална реализация.
Изпълнението на мерките по две от дейностите в разглежданата област на въздействие:
„Подкрепа на работодатели за обучение на персонала на работното място, с особен акцент
върху малките и средни предприятия, както и предприятията в малки населени места и
селските райони” и „Осигуряване на условия за достъп до образование и обучение за
повишаване на квалификацията и преквалификация на хора в предпенсионна възраст за
подобряване на тяхната трудова и социална мобилност” изискват сериозен финансов
ресурс и зависят в много голяма степен от възможностите и желанието на работодателите
да повишават професионалните знания и умения на работниците и служителите.
Прегледът показва, че сред многообразието от възможности за неформално обучение
работодателите предпочитат обученията на работното място - такива обучения са
включени от работодателските организации в плановете за изпълнение на НСУЦЖ за 2014
и 2015 г. и се провеждат предимно в големите фирми и предприятия и в рамките на
проекти, финансирани по ОП РЧР.
От подадените данни не може да се направи извод колко от обученията са проведени
от малки и средни предприятия, колко в малки населени места и селски райони и т.н.,
както и в каква степен и дали изобщо в обученията са включени работници и служители в
предпенсионна възраст.
По отношение на включената в разглежданата област на въздействие дейност за
осигуряване на достъп до образование и обучение за повишаване на квалификацията и
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преквалификация на хора в предпенсионна възраст с цел подобряване на тяхната трудова
и социална мобилност, единствената мярка е планирана през 2016 г. от АИКБ.
Един от възможните подходи за насърчаване на неформалното и самостоятелно учене
на работното място е чрез изграждане на капацитет за провеждане на обучения и
споделяне на опит от служители и работници в самата фирма/предприятие.
Макар че в разглежданата област на въздействие на НСУЦЖ са идентифицирани
мерки като организиране на обучения на работното място, са необходими допълнителни
усилия за промотиране на ползите и повишаване на мотивацията на работодателите и
служителите - да организират и съответно участват в подобни обучения.
На ниво планиране, липсват конкретни мерки за включване в неформални обучение на
групи в неравностойно положение, в т.ч. по-възрастни работници и служители, хора с
ниски умения, представители на ромската общност, хора с увреждания и специални
образователни потребности.
Наличието само на една планирана мярка в подкрепа за неформалното обучение на
трудови и образователни медиатори за работа сред групи в неравностойно положение и
най-вече сред ромските общности, е индикатор за неразбиране и/или недооценяване на
важността на тази дейност в разглежданата област на въздействие.
 В демографската политика
Политиките за развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене стават
още по-важни в контекста на демографските предизвикателства, пред които е изправена
страната.
Демографската ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и
застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на
общата смъртност. Най-значимата демографска тенденция е процесът на застаряване,
както и неблагоприятната тенденция във възпроизводството на трудоспособното
население.
Интегриране на политиките за неформално и самостоятелно учене в демографската
политика на страната означава специален фокус върху хората в предпенсионна и
пенсионна възраст - създаване на условия за удължаване на трудовия им живот, за
ефективно използване на техния опит или просто за смислено прекарване на свободното
им време.
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Неформалното и самостоятелно учене е ефективен инструмент за реализиране на
концепцията за „активно стареене” и нови възможности за добро качество на живот и след
приключване на активната трудова кариера.
 В политиките за култура
Културните институции в България (читалища, библиотеки, музеи и др.) се
утвърждават като центрове за неформално обучение и самостоятелно учене. Те имат
специфична мисия да съхраняват и развиват традиционните ценности и историческата
памет, да бъдат активен фактор за осъществяване на ученето през целия живот.
Постигането на една от специфичните цели в разглежданата област на въздействие Развитие на потенциала на читалища, обществени библиотеки, музеи и други културни
институции и организации като проактивен фактор при осъществяване на инициативи за
учене през целия живот в полза на общността, е подкрепено с мерки, планирани през
всички години на изпълнение на НСУЦЖ.
Данните, подадени от МК като отговорна институция показват, че мерките се
реализират успешно, а заложените индикатори са постигнати.
Отчитайки ключовата роля на културните институции, една от най-важните посоки на
по-нататъшно развитие на политиките за неформално и самостоятелно учене следва да
бъде свързана с укрепването на техния капацитет, разширяване на портфолиото от услуги,
които предоставят на различни целеви групи и насърчаване на партньорствата им с
образователните и обучителни институции.
 В политиките за насърчаване на дигиталната грамотност
Дигиталната грамотност е ключова предпоставка за успешната реализация, а липсата
на дигитални умения означава на практика ограничен достъп до информация, услуги,
социални контакти и като цяло водене на пълноценен живот.
Предизвикателствата, свързани с развитието на съвременните информационни
технологии, пренасянето на значителна част от социалната и междуличностна активност
и общуване в социалните мрежи и онлайн (особено в условията на пандемията от COVID
19) поставя няколко групи възрастни в особен риск от социална изолация: безработните
с ниска дигитална грамотност; възрастните хора на 55+, живеещите в селата и малките
населени места, които са с ограничен достъп до интернет и компютър.
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Неформалното обучение е възможност тези дефицити да бъдат компенсирани, а
организациите, които предоставят обучения по компютърна грамотност да бъдат
насърчени да включват повече хора от посочените целеви групи.
В разглежданата област на въздействие е дефинирана дейност за подобряване на
възможностите за учене в контекста на активен живот на възрастните хора чрез
насърчаване на иновативни форми за учене между поколенията и инициативи за
използване на знанията, уменията и компетентностите им в полза на обществото, за която
обаче няма планирани мерки.
В обхвата на тази дейност биха могат да попаднат и мерки за споделено учене между
поколенията, в т.ч. за организиране на курсове за начална компютърна грамотност или
повишаване на дигиталната грамотност на възрастните хора, където в ролята на обучители
могат да влязат млади хора.
 В политиките за интеграция на уязвими групи
Политиките за развитие на неформално и самостоятелно учене трябва да са съществен
елемент от политиките за интеграция на уязвими групи.
Социализацията и включването на тези групи предполага - наред с всичко друго - и
развитие на професионални и социални умения и компетентности, които могат да бъдат
предмет на обучения и инициативи, предоставени от доставчици на неформално обучение
и неправителствени органзиации.
Осигуряването на равен достъп до възможности за неформално учене за групи в
уязвимо положение и въвеждането на разнообразни субсидирани форми за неформално
обучение на безработни лица и лица в неравностойно положение е дефинирана дейност в
разглежданата област на въздействие, но за нея няма планирани мерки през годините на
изпълнение на НСУЦЖ.
Необходимо е организациите, предоставящи обучение на възрастни да бъдат
насърчавани и стимулирани да достигат до групите в неравностойно положение.
 В политиките за насърчаване на доброволчеството
Мерки за насърчаване на доброволчеството са включени в две от дейностите
„Насърчаване на доброволчеството сред населението с особен акцент върху младежите и
хората в пенсионна възраст, с оглед взаимното им обогатяване и предаването на опит и
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знания между поколенията” и „Оценяване на доброволческия труд чрез система за
валидиране на знанията, уменията и компетентностите” .
Финансирането на мерките е на проектен принцип и е осигурено от Националната
програма за младежта, администрирана от ММС. Бенефициенти са основно младежките
организации. На база на подадените данни може да се направи извода, че заложените
индикатори са постигнати в голяма степен.
Акцентът в мерките обаче е поставен върху младежкото доброволчество. Извън
обхвата на планираните задачи остават хората в предпенсионна и пенсионна възраст, а
тяхното включване в доброволчески инициативи би разширило възможностите за смислен
живот, активно стареене и общностна интеграция и след приключване на трудовата
дейност.
В разглежданата област на въздействие дейността за оценяване на доброволческия
труд чрез разработване на система за валидиране на знанията, уменията и
компетентностите има ключово значение. Мерки за изпълнението на тази дейност са
планирани през 2014 и 2015 г., но те не са изпълнени.
Легитимирането на доброволчеството като инструмент за формиране на личностни и
социални умения чрез разработването на механизъм за валидиране на придобитите умения
и измерване на ефекта от доброволческия опит би ускорило постигането на някои от
специфичните цели, свързани с развитието на неформалното и самостоятелно учене в
България.
Необходими са целенасочени и системни усилия за популяризиране и разбиране на
смисъла на доброволчеството, за формиране на доброволческа култура и привличане на
различни възрастови групи в доброволчески инициативи.
 В политиките за развитие на педагогическите кадри
Решаващо условие за качествено образование са подготвеността на педагогическите
кадри, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики.
В разглежданата област на въздействие е дефинирана и специална дейност стимулиране на педагогически специалисти да продължат работа като наставници и след
навършване на пенсионна възраст. По тази дейност обаче няма планирани мерки.
Липсата на система за признаване на резултатите от неформално обучение и
информално/самостоятелно учене също е бариера, която ограничава възможностите
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знанията и експертизата на педагогическите специалисти да бъдат максимално
използвани, а се отразява и при атестирането им.
Съществен въпрос на изпълнението на политиките за неформално учене е качеството
на предлаганите от доставчиците на неформално обучение услуги.
В разглежданата област на въздействие няма заложени дейности за укрепване на
капацитета на организациите и институциите, които работят в сектора на неформалното
обучение.
За да се гарантира високо качество на предлаганите обучителни услуги е необходимо
да се включат мерки за разработване на системи за оценка на качеството на неформалното
обучение, сертифициране на неформални образователни дейности и валидиране на
уменията, придобити чрез неформално образование.
Знак за качество на предоставяните обучителни услуги може да бъде даван на
организации - доставчици на неформално обучение.
Фактори за устойчивост на политиките за неформално и самостоятелно учене
Причините за ограничения напредък в разглежданата област на въздействие трябва да се
търсят на различни нива.
 По отношение на планирането
Липсата на мерки за почти половината от дейностите в разглежданата област на
въздействие на НСУЦЖ индикира пропуски в самия процес на планиране: или са
заложени дейности, за които не е предвиден ресурс за изпълнение, или са пропуснати
и/или недостатъчно ангажирани важни участници в

неформалното обучение на

възрастни.
Липсва индикация, че неправителствените организации (различни от национално
представителните организации на работодателите, работниците и служителите) са се
включили активно в планирането на дейности в разглежданата област на въздействие.
Общата картина показва, че мерките в разглежданата област на въздействие се
планират сегментирано и с различен темп през годините; липсва кохерентност и
надграждане, което рефлектира върху устойчивостта на постигнатите резултати.
Основната тежест в планирането, а впоследствие и в изпълнението на мерките се пада
на държавните институции - МОН, ММС, МК, държавните агенции - НАПОО, ЦРЧР,
НССЗ към МЗХ, НЦЕМПИ (до закриването му). По-слабо е участието на социалните
партньори (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КТ Подкрепа, КНСБ).
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Въпреки предвидената децентрализация на планирането, осъществяването и
наблюдението и оценката на неформалното обучение на възрастни, местните власти също
не участват в процеса на планиране.
 По отношение на финансирането
Прегледът на изпълнението показва, че доминиращата част от планираните мерки в
разглежданата област на въздействие са финансирани от държавния бюджет. Други са
финансирани на проектен принцип по програми на ЕС, преди всичко ОП РЧР, Програма
Еразъм+ и някои хоризонтални програми. Много малка част от мерките са финансирани
от собствения бюджет на организациите (предимно от социалните партньори).
Една от причините за неритмичното планиране на мерките през годините е липсата на
целенасочено, адекватно и устойчиво финансиране на сектора на неформалното учене.
Ограниченият финансов ресурс не съответства на заложените специфични цели в
разглежданата област на въздействие.
Липсата на адекватно и устойчиво финансиране на политиките за развитие на
неформално и самостоятелно учене рефлектира върху цялостния процес - на планиране,
изпълнение и отчитане на мерки в тази област на въздействие на НСУЦЖ.
 По отношение на отчитането
Начинът, по който се събират и агрегират данните за изпълнението на дейностите за
развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и
професионално израстване и за добро качество на живот след приключване на трудовата
кариера е строго административен и има по-скоро характер на одит - сравнява заложените
в плановете за изпълнение на НСУЦЖ мерки с отчетите за тяхното изпълнение.
Възприетият начин на отчитане на изпълнението в разглежданата област на въздействие
носи риск да се пропуснат важни участници и мерки в сектора на неформалното учене,
които допринасят за постигане на някои от заложените в нея специфични цели.
Имайки предвид посочените по-горе фактори за постигнатия ограничен напредък в
разглежданата област на въздействие, може да се формулират следните предложения:
Първо, устойчивостта на неформалното и самостоятелно учене може да се реализира
на ниво политики, чрез интегриране на мерки в различни секторни политики. За целта е
необходимо основните заинтересовани страни да разбират ролята и значението на
неформалното и самостоятелно учене и да планират конкретни мерки с цел насърчване
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развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене и участието на
различни целеви групи.
Устойчивостта на неформалното и самотоятелно учене предполага диверсификация на
източниците и устойчив финансов ресурс за изпълнение на мерките.
Второ, развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене зависи и от
институционалния капацитет - необходимо е звено, организация, институционален лидер,
който да играе водеща роля в процеса на планиране, мониториране и отчитане на
резултатите в областта на неформалното учене.
В един по-широк контекст, това звено или организация може да играе роля на
институционален застъпник, да обвързва политиките за неформално и самостоятелно
учене с други национални и европейски политики, да задава хоризонта на развитие, да
генерира идеи, да идентифицира нови участници в процеса, да създава стратегически
партньорства, да насърчава добрите практики в сектора.
Подобна заявка отговаря на важността на политиките за неформално и самотоятелно
учене. Тя би довела и до нов модел на структуриране и промяна във философията на
финансирането на политиките за неформално и самостоятелно учене.
Третото ниво е ориентирано към обществените нагласи към неформалното и
самостоятелно учене.
Неформалното и самостоятелно учене са все още с ниска степен на разпознаваемост
сред различните целеви групи. Формирането и развитието на различни професионални
или социални умения и компетентности извън институциите в образователната система училища, професионални гимназии, колежи и университети, рядко се разбира и приема
като резултат от участие в неформално и самостоятелно учене.
Факторът публичност има важно значение не просто защото би повишил
информираността, но и защото би катализирал процеси за промяна на политики,
политическо поведение и нагласи.
Таргетирането на потенциални възрастни обучаеми преминава през различни
информационни кампании - за представяне на ползите и възможностите за достъп до
неформалното и самостоятелно учене, за идентифициране на потребности от обучения и
т.н. Проучването на нагласите би позволило дизайн на мерки, които да насърчат участието
в неформално и самостоятелно учене на различни целеви групи.
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Затова е необходимо ползите от неформалното и самостоятелно учене за
професионалната и житейска реализация да бъдат активно комуникирани и насърчавани,
а усилията да бъдат насочени към признаване на потенциала на неформалното и
самостоятелно

учене,

популяризирането

на

добри

практики,

засилването

на

сътрудничеството и партньорствата, вкл. с неправителствените организации, които да
бъдат припознати като ключов участник и активно ангажирани в планирането и
изпълнението на политиките за неформално и самостоятелно учене.
4.5. Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране
на политиката за учене през целия живот
Количествена оценка
Количествената оценка на изпълнение на приетите от правителството задачи за
изпълнението на дейности от НСУЦЖ показва, че от общо 85 бр. планирани задачи, 77 са
разпределени по четирите степените на изпълнение. 75 бр. са “изпълнени” (88. 24%), 6 са
“по-скоро изпълнени” (7.6%), 1 е “по-скоро неизпълнена” (1.8%) и 3 са “неизпълнени”
(3.53%).
Задачите в тази област на въздействие се изпълняват от Министерството на
образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и
обучение, Института по философия и социология (бивш Институт за изследване на
обществата и знанието) към БАН, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена

палата,

Асоциацията

на

индустриалния

капитал

в

България

и

Конфедерацията на труда „Подкрепа“.
Най-много задачи в тази област на въздействие са изпълнени от Министерството
на образоването и науката (52 бр. или 53.18%). Приносите към изпълнението на
институциите с ангажименти към тази област на въздействие (МОН и НАПОО), вкл. и на
научните организации (ИФС към БАН), са свързани с изпълнението на 76 задачи или
79.73% от всички планирани задачи. Част от социалните партньори (три работодателски
организации и една синдикална организация) имат приноси към изпълнението на 9 бр.
задачи или 13.71%.
В тази област на въздействие няма дейности, за които не са планирани задачи.
Повече от половината дейности в тази област на въздействие се финансират от
държавния бюджет чрез утвърдените финансови средства по бюджетите на МОН, НАПОО
и БАН. Освен със средства от държавния бюджет изпълнението на дейностите и задачите
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от тази област на въздействие се осъществява с подкрепата Програмата на Европейския
съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +” (поспециално по отношение на изпълнение на националните приоритети в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни

и националната подкрепа за

функционалното съдържателно развитие на Електронната платформа за учене на
възрастни в Европа (EPALE) ). Финансирането на дейностите и задачите, изпълнявани от
социалните партньори ангажирани с изпълнението на тази област на въздействие се
осъществява по международни или европейски проектни интервенции или със собствени
средства на тези организация.
Качествена оценка – въздействие на политиката
Оценяването на напредъка по тази област на въздействие е свързано с националната
стратегическа цел: Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 %
през 2012 г. на 76% през 2020 г . За изпълнението й се наблюдават два индикатора: за
заетостта на лицата на възраст 20-34 г., наскоро завършили висше или средно образование,
и за заетостта на населението на възраст 20-64 навършени г. Общото между двата
индикатора е проследяване на развитието на личността чрез преходите между системите
за образование и системите на заетостта и пазара на труда. Разликата между индикаторите
се състои от една страна в предоставяне на относително „бърза картина“ (от 1 до 3 години)
за следствията, свързани с престоя на личността в образователната система, а от друга в
предоставянето на постоянни индивидуални учебни стратегии за устойчива заетост при
житейските преходи. И чрез двата индикатора се осъществява наблюдение на заетостта,
като по отношение на лицата на възраст 20-34 г. тя има специфично съдържание.
За целта „Повишаване на равнището на заетост на лицата на възраст 20-34 години,
завършили наскоро средно или висше образование е заложено изменение от 67.3% през
2012 г. на 77% през 2020 г. България е постигнала тази цел още през 2017 г. (77,7%). За
последната 2020 г. стойността на индикатора, който се наблюдава във връзка с нея е 78,7%.
За целта „Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. в Стратегията
е заложено изменение от 63 % през 2012 г. на 76% през 2020 г.“ През 2020 г. стойността
на този индикатор е 71.7%, чрез което поради пандемията, България изгуби реалния шанс
да постигне заложената цел при средногодишно нарастване на коефициента за заетост за
възрастовия интервал 20 – 64 г. с 1.9 п. п. за периода 2014 – 2019 г.
Върху постигането на тези две стратегически цели в обхвата на тази област на
въздействие влияят демографските тенденции и образованието. По-специално могат да се
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посочат увеличението на броя на заетите лица, намаляване на населението, застаряването
на населението и постоянно подобряващата се образователната структура на населението.
Изпълнението на заложените специфични цели в тази област на въздействие е
следното:
 Формиране на координирана политика на национално ниво и изграждане на
устойчиви механизми за местно и регионално иницииране и управление на
политики за УЦЖ - целта е частично постигната.
Създадена е система от координационни механизми, която успешно предпоставя
формирането на политика в сектора на всички нива на управление. По-конкретно това са
Националната координационна група за УЦЖ, която подкрепя дейността на националния
координатор за учене на възрастни, Национална платформа „Обединени за ученето на
възрастни“, 28 областни координационни групи и Национална мрежа за учене на
възрастни с над 400 институции и организации.
Механизмите са създадени, но те все още нямат самостоятелен институционален
живот и очакват активиране основно от МОН. Това е недостатък на взаимодействието и
липса на устойчивост.
 Осигуряване на условия за информационно осигуряване на процесите в
политиката за УЦЖ - целта е частично постигната.
Националната информационна система за учене на възрастни беше моделирана и
функционира успешно чрез ежегодни актуализации. Успоредно с това беше създаден и
електронен инструмент за координиране и отчитане на Стратегията, чието функциониране
не беше нормативно регулирано и се осигуряваше само на проектен принцип.
Придобиването на умения за работа с подобни инструменти за част от представителите на
заинтересованите страни остава актуално предизвикателство.
 Повишаване на административния капацитет на национално, областно и
местно ниво за планиране, мониторинг и оценка на политиката за УЦЖ - целта
не е постигната.
Структурни промени в звената от специализираната администрация на МОН не
позволиха да се съхрани постигнатото в началото на оценявания период и да се създадат
условия за надграждане и повишаване на административния капацитет. Натрупан е
сериозен дефицит от специфичен административен и експертен капацитет за сектора.
Невъзможност за компенсирането му чрез все още неукрепналите координационни
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механизми в сектора. Подценяване на специфичните потребности от такъв капацитет, вкл.
смесване с потребностите на други сектори до неглижиране.
Оценка на изпълнението на дейностите
Последователно и системно за оценявания период са планирани и изпълнявани
дейностите и мерките, свързани със създаването и прилагане на механизъм за мониторинг
на политиката за УЦЖ. Основите на изграждането информационна система за измерване
на въздействието са стабилни. Системният подход за комуникация в рамките на целия
процес на планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката за учене на
възрастни е факт. Мрежите от институции и организации на национално, областно и
местно ниво действат, но спецификата им съдържа още неограничени и полезни резерви
за свързаност. Научните изследвания в областта на ученето през целия живот обособяват
собствена академична територия и спрямо ползите от тях има нарастващ интерес.
С различни степени на успех се характеризира прилагането на гъвкави механизми за
докладване на резултатите от изпълнението на политиките, свързани с ученето на
възрастни. Целият спектър от предизвикателства, свързани с уменията на възрастни остава
актуален. Организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията
на представители на заинтересованите страни на различни равнища на управление трябва
да бъде по-последователно, целенасочено и атрактивно.
Слабо остава развитието на нормативната рамка за ученето на възрастни. То обхваща
както нормативното определяне на правата и отговорностите на заинтересованите страни
за планиране, изпълнение и мониторинг на политиките за учене на възрастни, така и
регламентирането на целия процес за работа и анализиране на данни за изпълнението на
политиките. Разработването на изследователски механизми в областта на политиките за
учене на възрастни продължава да стои в периферията на вниманието на заинтересованите
страни. Пред иновативните форми за учене на възрастни има административни бариери,
пречки и предубеждения, затрудняващи овластяването на възрастните обучаеми.
Фирмената политика за учене на възрастни трябва не се е превърнала в център на
корпоративната социална отговорност.

Изводи и препоръки:
 Заинтересованите страни остават пасивни при развитието на нормативната рамка
на сектора за учене на възрастни. Той се развива в рамките на отделни сектори на
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системата на образование и обучение или на други социално-икономически
сектори, без да осигурява свързаност между тях. Сред заинтересованите страни е
необходимо да се формират нагласи за нормиране и прилагане на нов подход на
взаимодействие и партньорство.
 Изследователските механизми в сектора са слабо развити. Резултатите и ползите
от тях трябва да намерят специфични пътища за пренасянето им във всички фази
на политиките за учене на възрастни и да бъдат съпроводени с конкретни научноприложни дейности, мерки и задачи. Тези механизми трябва да се финансират със
целенасочено.
 Разработването и прилагането на иновативни форми за учене на възрастни остава
затворено

в

институционалната

и

организационна

рамка

на отделните

заинтересовани страни. Съвместните ползи от тях не се осъзнават като силна
цялостна възможност за постигане на въздействие. Взаимодействието на
заинтересованите страни трябва да бъде основано повече върху личността на
възрастния обучаем и да изостави доминирането на институционалните подходи
на всички равнища на управление.
 Дейностите за учене на възрастни предприятията имат широк потенциал за
развитие и новаторство, дори в непандемичен контекст. Действията на
работодателските организации и на отделни работодатели трябва да бъдат
целенасочено финансирани по начини, които свързват ученето и заетостта;
 Координацията на взаимодействието на заинтересованите страни остава
фрагментирана, въпреки създадените координационни механизми. Координацията
стои в основата на управлението на сектора. Потребностите от управленски,
административен и експертен капацитет, както и от организационно развитие
допълнително усилват тази фрагментация. За преодоляването й е необходимо да се
осъществи

съгласуван

подход

между

надграждане

на

съществуващите

координационни механизми, вкл. чрез самостоятелната им активност, както и ново
организационно развитие на сектора в МОН.

5. НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЦЕС
Определени са следните цели на обществената консултация:
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 Да бъде представен напредъкът по отношение на националните стратегически
цели;
 Да се обсъди развитието на сектора за учене на възрастни в периода 2014 – 2020 г.,
сред максимално широк кръг от заинтересовани страни;
 Да се вземат предвид всички позиции и мнения по направените изводи;
 Да се създаде среда на доверие и диалог и да се потърсят мненията на различни
заинтересовани страни по отношение на ключовите области на въздействие през
следващия програмен период и варианти за решаване на основните проблеми;
 Да се идентифицират основните предизвикателства пред сектора за учене на
възрастни и да се очертаят насоки за преодоляването им;
 Да се формулират нови инициативи с оглед бъдещото развитие на сектора за учене
на възрастни.
При провеждане на консултацията са организиране и проведени:
 Онлайн анкета за пречките за включване в неформално обучение на потенциални
възрастни обучаеми и подготовка на анализ с резултатите (Приложение 1);
 Онлайн анкета с работодатели за пречките и възможностите за включване в
професионално образование и обучение на потенциални възрастни обучаеми
(Приложение 2);
 Фокус – групова дискусия с представители на различни заинтересовани страни в
сектора за учене на възрастни относно възможностите за неформално обучение и
придобиване на умения и компетентности извън формалната образователна среда
(Приложение 3);
 Фокус – групова дискусия с представители на различни заинтересовани страни в
сектора за учене на възрастни за превръщане на професионалното образование и
обучение в привлекателна и ефективна възможност за учене (Приложение 4).
Част от направените специфични за конкретните области изводи и препоръки са
отразени в част 4: Резултати от изпълнението на дейностите в областите на
въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 –
2020 г.
По време на консултативния процес бяха очертани следните основни проблеми,
които заслужават специално внимание от всички заинтересовани страни и спешни
политически мерки за преодоляването им :
 Ниска ефективност на резултатите от изпълнението на планове и програми;
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 Сериозно разминаване между структурата на „предлагането“ и вида и нивото на
формирането на професионални и цифрови умения от една страна и динамично
променящите се потребностите на пазара на труда – от друга;
 Недостатъчни инвестиции на работодателите в обучение;
 Неравномерно разпределение на инфраструктурата за образование и обучение на
възрастни в цялата страна;
 Различия в достъпа до образование за възрастни и резултатите от него, причинени
от социално-икономически фактори;
 Липса на навременни и всеобхватни анализи на въздействието и на систематични,
основани на факти механизми за оценка и мониторинг на мерките и програмите в
образованието и обучението на възрастни;
 Липсват систематични проучвания относно нагласите и нуждите на възрастните от
образование и обучение;
 Липсва единна законодателна основа.
В хода на обсъжданията бяха направени следните препоръки:
 Да бъдат направени съществени промени в политиката за учене през целия живот,
основана на компетентностите и индивидуалните умения. Целта е да се установи
нов подход, чрез който се осигурят гъвкави пътеки за обучаваните лица, както и
идеята да се въведат микрокредити и по-нататъшно развитие на обучението чрез
работа;
 Подобряване на информираността на населението за ползите от професионална
квалификация и обученията за повишаване й; повишаване на стимулите за участие
в образование и обучение; установяване на валидирането като успешен инструмент
за признаване на неформално и самостоятелно учене; създаване на функционираща
система за кариерно развитие;
 Министерството на образованието и науката и неговите регионални структури да
обърнат специално внимание на образованието и обучението на лицата, навършили
16-годишна възраст, така че да имат възможност и да бъдат мотивирани да
придобиват основни умения, за да могат да се гарантират равни възможности и поголямо социално участие, като по този начин се даде възможност за цялостен
подход към обучението за възрастни;
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 За осигуряване на качествено учене през целия живот за всички учащи се предлага
преглед на нормативната основа с цел осигуряване на пропускаемост и гъвкавост
между различните учебни пътеки в различните форми и равнища на образование и
обучение;
 Необходимо е ПОО да продължи да се развива като привлекателна и
висококачествена възможност в професионално и житейско отношение. За
постигане на тази цел се препоръчва изготвяне на нов Закон за професионалното
образование и обучение и Пътна карта с неотложни мерки за развитие на
професионалното образование и обучение до 2030 г., които да поставят основите
на една системна реформа в по-дългосрочен план;
 За повишаване на равнищата на грамотност сред учениците и възрастните и
намаляване на дела на 15-годишните с ниска функционална грамотност да се
планират национални програми за финансиране;
 Стимулиране на образователните и обучителни институции да предоставят
образователни услуги извън рамките на своята инфраструктура, включително на
работното място, при определянето на ясни стандарти, гарантиращи запазването на
качеството на предоставяната услуга;
 Особен акцент да бъде поставен върху повишаване на квалификацията на
обучителите на възрастни;
 Да бъдат създадени паралелно секторни съвети за уменията и секторни
квалификационни фондове;
 Да бъде изготвен Закон за образование и обучение на възрастни;
 България да бъде включена в Програмата за международна оценка на
компетентностите на възрастните (PIAAC) на ОИСР;
 Да бъде повишен административния капацитет за планиране, наблюдение и оценка
на политиката за УЦЖ на всички нива – национално, областно и местно.
На проведената през м. декември 2021 г. национална конференция бе подкрепено
становището, че България се нуждае от решителни и мащабни действия за се справи с
горепосочените предизвикателства. Това изисква дългосрочен системен подход и трябва
да бъде придружено от подходящи ресурси и механизми за финансиране.
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