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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на работната програма на националния координатор за >чене на 

възрастни на 20 и 21 юли 2021 г. в к. к. „Слънчев бряг“, Община Несебър, Област Бургас 

ще се проведе семинар на тема: „Възможности за неформално обучение и придобиване на 

умения и компетентности извън формалната образователна среда“. Събитието е част от 

национален консултативен процес за оценка на публичните политики в сектора за учене 

на възрастни. Настаняването на участниците (нощувка на 20 юли и храна! ще се 

финансира по проект № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните 

координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни" на 

Министерството на образованието и науката.

Моля в срок до 7 юли 2021 г. да потвърдите участието си на e-mail: 

m.vlahova@mon.bg като посочите желаете ли настаняване.

За допълнителна информация: г-жа Мариана Влахова - тел.: 0884 600 895, 

Министерство на образованието и науката.

Приложения: предварителна програма и консултативен документ.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И 

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ИЗВЪН 

ФОРМАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

20 и 21 юли 2021 г.
к. к. „Слънчев бряг“, Община Несебър, Област Бургас

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

20 юли 2021 г.

След 14,00 Настаняване и регистрация
15,00 -15,05 Откриване

проф. Севдалина Турманова - председател на Общинския съвет на 
Бургас и областен координатор за УЦЖ

15,05 -16,00 Изпълнение на стратегическите цели на Националната 
стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката
Дискусия

16,00-16,20 EPALE - тематични фокуси през 2021 г.
Жулиян Гочев, Министерство на образованието и науката

16,20-17,20 Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене

за личностно и професионално израстване

Наталия Георгиева, външен експерт

Насоки за работата в групи

18,30 Вечеря

21 юли 2021 г.
9,00-10,30 Работа в групи
10,30-10,50 Кафе-пауза
10,50-11,30 Работа в групи
11,30-12,00 Представяне на резултатите от групите.

Закриване
12,15 Обяд и отпътуване

Информация за хотела, в който ще се проведе събитието и ще бъдат 

настанени участниците, ще получите след Вашата регистрация!

1



MUHUCTEPCTBO 
HA OBPA30BAHUETO 
U НАУКАТА

C подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни"

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ 

ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА 
(предварителна оценка за целите на 

консултативен процес)

Този проект е финансиран с подкрепата на Програма „Еразъм+“ на Европейската 
комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата 
се в нея информация.__________________________ __________________________________

СОФИЯ, 2021 ГОДИНА

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDА 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Изпълнението на основните цели в Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014-2020 година (НСУЦЖ), изготвяните от Европейската комисия 

годишни анализи на образованието и обучението за всяка от държавите - членки на 

ЕС, подготовката на ЕС и на страните за следващия програмен период в областта на 

образованието и обучението и изготвянето на последваща оценка на въздействието на 

НСУЦЖ, са повод и задължение да се анализират някои нови аспекти на 

наблюдаваните процеси и да се предложат допълнителни мерки за следващия 

програмен период с оглед подпомагане на усилията за преодоляване на изоставането 

в някои конкретни области. Една от проблемните области за България е ученето на 

възрастни, към което се отнася образованието и обучението на лица, навършили 16 

години във форми, различни от дневната на формалното обучение и/или участието им 

в неформално обучение.

Настоящият доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене 

през целия живот има за цел да представи състоянието, проблемите и постигнатия 

напредък по изпълнението на основните цели и показатели и подготвяне на мерки за 

повишаване на уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани 

страни. Докладът осигурява прозрачност и публичност за изпълнението на НСУЦЖ и 

представя информация относно:

□ постигнатия напредък при изпълнение на целите на стратегията по основните 

показатели;

□ мястото на България по отношение на европейските цели и показатели;

! препоръки за подготвяне на аналитична основа за дефиниране на нови мерки за 

следващия програмен период.

При изготвянето на доклада е обработена и анализирана актуална статистическа 

информация, публикувана от Националния статистически институт (НСИ) и 

Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) за различни години през 

периода от 2013 до 2020 г. с оглед да се оцени статистически промяната по основните
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 

Споразумение № 614188
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показатели за периода на действие на Националната стратегия за учене през целия живот 

за периода 2014-2020 година.

Чрез информацията, която се съдържа в доклада, ще бъде подпомогнато 

постигането на целите на проект „Националните координатори в изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни” за подготовка на последваща оценка на 

въздействие на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 

- 2020 г. и се очаква да бъде постигната по-пълна осведоменост както на лицата, 

вземащи решения, така и на широката общественост относно резултатите от прилагането 

на политиката за учене през целия живот.

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 28- 

те/27-те европейски държави членки на ЕС, по определени международно сравними 

индикатори).

Качествената оценка за напредъка по показатели се изчислява по следния начин:

Компонент 1: Абсолютното изменение на стойността на индикатора за периода 2014 

-2020 г. обозначава напредъка за този референтсн период. Ако стойността на индикатора
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

Споразумение № 614188
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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 сс 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

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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в интервал и се отбелязват със символно означение на тилда за приблизителни 

стойности/интервали.

1.2. Източници на информация

При подготовката на оценката на постигнатия напредък за изпълнение на целите на 

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

информация от следните източници:

L) Евростат, Национален статистически институт, АДМИН, административна 

информация на Агенцията по заетостта, Национална агенция за професионално 

образование и обучение и др.;

J Доклади, годишници, становища на световни, европейски и национални 

институции и организации;

-J Изследвания, провеждани от различни институции и организации на световно, 

европейско и национално ниво.

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 следните стратегически цели и показатели за напредък:

□ 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. (4 

седмичен референтен период);

J Повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и подготовка 

деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от 87.8% през 2012 г. на 90 % 

през 2020 г.;

□ 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.;

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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□ Намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по: четене от 39.4% 

през 2012 г. на 30% през 2020 г.; математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 

2020 г.; природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г.;

J Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация в 

широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и 

„Архитектура и строителство” най-малко на 60% през 2020 г.;

1 Повишаване на дела на завършилите виеше образование на възраст от 30 до 34 г. 

от 26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.;

J Повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. от 63 % през 2012 

г. на 76%32 през 2020 г.

В рамката за проследяване на напредъка са посочени следните допълнителни

показатели:

) Публични разходи за образованието като дял (%) от Брутния вътрешен продукт 

(БВП);

□ Образователна структура на населението на възраст 25-64 години;

_1 Относителен дял (%) на лицата на възраст 15-29 навършени години, които не 

работят и не участват в образование или обучение;

-J Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили виеше или средно 

образование 1 -3 години преди референтната година;

_1 Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално образование 

или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период (AES).

2.1. 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. (4 

седмичен референтен период)

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 (формално1 образование и обучение и/или неформално обучение2).

1 Формалното образование и обучение е организирана форма на учене за придобиване на знания, умения 
и компетентности като за резултатите от това обучение се издава държавно признат документ.
2 Неформалното обучение също е целенасочено и организирано, но успешното му завършване не води до 
придобиване на степен на образование и/или стенен на професионална квалификация. Най-често

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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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 (тагава 

28 страни).

За периода 2014-2020 г. липсва напредък по достигането на поставената национална 

цел, като участието на населението на възраст 25-64 години във учебни дейности 

намалява от 2.1% през 2014 г. на 1.6% през 2020 г. (фиг. 1). Същевременно данните 

показват някои подробности. През периода 2014-2018 г. е налице напредък, макар и 

твърде скромен - средно годишно с 0.1 процентен пункт, достигайки 2.5% през 2018 г. 

През 2019 г. делът на възрастните (25 - 64 години), участвали в учене рязко намалява на 

2,0%. През 2020 г., главно поради ограниченията в условията на пандемичната кризисна 

обстановка, участието отново намалява и достига равнище 1.6%, което е най-ниско за 

периода 2014-2020 г. Следователно България остава делече от националната цел за 2020

Фиг. 1. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или 
неформално образование и обучение3 в ЕС и България
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01

срещаните форми на неформално обучение са курсове, частни уроци, семинари, работни срещи с 
обучителен характер, обучение на работното място и инструктажи по безопасност на труда.

3 През четирите седмици преди интервюто.
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Анализът на данните за участвалите във формално или неформално образование и

обучение през последните 7 години по отделни възрастови групи (фиг. 2) 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 общата учебна активност намалява съществено, като за младите хора 

учстието им достига най-ниското си равнище за разглеждания период (фиг. 2).

Фиг. 2. Относителен дял (%) на участвалите във формално образование и 
обучение или неформално обучение сред населението на възраст 25 - 64

години по възрастови групи
8.4

Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01

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-27 (преди Румъния) независимо от отбелязаното 

нарастване през периода 2014 - 2018 г. (фиг. 3). За поредна година през периода 2014 -

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDА
Споразумение № 614188
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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. 3. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално 
образование и обучение или неформално обучение през четирите седмици преди 

изследването в страните от ЕС-27 за 2020 година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01

2.2. Участие в предучилищното образование на децата на възраст от 4 години до 

годината на започване на първи клас

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 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%4 (фиг. 4.). За 

периода 2014-2020 г. е налице „липса на напредък“ според качествената интерпретация 

на напредъка, като намалението е значително - 6.8 п.п. 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

4 Броят на обхванатите деца и на населението е към 31.12. на съответната учебна година
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
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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 5-6 п.п. По този показател България, с отбелязаното 

намаление на обхвата за периода 2014-2020 г., и обхват 82.4% за 2019/2020 г. остава

далеч под определената за 2020 г. цел от 90,0%, както и остава значително под средния 

дял за страните от ЕС-27, който е 95.1% за 2019/2020 г. (фиг. 4).

Фиг. 4. Дял на записаните (%) в предучилищното образование деца на възраст 
от 4 г. до постъпване в първи клас от населението в същата възраст

94.5 94.9 94.9 94.8 95.3 95.1 95.0

75
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020  цел-2020 

=•= ЕС-27 =■= България

Източник: Евростат, база данни, онлайн код SDG 04 30

2.3. 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. години5

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 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

5Този 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 най- 
висока степен и не са участвали в образование или обучение през четириседмичния период преди 
изследването, от населението на същата възраст (%)

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
Споразумение № 614188

10



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз d MUHUCTEPCTBO 

НЛ OBPA30BAHUETO 
U НАУКАТАУЧЕНЕ

през целия живот
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни"

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. 5. Преждевременно напуснали образованието и обучението

Източник: Евростат, база данни, онлайн код sdg_04_10

През периода 2014-2020 г. делът на преждевременно напусналите образованието 

или училище (наричани за краткост ПНУ) бележи незначително намаление от 12.9% 

през 2014 г. на 12.8% през 2020 г. или изменението на показателя е само с 0.1 п.п.(фиг. 

методиката за оценяване на напредъка, е 1.8:11=16.4%. Степента на постигане на 

заложената цел е 83.6% и според качествената интерпретация на напредъка спрямо 

заложената цел това е „известен напредък“. През периода 2014-2016 г. делът на 

преждевременно напусналите образование и обучение в България нараства съществено, 

след което този дял варира през годините, като за 2020 г. достига 12.8%.

Според данните на Европейската комисия (Евростат) делът на преждевременно 

напусналите образованието или училище (наричани за краткост ПНУ) през периода

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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намаление - от 11.2% за 2014 г. на 10.1% за 2020 г., като се доближава до целевата

стойност - 10.0% (фиг. 5).

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. 6).

Фиг. 6. Преждевременно напуснали образованието и обучението в страните от
ЕС през 2020 година

Източник: Ееростат, база данни, онлайн код sdg_04_10

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 обучение6 по причини за напускане и по степени на образование показва, 

че:

6 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.
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• 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 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., т.е. налице е „липса на напредък“. Основна 

причина е заминаването за чужбина на родителите - в 47,7% от случаите на 

напускане 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 2019/2020 година заминалите за чужбина ученици от 

прогимназиалния етап са 2152, или 40.8% от напусналите. При напусналите 

гимназиалната степен основната причина за напускане през 2019/2020 учебна 

година 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

статистически цели за заминалите в чужбина български граждани и придружаващите
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 

Споразумение № 614188
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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.

Относителният дял на успешно дипломиралите се през юнската и 

септемврийската сесия от записаните в XII клас през учебната 2013/2014 година е 86.7% 

и варира през следващите години, като за учебната 2019/2020 година нараства на 87.8% 

(фиг. 7). Най-неблагоприятно е положението в професионалните училища, в които през 

последните години всеки четвърти ученик не завършва през годината средно 

образование.

Фиг. 7. Относителен дял (%) на завършилите средно образование от записаните 
ученици в XII клас в началото на учебната година

65
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

■ Завършили средно образование от випуска-общо 

1 "•11 Завършили средно образование от випуска в общобразователни и специални училища 

1 ♦ Завършили средно образование от випуска в професионалните училища

Източник: НСИ, Статистика на образованието
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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).

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 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 и екипите 

ги търсят поединично.

2.4. Дял на 15 годишните със слаби постижения 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
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затруднят тяхното ефективно и продуктивно участие на пазара на труда и в

обществения и личния живот.

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 най- 

слаби 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. 8). Кипър (с дял 43.7%) и Румъния (с дял 40.8%) дори не се доближават до нашия 

резултат.

Фиг. 8. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под 
второто критично равнище по скалата на PISA по четивна грамотност през 2018 
година

Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ outc_pisa
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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 е далеч под определения количествен показател.

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. 9).

Фиг. 9. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под 
второто критично равнище по скалата на PISA по математика през 2018 година

Проценти
Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ outc_pisa
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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. 10).

Фиг. 10. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под 
второто критично равнище по скалата на PISA по природни науки през 2018 
година

Проценти
Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ outc_pisa

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188

18



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот 
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни"

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
U НАУКАТА

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 

отправил специфична за държавата препоръка към България „да увеличи предоставянето 

на качествено общо образование”.

В заключение голямата разлика между дела на учениците с резултати под 

критичното второ ниво в България и средния за страните от ЕС дял за 2018 г. от 

приблизително 25.4 процентни пункта по четене, 22 процентни пункта по математика и 

24.9 процентни пункта по природни науки потвърждава запазването на негативната и 

тревожна картина на качеството на образованието в България и потребността от 

промени в учебните програми, методите на преподаване и организацията на учебния 

процес. И в трите изследвани области делът на българските ученици с ниски 

постижения остава трайно един от най-високите в ЕС

2.S. Повишаване на дела на придобилите степен на професионална 

квалификация в областите „Информационно-комуникационни технологии”, 

„Технически науки и технически професии”, „Добив и производствени технологии” 

и „Архитектура и строителство” най-малко на 60% през 2020 г (в образователната 

система, извън Центровете за професионално обучение)7

7 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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През периода 2014-2020 г. делът на придобилите степен на професионална

квалификация в цитираните тесни области на образованието съществено намалява от

достигане на дял 60% (фиг. 11). Според качествената интерпретация на напредъка спрямо

заложената цел това е „липса на напредък“.

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. 11). През 2020 година този дял незначително намалява с 0.3 

п.п - 42.6%. Данните обаче за периода 2014-2020 г. като цяло показват негативна 

тенденция, имайки предвид публично заявения от бизнеса недостиг на кадри с 

професионална квалификация в тези области.

Фиг. 11. 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)

60.0
60 

55 
50 

45 

40 

35 
30 

25 

20 
15 

10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 цел-2020

Източник: НСИ, Статистика на образованието

За да се увеличи делът на учащите в цитираните тесни области на образованието е 

необходимо да се направят съществени промени в структурата на приема в
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професионалното образование, както и други подходящи мерки за стимулиране на 

учащите.

Възможните мерки за ориентиране на структурата на професионалното 

образование към потребностите на икономиката от специалисти в споменатите области 

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.

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

Една от стратегическите цели, която ЕС си е поставил, е делът на завършилите виеше 

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 периода 2014-2020 г. в България се наблюдава съществено увеличение на 

относителния дял на лицата с виеше образование сред младите хора на възраст 30-34 

години - от 30.9% през 2014 на 33.3% или с 2.4 п.п. (фиг. 12). Достигнатото равнище 

обаче остава далече от целта на България за 2020 г. - 36%. Поради това степента на 

постигане на стратегическата цел е 92.5% и според качествената интерпретация на 

напредъка спрямо заложената цел това е „известен напредък“. Изоставането на страната 

става по-релефно при сравнение на данните за периода 2014-2020 г. на страните от ЕС- 

27 и на България. През 2014 г. разликата между дялове на ЕС-27 и България е 5.6 п.п., а 

през 2020 г. нараства на 7.6 п.п. (фиг. 12). Освен това следва да се има предвид и 

дефицитът от кадри с виеше образование в редица области като техника, 

информационно-комуникационни технологии, медицина и други, от една страна, и 

ниското качество на висшето образование в някои области на образованието, от друга.

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188

21



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот 
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни"

MUHUCTEPCTBO
НА OBPA30BAHUETO
U НАУКАТА

Фиг. 12. Относителен дял (%) на лицата с виеше образование сред населението
на възраст 30-34 години

Източник: Евростат, база данни - онлайн код edat_lfse_03

2.7. Повишаване заетостта на населението на възраст 20 -64 г. от 63% през 

2012 г. на 76% през 2020 година 8

През периода 2014-2020 г. заетостта сред лицата на възраст 20 - 64 навършени 

години нараства съществено с 19.9 процентни пункта от от 65.1% през 2014 г. на 

73.4% (фиг. 13). 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 2020 г. Степента на доближаване на целта, съгласно 

методиката за оценяване на напредъка, е 96.6% и според качествената интерпретация 

на напредъка спрямо заложената цел това е „известен напредък“.

Важно е да се отбележи, че постигнатото равнище на заетост през 2020 г.(73.4%) 

е по-високо от средното за ЕС-27 (72.4%) (фиг. 13).

8 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.
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Фиг. 13. Коефициент на заетост - относителен дял (%) на заетите лица от 
населението на възраст 20 - 64 години

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 цел-2020

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. Въпреки 

това намаление данните показват сравнително добро равнище на заетост в България 

за 2020 г., което е 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. 1). Кризисната обстановка е повлияла най-негативно на заетостта на 

нискоквалифицираните лица, която бележи спад с 3.1 процентни пункта за 2020 

спрямо 2019 г., и най-малко на заетостта сред хората с виеше образование, която 

намалява само с 0.9 процентни пункта.

Табл. 1. Коефициент на заетост според степента на образование

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020-
ЕС27

Общо 63.5 65.1 67.1 67.7 71.3 72.4 75.0 73.4 72.4
Основно и по-
ниско
образование 36.9 38.6 39.0 39.2 44.4 46.2 51.2 48.1 55.1
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Източник: Евростат, база данни — онлайн код lfsi_emp_a

Средно
образование 64.7 66.3 68.3 68.9 72.8 73.9 76.0 74.0 72.2
Виеше
образование 80.7 81.7 84.0 84.2 85.5 86.1 88.5 87.6 84.0

Сред страните от ЕС-27 с най-висока заетост за 2020 г. е Швеция (80.8%), а с най- 

ниска - Гърция с 61.1%. България заема 18-та позиция със 73.4% (фиг. 14).

Фиг. 14. Коефициент на заетост в страните от ЕС за 2020 г. - относителен дял 

(%) на заетите лица от населението на възраст 20 - 64 години

2020

Проценти

Източник: Евростат, база данни - онлайн код lfsi_emp_a
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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.

3. ДРУГИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. 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. 15). 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. 15. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния 
вътрешен продукт

2012 2013 2014 2015 2017

“♦—България 11 ЕС-27
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код educ_uoe Jine06

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. 16.

Фиг. 16. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния 
вътрешен продукт в страните от ЕС за 2017 година
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Източник: Евростат, educ uoe Jine06

3.2. Образователна структура на населението9

Образователната структура на населението на възраст 25-64 години в България, 

като непряк статистически измерител на интелектуалния потенциал на човешките

9 Образователната структура на населението се определя чрез разпределението на 
населението в различни възрастови групи по най-висока завършена степен на образование (%) - 
виеше, средно, основно и по-ниско, според степените или комбинация от степените на 
Международната стандартна класификация на образованието ISCED 2011. Източник на данни е 
европейското „Изследване на работната сила” (ИРС - LFS).
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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 виеше образование. По-високото образование е основна 

предпоставка за личния просперитет на населението в активна трудова възраст и за 

развитието на икономиката като цяло.

Данните на НСИ и Евростат показват, че за периода 2014-2020 г. делът на лицата 

с виеше образование от 27.0% през 2014 г. нараства на 29.2% през 2020 г., или с 2.2 п.п. 

(фиг. 17). Делът на лицата със средно образование за същия период намалява 

незначително с 0.2 п.п., но същевременно в сравнение с 2014 г. делът на лицата с основно 

и по-ниско образование намалява съществено с 2.0 п.п. Тези данни показват като цяло 

подобряване на образователната структура на населението в активна трудова възраст. 

Важно е да се отбележи, че за периода 2014-2020 г. делът на лицата, завършили средно 

образование с придобита степен на професионална квалификация намалява съществено 

от 34.8% през 2014 г. на 30.9% или с 3.9 п.п. Това означава, че професионалното 

образование се „свива“ за сметка на общото образование, а нарушаването на тази 

пропорция може да доведе до неблагоприятни последици за пазара на труда

Фиг. 17. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години
60
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Източник: НСИ, Изследване на работната сила и Евростат, база данни, онлайн
код edat_lfse_03
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3.3. 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. Общото нарастване на заетостта се 

отразява благоприятно и на младите хора. През периода 2014-2020 г. делът на младите 

хора на възраст 15-29 години, които не работят и не участват в образование или 

обучение, намалява значително с 7.4 п. п. - от 24.0% през 2014 г. на 16.6% през 2020 г. 

(фиг. 18). Освен това сравнението на данните за 2019 и 2020 г. показва, 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. 

От друга страна обаче намаляването на делът на неработещите и неучещи младежи не е 

достатъчно, тъй като този дял за 2020 г. остава над средния за страните от ЕС-27, който 

е 13.1%. Ясно е, че са необходими още много усилия и комлексни мерки за ограничаване 

на броя на младите хора, които не работят и не участват в образование или обучение.

Фиг. 18. 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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 "• 11 ЕС-27 • България

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. 19). 

При средна стойност на 27-те държави членки на Европейския съюз 13.1% за 2020 г.,
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само Италия (22,2%), Гърция (18,1%) и Румъния (18,1%) са с по-неблагоприятни позиции

от България (16,6%).

Фиг. 19. 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

2020

Източник: Евростат, база данни, онлайн код sdg_08_20

3.4. Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили виеше 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 

виеше образование на областно, общинско и училищно равнище.

Според данните на Евростат през периода 2014-2020 г. заетостта на наскоро 

завършилите виеше и средно образование в България нараства значително — от 65.4% 

през 2014 г. на 78.7% през 2020 г. или с 13.3 п.п. Националната цел за 2020 г. (77%), е 

постигната (фиг. 20).

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1 -BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188

29



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот
„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни"

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАН11ЕТС
U НАУКАТА

Фиг. 20. Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили виеше или 
средно образование, 1-3 години преди референтната година

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 цсл-2020

'■А 11 ЕС-27 ■ България

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 

17-та позиция сред страните от ЕС-27 (фиг. 21).

Фиг. 21. Заетост в ЕС през 2020 г. на лицата на възраст 20-34 години, наскоро 
завършили виеше или средно образование, 1-3 години преди референтната година

Ф* ** ** ** *** ***** ф* ** ** ф* л* ф* ф* ф* ф* ф* ф* ф* ф* ** ф* ф*

•V

Източник: Евростат, база данни, онлайн код edat_lfse_24
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3.5. 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 в учебни дейности за 

период от една година се осигуряват чрез европейското Изследване на образованието и 

обучението на възрастни (Adult education survey - AES). To 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. 22).

Фиг. 22. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално 
образование или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период

(AES)

Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng aes lOl

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
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
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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.

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

От представените в настоящия доклад данни и сравнения е видно, че целите, 

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

не са постигнати.

По два ключови показателя - „преждевременно напуснали образование и обучение 

лица на възраст 18-24 години» и „заетост на населението на възраст от 20 до 64 г.“ е 

постигнат „известен напредък“. По всички останали количествени цели има 

изоставане, т.е. „липса на напредък“.

Табл. 2.

Качествена интерпретация на напредъка по основните 
показатели спрямо заложената цел в НСУЦЖ за 2020 година

Основни показатели

Качествена
интерпретация

Степен
на

достиган
е на

целта
Участие на населението на възраст 25-64 

г. във формално или неформално 
образование или обучение

Липса на 
напредък 0%

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

Липса на 
напредък 0%

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

Известен
напредък 83.6%

______ . !
Ученици с постижения под критичното 

второ ниво по скалата на PISA по четене

—
Липса на 

напредък 0%

Ученици с постижения под критичното 
второ ниво по скалата на PISA по 

[ математика

Липса на 
напредък 0%

1 й
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Ученици с постижения под критичното 
второ ниво по скалата на PISA по природни 
науки

Липса на 
напредък 0%

.. у

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

Липса на 
напредък 0%

Относителен дял (%) на лицата с виеше 
образование сред населението на възраст 30 - 

( 34 години

Известен
напредък 92.5%

Заетост на населението на възраст от 20 
до 64 г.

Известен
напредък 96.6%

По отношение на стратегическия показател за дела на преждевременно 

напусналите образованието на възраст 18-24 г. се установяват колебливи промени през 

седемгодишния период и в резултат - незначително намаляване (т.е. подобряване) на дела 

на преждевременно напусналите от 12.9% през 2014 г. на 12.8% за 2020 г., като 

стойността му остава далече от целта - 11.0%. Установяват се три важни фактора за 

преждевременно напускане на училище, разгледани по-подробно в настоящия доклад:

• напускане на училище по различни причини през учебната гадина;

• заминаването за чужбина с родителите;

• нисък дял на дипломиралите се сред абитуриентите в професионалното 

образование.

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). 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. Подписването на кратка декларация при излизане от страната на родители 

заедно с деца на задължителна за образование възраст от 4-15 г. може да бъде 

предложена за обсъждане от компетентните държавни институции.

Основна причина за ниския дял на завършващите средно образование сред 

абитуриентите в професионалните училища е влошената и недостатъчна

общообразователна подготовка на учениците в професионалното образование. За да се
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDА 
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подобри съществено общообразователната подготовка на учениците в професионалните 

гимназии, са необходими изменения в учебните планове и програми за учащите в 

професионалното образование.

Участието на възрастните в учебни дейности (формално образование и обучение 

и/или неформално обучение) остава на ниско равнище през периода 2014-2020 г. Делът 

на възрастните (25 - 64 години), през 2014 г. е 2.1%, след което нараства до 2.5% през 

2018 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. Така България остава делече от националната цел за 2020 г. (5%). 

Най-активна в учебни дейности е групата на младите хора на възраст от 25 до 34 години, 

но степента на участието на населението на възраст 35 -44 години е близо четири пъти 

по-ниска в сравнение с тази на предходната възрастова група. Участието на хората на 

възраст над 45 години е 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. По този показател България заема предпоследна позиция за 2020 г. 

сред държавите от ЕС-27 (преди Румъния).

България не успя да постигне набелязаната цел от 90% за повишаване на дела на 

участие в предучилищното образование на децата на възраст от 4 години до годината на 

започване на първи клас. За периода 2014-2020 г. е налице „липса на напредък“ според 

качествената интерпретация на напредъка, като намалението е значително — 6.8 п.п. 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 5-6 п.п.

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.) по скалите на PISA показва тревожно ниско качество на образованието в България.

Проект № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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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 

отправил специфична за държавата препоръка към България „да увеличи 

предоставянето на качествено общо образование”. Голямата 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, целящи редуциране на информационната 

натовареност на учениците и осигуряване на повече учебно време за прилагане на 

знанията и съществено подобряване на уменията и компетентностите. С въвеждането 

на т.нар. компетентностен подход се очаква значително подобряване на резултатите на 

българските ученици.

Данните по показателя „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)“ за периода 2014-2020 г. като цяло показват негативна тенденция, имайки предвид 

публично заявения от бизнеса недостиг на кадри с професионална квалификация в тези 

области. За да се увеличи делът на завършилите в съответствие с развитието на пазара 

на труда е необходимо да се направят съществени промени в структурата на приема в 

професионалното образование, както и да се изготвят прогнози за потребностите на 

областно ниво, които са приложими при планирането на приема в образователната 

система.
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По отношение на допълнителните показатели от Рамката за напредък в 

Националната стратегия за учене през целия живот са постигнати 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 виеше или 

средно образование 1 -3 години преди референтната година.

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) в сайта на Министерството на 

образованието и науката на адрес: http://lll.mon.bg

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

за периода 2014 - 2020 година

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“

(.Последваща оценка на въздействието - за целите на консултативен процес)

ПРОЕКТ № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

"Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на

възрастни"

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява 

само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена 

отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

2021 ГОДИНА
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Въведение

Настоящата оценка на въздействието е изготвена в рамките на проект № 614188- 

EPP-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.

Настоящата последващата оценка на въздействието на Област: „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“ отразява резултатите от изпълнението на определените специфични 

цели и на планираните дейностите, както и очертава основните тенденции и 

предизвикателства.

Материалът е изготвен за целите на национален консултативен процес и е част от 

обща последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014 - 2020 г.

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.

РАЗВИТИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО 

УЧЕНЕ ЗА ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ. НОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ

1
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НА ТРУДОВАТА КАРИЕРА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА

Дейностите, включени в тази област на въздействие са насочени към постигане на 

следните специфични цели:

- 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.
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Планирани дейности и задачи
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За постигане на специфичните цели в разглежданата област на въздействие в НСУЦЖ са

идентифицирани общо 23 дейности.

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: Брой планирани дейности и задачи

Област на въздействие Бр.
дейности

Брой
планирани
дейности

Дял (в %)
планирани
дейности

Брой
задачи

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

23 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

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

Оценка на изпълнението на дейностите от областта на въздействие

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: Степен на изпълнение на задачите по години

Година Дейности Задачи Изпълнени По-скоро По-скоро Неизпълнени

изпълнени неизпълнени

2014 9 16 2 4 5 5

2015 8 14 10* 2 0 2

2016 8 10 6 1 2 1
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2017 5 8 2 2 3 1

2018 4 4 4 0 0 0

2019 5 5 5 0 0 0

2020 5 5 5 0 0 0

34 9 10 9

На ниво планирани дейности, изпълнени са:

Дейност 3: Насърчаване на изграждането на мрежи 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 

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 са създаване на МИКЦ, формиране на екипи за предоставяне 

на услуги, организиране на обучения и изграждане на информационни банки.

Конкретни задачи по тази дейност са включени в Плановете за действие за 2014 и 2015 г. 

Отговорната институция е ММС, а бенефициенти са НПО, които работят в младежкия 

сектор. Целевите индикатори, заложени в плановете за 2014 и 2015 г. са изграждане на 

национална мрежа с 33 МИКЦ, създаване на 33 екипи и 33 информационни банки, 

провеждане на обучения, заложени в плановете за 2014 и 2015 г.

Дейност 4: 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.

Задачи по тази дейност са планирани за 2014 и 2015 г. Изпълнението им е финансирано 

чрез Фонд „Условия на труд”, ОП РЧР, Програма„Хоризонт 2020”, Програма за ТГС, Civil 

Justice Program, както и чрез собствени средства. Отговорни за изпълнението са 

работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ.

Дейност 10: 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 е включена единствено в плана за 2016 г. 

Отговорна за изпълнението на тази задача е АИКБ. Финансирането е осигурено от 

националния бюджет чрез Плана за насърчаване на заетостта по проект „Нови хоризонти”. 

Дейност 16: Подкрепа за неформално обучение на трудови и образователни медиатори за 

работа сред групи в неравностойно положение и най-вече сред ромските общности.
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Единствената задача за изпълнение на тази дейност е в рамките на проект, изпълняван от 

консорциум, в който участва НАПОО, чиято цел е разработване и тестване на обучителна 

програма като част от онлайн курс- професионална обучителна програма за консултанти 

по подкрепена заетост. Финансирането е осигурено по програма „Еразъм+“.

Дейност 18: Осигуряване на достъп на възрастните хора до информация и консултации за 

възможностите за включване в учене през целия живот и в общественополезни 

доброволчески дейности за преодоляване на социалната изолация и активно стареене. 

Задачите по изпълнение на дейността са включени в плановете за 2017 и 2018 г., отговорна 

институция е НАПОО, финансирането е от държавния бюджет.

Дейност 21. Целенасочени мерки за насърчаване на работата в мрежа на обществените 

библиотеки на местно и регионално ниво и утвърждаването им като центрове за 

придобиване на дигитални компетентности. Задачите са включени във всички планове за 

изпълнение на НСУЦЖ, с изключение на плана за 2015 г. Отговорната институция е МК, 

а финансирането е осигурено от държавния бюджет.

Дейност 22. Подобряване на условията в 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. 

Задачи по изпълнение на дейността са включени в плановете през всички години. 

Отговорна институция е МК, финансирането е осигурено чрез държавния бюджет. 

Дейност 23. 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. За 

изпълнението на тази дейност са планирани най-много задачи - общо 12 през всички 

години на изпълнение на НСУЦЖ. Отговорна институция е МК, финансирането е чрез 

държавния бюджет.

По-скоро изпълнени са:

Дейност 5: Осъществяване 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. Задачи по тази дейност са включени в плановете за 

изпълнение на НСУЦЖ за 2014, 2015, 2019 и 2020 г. Ангажирани с изпълнението са 

държавни институции: МОН, НАПОО, Националната служба за съвети в земеделието. 

Финансирането е осигурено от държавния бюджет.
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Дейност 14: 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. Задачите по тази дейност са включени във всички 

годишни планове за изпълнение на НСУЦЖ. Финансирането е осигурено от 

Националните програми за младежта, подпрограма Национални младежки инициативи и 

кампании. Отговорните институции са ММС и Националният център “Европейски 

младежки програми и инициативи“ (закрит на 1.07.2014 г.), както и бенефициенти по НПМ 

(2016-2020).

Дейност 13: Популяризиране и насърчаване на участието на възрастни в инициативи в 

рамките на новата програма на ЕС „Еразъм +”. Задачите по тази дейност - управление на 

Програма Еразъм+ и популяризиране на възможностите за участие в проекти по 

„Еразъм+“ сред младежи 15- 29 г. чрез Националната информационна система за младежта 

са включени в плановете за 2014, 2015 и 2016 г. Отговорните институции са ЦРЧР, ММС, 

бенефициентите по Националната програма за младежта, а финансирането е по програма 

Еразъм+.

Неизпълнена е:

Дейност 15: Оценяване на доброволческия труд чрез система за валидиране на знанията, 

уменията и компетентностите. Задачи по тази дейност са включени в плановете за 

изпълнение на НСУЦЖ за 2014 и 2015 г. Отговорни институции са ММС, Националният 

център “Европейски младежки програми и инициативи“ (закрит на 1.07.2014 г.), НАПОО, 

частни фирми и НПО. Финансирането е осигурено по Еразъм+, държавния бюджет.

Таблица: Степен па изпълнение на планираните дейностите

Дейност Изпъл
нена

По-
скоро
да

По-
скоро
не

Неизп
ълнена

1 Насърчаване на изграждането на мрежи 
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 
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

X



Н
С подкрепата на
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз

съфинансиране при спазване на 
принципа на партньорство

2 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

X

3 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

X

4 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

X

5 Популяризиране и насърчаване на 
участието на възрастни в инициативи в 
рамките на новата програма на ЕС 
„Еразъм +”

X

6 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

X

7 Оценяване на доброволческия труд чрез 
система за валидиране на знанията, 
уменията и компетентностите

X

8 Подкрепа за неформално обучение на 
трудови и образователни медиатори за 
работа сред групи в неравностойно 
положение и най-вече сред ромските 
общности

X

9 Осигуряване на достъп на възрастните 
хора до информация и консултации за 
възможностите за включване в учене 
през целия живот и в 
общественополезни доброволчески 
дейности за преодоляване на социалната 
изолация и активно стареене

X

10 Целенасочени мерки за насърчаване на 
работата в мрежа на обществените 
библиотеки на местно и регионално 
ниво и утвърждаването им като

X

УЧЕИЕ
през целия живот

„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни”
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U НАУКАТА
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центрове за придобиване на дигитални 
компетентности

11 Подобряване на условията в
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

X

12 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

X

8 3 0 1
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MUHUCTEPCTBO
НА ОБ ГАЗОВА Н U ЕТО
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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:

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.

9
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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 

преквалификация на хора в предпенсионна възраст с цел подобряване на тяхната трудова 

и социална мобилност, единствената мярка е планирана през 2016 г. от АИКБ.
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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
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на неформалното и самостоятелно учене и да планират конкретни мерки с цел насърчване

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
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т.н. Проучването на нагласите би позволило дизайн на мерки, които да насърчат участието 

в неформално и самостоятелно учене на различни целеви групи.

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.
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До 2025 г.
> 85 млн. работни места могат да бъдат изместени от промяна

Развитие на възможности в разделението на труда между хората и машините

за неформално и самостоятелно учене > 50% от всички служители ще се нуждаят от 
преквалификация

за личностно и професионално израстване > Ще се увеличи броят на служителите, които се обучават 
самостоятелно

> Ще се увеличат работодателите, които предоставят тази

Бургас, 20-21.07.2021 г.

възможност
> 66% от работодателите очакват да получат възвръщаемост

на инвестициите за развитие и преквалификцаия на 
персонала още през първата година

World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, 10.2020, 
http://www3.weforum.oro/docs/WEF Future of Jobs 2020 pdf

Top 10 на уменията

• Аналитично и иновативно мислене
• Самоорганизация, активно учене, избор на стратегии 

за учене
• Решаване на сложни проблеми
• Критично мислене и анализи
• Креативност, оригинален подход и инициативност
• Лидерство и влияние върху социалните процеси
• Използване на технологиите, мониторинг и контрол
• Дизайн и програмиране
• Гъвкавост, психологическа устойчивност и умения за 

справяне със стреса
• Способност за решаване на проблеми

Уменията на бъдещето 
и неформалното и самостоятелно учене

"В едно застаряващо общество е от решаващо значение да се 
гарантира учене през целия живот, 

като се затвърди културата за учене през целия живот 
от млада до напреднала възраст".

Резолюция на Европейския парламент от 11.02.2021 г. относно
Европейска програма за умения за постигане 

на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

http://www3.weforum.oro/docs/WEF


Европейска програма за умения за постигане 
на устойчива конкурентоспособност, 

социална справедливост и издръжливост

• Уменията - в центъра на политическата програма на ЕС
• Уменията и ученето през целия живот - жизненоважни за 

устойчивия растеж, производителността, инвестициите и 
иновациите

• Притежаването на умения улеснява оставането на пазара на 
труда, социалната ативност и приобщаване и доброто 
психично здраве

Какво е неформално учене?

• Организирана дейност извън 
формалната образователна 
система, която не води до 
завършване на клас, степен на 
образование или придобиване на 
степен на професионална 
квалификация

• Доброволен ангажимент, поет по 
лични или професионални 
причини

• Разнообразни форми: курсове, 
частни уроци, семинари, работни 
срещи с обучение на работното 
място и др.

Участие на България в неформално образование

Z011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Еаростат hnD://jDD«ocuronatcc.turi)Di.cu/iiui/iubnmVifwTjblcAc4on.do



Публичният образ на неформалното учене (в %)

Напълно съм съгласен, че неформалното обучение е участие 
на възрастни в обучения, организирани...

Какви са ползите за възрастните обучаеми?
(база 70 отговора)

Осмислят свободното си време 

Подобряват самочувствието си 

Чувстват се по-ангажирани и полезни 

Чувстват се по-удовлетворени в работата 

Чувстват се no-уверени при изпълнение. 

Подобряват социалните си умения 

Подобряват отношенията с колегите 

Получават повишение в работата си 

Повишават професионалните си умения 

Подобряват знанията си

Мотивация за участие в неформално обучение

Защо възрастните участват в неформални 
обучения? (база 70 отговора)

Напълно
съм

съгласен

Съгласен
съм

донякъде

Общо

За да подобрят професионалните си умения 47 23 70

За да повишат знанията и уменията 44 24 68

За да останат активни 39 29 68

За да се развиват като личности 49 17 66

За да се чувстват по-сигурни на раб. място 53 13 66

За да извършват по-добре работата си 45 21 66

За да се развиват в кариерата 33 31 64

За да си намерят нова работа 26 33 59

За удоволствие / забавление 30 30 60

По задължение 10 27 37

Кои са най-силните страни на неформалното обучение?
(база 70 отговора)

VM"0 ■ Hms/t—о съм съгласен 

• Съгласен съм донякъде



Кои са най-слабите страни 
на неформалното обучение?

(база 70 отговора)

Напълно съгласен
и съгласен донякъде

Подценена роля на уменията, придобити чрез 
неформално обучение

68

Ограничени източници за финансиране на сектора 67

Дефицит на ясни и работещи национални политики 66

Липса на система за валидиране на умения и знания 65

Недостатъчна публична разпознаваемост 63 .

Слаба информираност относно практиките в сектора 63

Ниска информираност и заинтересованост от страна на 
възрастните обучаеми

61

Липса на ясна регламентация на сектора 61

Дефицит на квалифицирани кадри в сектора 53

Дефицит на добри практики в сектора 51
Нисък контрол на качеството на дейностите на 
организациите, предлагащи неформално обучение

51

Ситуационни бариери (база 70 отговора)

■ Липса на достатъчно време

■ Много семейни задължения

■ Много служебни ангажименти

■ Недобро здравословно 
състояние

■ Липса на финансови 
възможности

■ Липса на подкрепа от 
приятелите и семейството

■ Липса на подкрепа отстрана 
на колеги и работодатели

■ Липса на достъп до интернет 
или компютър

■ Затруднения с четенето, 
писането или цифрите

Бариери пред участието на възрастните 
в неформално учене

Личностни бариери (база 70 отговора)

Не искат да се обучават

Не се интересуват аш
Уморени са от учене 1 8 J

Не обичат да учат т !
Не знаят как ще им помогне обучението

Често не разбират темата на обучението,

lilt ■

................. •»
не се чувстват удобно

Не са уверени, че могат да усвоят новите ................. 24 ■
знания

Чувстват се стари, за да научават нови
неща



Институционални бариери (база 70 отговора)

■ Обученията не са съобразени с 
потребностите и интересите на 
възрастните обучаеми

■ Изискванията за участие в 
неформално обучение са 
високи

■ Липса на достатъчно 
информация

■ Липса на подходящи курсове

■ Липса на добра организация

Как да преодолеем бариерите 
пред участието на възрастни в неформално учене?

Обобщение

^ Ситуационни бариери: липса на финансови възможности, 
дефицит на време и недобро здравословно състояние

^ Институционални бариери: липса на информация и на
подходящи курсове; разминаване с потребностите от обучение

S Личностни бариери: притеснения, неразбиране, неудобство да се 
търси помощ; липса на увереност, че може и трябва да се учат 
нови неща или че наученото може да има добавена стойност

Препоръки

> Хоризонтални политики

> Проучване на потребностите от обучение

> Валидиране на уменията

> Финансово обезпечаване на сектора

> Стандарти за качество

> Информационни кампания

> Партньорства

5
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Възможности за неформално обучение и 
придобиване на умения и компетентности 
извън формалната образователна система

20 - 21 юли 2021 г.
Хотел .Диамант Резиденс“, Сльнчев бряг

Последваща оценка на въздействието на j 
публичните политики в сектора за учене на 

възрастни

Целта на оценката:
^Нивото на изпълнение, като се вземат 

предвид показателите за изпълнение, 
целите и задачите за периода 2014-2020 г 

sАнализ на отклоненията и причините; 
s Необходимост от нови цели и мерки; 
s Препоръки за следващия период до 2030 г.

Изпълнение на целите на Националната ^ 
стратегия за учене през целия живот за - -i- 

периода 2014 - 2020 г.

Участие на мдиювнто на въфв.1 25 4 » във Ьвка iu налгетз» * 1
Участие в прсдучипшочто образоаааок на 

дшата на възраст от 4 ronoai до постъпваме в първи
клас

Лизса на напредък 0% •GjSt

обучение лица на възраст IЬ • 24 т»\ ц«им IIзаситен натфсдък 83 8*

Ученици с пое шаснш под крнтичмто второ 
ниво тъ> скалата ма PISA по четене, по математика и
по природни науки

Лика на напредък 0%

1 еивпссал иачьм и тсивтчсскм iqv^ceioi . JV-биа н 
Прсвовоасшам ic\h>> ютии- и . Vpvme*rvpa и

'Ьвка на напредък **
Относителен да i (•«) на «нита е мкпк 

образование сред населението на възраст УО - М 
ru9B«H

Изасстсм натфсдък «2 5%

Известен напредък еввч

Относителен дял (%) на участвалите във формално или 
неформално образование и обучение сред населението 

на възраст 25 - 64 години в страните от ЕС27



Програмата на националния • 
координатор през 2022 - 2023 Г. _учг«_

• Изготвяне на модел за споделен ангажимент и 
подход за развитие на уменията между различни 
заинтересовани страни в сектора за учене на 
възрастни, който ще бъде пилотиран в 4 общини;

• Организиране на национална информационна 
кампания за популяризиране на ползите от 
валидирането на знанията, уменията и 
компетентностите;

• Мобилизиране на местни учебни центрове, 
библиотеки, читалища, музеи, организации на 
гражданското общество да развиват и подкрепят 
умения за живот

I • КЯ MUHUCTIPCT80

■ |Л НАОбРАЗоеинит
ISJ и НАУКАТА

учене

през |ДО'ПТЯ живот Благодаря за сътрудничеството!
„Библиотеките ще ти помогнат много 

по-добре в безпарични времена, 
отколкото парите във времена без 

библиотеки”
Ани Хърбър

Валентина Дейкова
Национален координатор и ръководител на проект 

“Националните координатори в изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни”
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v.deikova@mon.bg
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Тематични фокуси

на Електронната платформа за учене на възрастни в 

Европа (EPALE) през 2021 година

(к.к. Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас) 

м юли 2021 година

.Е PAL Е Н**<**>*1 мен* и гсач*па (НЗЛ>*
Проект f*604378-€PP-l-2016-1-eG-EPPKA2-€PAlE-NSS

[д як™

Три тематични фокуса в EPALE през 2021 г

(М s й&Шч' У Житейски умения и умения за
работа

/ й

у Цифров преход

у Приобщаваща социална промяна

.

0 мимистиспо-лаг\к.ч>н«:о

Житейски умения и умения за работа, позволяващи на 
възрастните да учат и участват

Подтеми:

> Повишаване на квалификацията и преквалификация за 
работа и живот

> Основни умения

> Здравна и медийна грамотност

I .vutexiu'Cito

Цифров преход и възможности за смесено обучение

Подтеми:

> Съчетаване на сплави с присъствено обучение - смесено 

обучение

> Подобряване на дигиталните умения на възрастните

> Преодоляване надигиталноторазделение между поколенията

> Поддържане на мотивация за учене чрез дигитални средства

> Насърчаване на приобщаващотодититапнообучение

Пмимислгспои*ОМЮМ«ЯЮ U НАУКАТА

Приобщаваща социална промяна 
за устойчивост и справедливост

Подтеми:

Устойчивост
> Насърчаване на социалните и екологичните измерения на устоГнивото 

развитие чрез обучението на възрастни
Справедливост:
> Качествено и приобщаващо образование и обучение и учене през целия 

живот
> Пълноценноучастие в обществото 
> Изравняване на социалните неравенства

https://eDale.ec.europa.eu/bq/

https://eDale.ec.europa.eu/bq/
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“И3
Мутоди;

Обществена консултация: •" Фору** м, Е PALE.

„Уроците от J Работни срещи на национално и областно ниво;

изпълнението на S 9 бр семинари и национална конференция;

публичните политики в ^ 2 бр. онлайи анкети (НФО и ПОО);

сектора за учене на v фокус-групови дискусии с представители на различни 
заинтересовани страни в сектора;

2014 - 2020 г. -
S дискусии по оаделии въпроси иа страниците на EPALE 

България в социалните мрежи:

изводи и препоръки“.
hnKy/ww^t.c.bookK.m/iPAtiBG/ .
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ш и МДОХТКПО

Обществена консултация:

„Уроците от 

изпълнението на 

публичните политики в 

сектора за учене на 

възрастни през периода 

2014 - 2020 г. - 

изводи и препоръки".

Професионална общност 'Форум и обществени консултации: 
публичните политики в сектора >а учене на порасти и:
hnw^/Muk.w.turopj.t'i/tit/pnvin/fefuiTm^Hhctwmtnh
>9пяЛ|йИиНЩ^1М^»«Ц8п-а-«;Мн-п<-тияп>т

Инструментариум: Консултативен документ. Методическо 
ръководство и Национална стратегия ва ученето през целия 
живот и периода 2014*2020г.
httpaV/epak.ec.auropa.au/an/pfKate/tefun 1

Конкретни въпроси

Доклад за изпълнение иа целите иа Националната стратегия ва 
учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година 
(предварителна оценка ва целите на консултативен процес)

ров ммяхшство
Ej uCmvCoa*A**<,X>

Обществена консултация:

.Уроците от...
Последващата оценка иа въадейстеието на област .Развитие ма
възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и 
професионално израстване. Нови възможности за добро качество

оценяване на
на живот след приключване на трудовата кариера'
https://epale.ec.europa.eu/be/resource-centre/content/neformalno4-

въздействието в областта
мтояоущюо-у^уп. на неформалното и
Анализ на резултатите от анкетно проучване, сварвано с 
неформалното и самостоятелно учене
https://epale ес europa eu/be/resource-cerrtre/content/analu па
r.iuKatK^ol-inkwnogroucb-yr^-uyKhkll^^ykjyut.hyknT-v

самостоятелното учене.

ш
Доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия аа 
учене преа целия живот аа периода 2014 - 2020 година 
(предварителна оценка аа целите на консултативен процес)
hqpaV/epale ec.europa eu/bc/reaourt»centre/contem/dokle**e 
Up«nenie-na-ceme-na-nactonalnata-«rHBt>ya-ia-uchfnt-pffx

Последващата оценка на въздействието иа област. .Повишаване на 
привлекателността и подобряване иа качеството иа 
професионалното обравоеаиие и обучение la гарантиране на 
ааетости комкуремтоспособмост'
hm»://epa>e.ec.e^ropa.eu/bg/resource-centre/comem/povnhavane-
na-pfVlekateir>offla-*-podobfvavane-na-k4Ch«voto-f>a

Онламн анкета и пречките аа включване а професионално 
образование и обучение на потенциални възрастни обучаеми
Ьпю://Ъ|тМ.11./у<5ТпУ15ЪН|Ц7Ьо67

I MJHUCUfCTBO нл ипмоечклч)

Обществена консултация: 

.Уроците от ... 

оценяване на 

въздействието в областта 

на професионалното 

образование и обучение.

https://epale.ec.europa.eu/be/resource-centre/content/neformalno4-
https://epale
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на Европейския съюз УЧЕНЕ

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

MUHUCTEPCTBO 
НА ОБРАЗОВАН11ЕТО 
U НАУКАТА

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

за оценка и удовлетвореност на участниците в областен семинар на тема: 

„Възможности за неформално обучение и придобиване на умения и компетентности извън 

формалната образователна среда“, 20-21 юли 2021 г., Слънчев бряг

1. В каква степен настоящия семинар удовлетвори очакванията Ви?
1 2 ' 3 4 5

Крайно недоволен -1 
Изключително доволен - 5

2. Моля, посочете в каква степен темата на семинара е съотносима към 
Вашата работа?

1 2 3 4 5

Изобщо несъотносима - 1 
Напълно съотносима - 5

3. Как бихте оценили актуалността на презентациите в семинара

Изобщо не са актуални -1 
Много са актуални - 5

4. Какво мислите за следното:
1 2 3 4 5

Местоположение 
на събитието
Програмата на 
събитието
Презентациите

Обща
организация
Зала

Материали

Друго
1посочете1\

Крайно недоволен -1 
Изключително доволен - 5
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5. Какво ви хареса най-много от това събитие?

6. Какво не ви хареса от това събитие? Ще се радваме да чуем Вашето мнение!

7. Имате ли други коментари или предложения?

8. Бихте ли желали да присъствате на някое от нашите събития в бъдеще?

Да Не
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