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2021 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„Обединени за ученето на възрастни”

Относно: Работна среща на КС през м. юни 2021 г., гр. Силистра

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ,

За мен е удоволствие да Ви изпратя покана за участие в първата работна среща през 

2021 г. на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на 

възрастни*’ (КС), която ще се проведе на 2 - 3 юни 2021 г. в гр. Силистра, хотел „Дръстър“.

Срещата ще се проведе по предварително обявения дневен ред.

Всички разходи са за сметка на Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL- 

AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене 

на възрастни”.

Приложено изпращам материали.

За допълнителна информация: г-жа Катя Станоева-тел.: 0888 522 823 или 02/9217 

732 - Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, Министерство на образованието 

и науката.

Валенп

5/21/2021
ВЯРНО С 0HH0

ПОДПИСА VIVIEHT

Председател на КС и ръководител на проекта 

Signed by: Valentina Kirilova Deykova

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

програма „Еразъм+“ 
на Европейския съюз

УЧЕНЕ
през целия живот

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

РАБОТНА СРЕЩА

НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ”

2-3 юни 2021 г.у гр. Силистра

гр. Силистра (7500), ул. Капитан Мамарчев 10 

Моб. тел.: 0889009890; https://www.hoteldrustar.com/bg/hotel

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

2 юни 2021 г.

След 13,30 Регистрация
14,30-18,00 Представяне на добри практики на институции и организации 

от Област Силистра в сектора за учене на възрастни
16,00-16,30 Кафе-пауза
19,00 Вечеря

3 юни 2021 г.
9,30 -12,00 Координационен съвет

Дневен ред:
1. Национален консултативен процес за подготовка на 

последваща оценка на въздействието на публични 
политики в сектора за учене на възрастни през периода 
2014 - 2020 г. {Информация и дискусия)

2. Програма на Националния координатор за изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни за периода 
2022 - 2023 г. {Информация и обсъждане на
възможности за определяне на пилотни области)

3. Избор на област за провеждане на Националните дни за 
учене през целия живот 2021 г. {Обсъждане, гласуване)

4. Категории за връчване на награди за принос в сектора за 
учене на възрастни; правила за гласуване (Обсъждане)

5. Други
12,30-14,00 Обяд
14,30 Културна програма {сборен пунк на входа на хотела)
19,00 Вечеря
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' ПРОТОКОЛ

от

работна среща

на Координационния съвет на Националната платформа 

„Обединени за ученето на възрастни”

2-3 юни 2021 г., гр. Силистра

На 2 и 3 юни 2021 г. се проведе работна среща на Координационния съвет на 

Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, наречен по-нататък 

„Съвета“.

В съответствие с предварителната програма на работната среща г-жа В. Дейкова - 

председател на Съвета, ръководител на проекта, национален координатор в изпълнение на 

Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за 

подкрепа на EPALE и г-н Ж. Гочев - секретар на Съвета и лице за контакт с Европейската 

мрежа за основни умения на възрастните, предложиха следния дневен ред:

1. Национален консултативен процес за подготовка на последваща оценка на 

въздействието на публични политики в сектора за учене на възрастни през 

периода 2014 - 2020 г.

Информация и дискусия, Валентина Дейкова, Жулиян Гочев

2. Програма на Националния координатор за изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни за периода 2022 - 2023 г.

Информация и обсъждане на възможности за определяне на пилотни области 

Валентина Дейкова, Жулиян Гочев

3. Избор на област за провеждане на Националните дни за учене през целия 

живот 2021 г.

Валентина Дейкова

4. Категории за връчване на награди за принос в сектора за учене на 

възрастни; правила за гласуване

Обсъждане, Валентина Дейкова, Жулиян Гочев

5. Други

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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Присъстващите членове на Съвета не възразиха по предложения проект на дневен 

ред на работната среща, след което се пристъпи към неговото изпълнение.

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа В. Дейкова откри заседанието на Съвета. Тя припомни ключовата роля и 

мястото на Съвета в цялостната структура от координационни механизми, създадени в 

България за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни (ЕПУВ). Всички 

равнища на управление в Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ 

ще имат важно значение за провеждане на консултативния процес. Заинтересованите 

страни на местно, регионално и национално равнище ще обсъдят степента на изпълнение 

на стратегическите цели с фокус върху сектора за учене на възрастни, определени в 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. (НСУ1ДЖ 2014- 

2020). Ще бъде създадена достоверна картина както за това, което се е случило, така и за 

това, което не се е случило. Въз основа обсъжданията, проведени в рамките на 

консултативния процес, ще бъдат формулирани изводи и препоръки за развитието на 

политиката за учене на възрастни след 2020 г.

Консултативният процес ще бъде осъществен чрез провеждане на следните 

събития с индикативни тематични фокуси: четири областни семинара (за професионално 

образование и обучение, за неформално обучение, за преждевременно напуснали училище 

и за превръщане на ученето през целия живот (УЦЖ) в реалност; дискутирани бяха четири 

места за провеждането им - Бургас, Пазарджик или Сливен. Освен тях се планират: три 

семинара за обмен на добри практики (EPALE); две онлайн анкетни проучвания; две 

обучения за мрежата от посланици на EPALE]; един уебинар за методическа подкрепа на 

областните координационни групи за УЦЖ и един уебинар за Националната мрежа за 

учене на възрастни. Членовете на Съвета посочиха, че планирането, организирането и 

провеждането на събитията, свързани с консултативния процес, ще следват гъвкав подход, 

съобразен изцяло с изискванията и указанията на здравните власти.

Ж. Гочев - секретар на Съвета и лице за контакт с Европейската мрежа за основни 

умения на възрастните, посочи, че за първи път обществените консултации ще се проведат 

по електронен път. За целта в EPALE е създадена професионална общност „Форум за 

обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни“. Цялата

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна в този Форум и 

неговите секции: новини, събития, документи и дискусии. Вече са публикувани първите 

новини, малки съвети за дискутиране, основните документи за обществените 

консултации, както и конкретни въпроси за обсъждане. В зависимост от добавената им 

стойност към общественото консултиране, резултатите от Форума ще бъдат интегрирани 

в Последващата оценка на въздействието.

По т. 2 от дневния ред:

Във връзка с подготовката на програмата на националния координатор в 

изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни за периода 2022-2023 г. г-жа 

В. Дейкова представи изискванията на ЕК. В работната програма е необходимо да бъдат 

обхванати задължително следните три основни дейности:

1. Координационни дейности и управление;

2. Внедряване на пътеки за повишаване на уменията и

3. Умения за живот.

Детайлният съдържателен обхват на тези основни дейности беше предоставен на 

членовете на Съвета в материалите по тази точка от работната среща.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа В. Дейкова предложи тази година дните за учене през целия живот да се 

проведат от 6 до 8 октомври 2021 г. в област от Северозападна България, Сливен или 

Пазарджик.

Всички членове на Съвета отново акцентираха върху ограниченията, свързани с 

пандемията и предизвикателствата, които произтичат от изискванията и указанията на 

здравните власти. След обсъждане на предложенията на националния координатор 

членовете на Съвета одобриха ежегодното издание на основното национално събитие за 

учене на възрастни - Дните за учене през целия живот, да се състои в област Сливен.

По т. 4 от дневния ред:

Г-жа В. Дейкова предложи следните категории за годишните награди в сектора за 

учене на възрастни, за които да се извършат номинации:

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



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 ОБРАЗОВА HUETO
U НАУКАТА

Учебна институция;

Обучител на възрастни;

- Социален партньор;

- Държавна институция;

- Медия;

За цялостен принос.

Екипът на националния координатор ще определи и носители на наградите за 

следните категории:

Награда за „Най-добър областен координатор за учене през целия живот“ и 

Годишна награда за съществен принос, свързан с дейността на 

Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на 

възрастни“.

Г-жа В. Дейкова - председател на Съвета, национален координатор за учене на 

възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE обобщи 

основните резултати от проведената среща.

Съветът прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от приетия дневен ред:

Одобрява представената информация за националния консултативен процес за 

подготовка на Последваща оценка на въздействието на публични политики в сектора за 

учене на възрастни през периода 2014 - 2020 г. Подкрепя форматът на събитията (онлайн 

или присъствен) да се определя в зависимост от изискванията и указанията на здравните 

власти на различните равнища на управление.

По т. 2 от приетия дневен ред:

Приема информацията за изискванията, свързани с формулиране на националните 

приоритети на координатора в изпълнение на Европейската програма за учене на 

възрастни за периода 2022-2023 година. Призовава членовете на Съвета да се активират 

за формулиране на идеи, предложения и мнения за разработването на проекта на

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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Програма, с фокус върху областното равнище на управление на сектора за учене на 

възрастни.

По т. 3 от приетия дневен ред:

Членовете на Съвета одобряват област Сливен за място на провеждане на Дните за 

учене през целия живот през 2021 година.

По т. 4 от приетия дневен ред:

Одобрява предложението на националния координатор за категориите за награди 

за принос в развитието на сектора за учене на възрастни през 2021 година. Членовете на 

Съвета следва да се активират за номинации в посочените категории.

Одобрил: (п)

В. Дейкова - Председател на Съвета и ръководител на проекта

Протоколирал: (п)

Ж. Гочев - Секретар на Съвета и член на екипа за изпълнение на проекта

LD
D.Е-CJ

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

НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА 

„ОБЕДИНЕНИ ЗА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ”

3 юни 2021 г.у гр. Силистра

Предварителен дневен ред:

1. Национален консултативен процес за подготовка .на последваща оценка на 

въздействието на публични политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 

- 2020 г. (Информация и дискусия)

2. Програма на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма 

за учене на възрастни за периода 2022 - 2023 г. (Информация и обсъждане на 

възможности за определяне на пилотни области)

3. Избор на област за провеждане на Националните дни за учене през целия живот 

2021 г. (Обсъждане, гласуване)

4. Категории за връчване на награди за принос в сектора за учене на възрастни; 

правила за гласуване (Обсъждане)

5. Други

т. 1. Национален консултативен процес за подготовка на последваща оценка на 

въздействието на публични политики в сектора за учене на възрастни през 

периода 2014 - 2020 г.

Приложен е Предварителен доклад за изпълнението на стратегическите цели и 

показатели на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 

г.

1.1. Стратегически цели и показатели - изпълнение

Докладва: Валентина Дейкова, МОН

Участие в предучилищното 

образование на децата на възраст от 4 90% 89.3% 82,4% 95.1%

1



години до годината на започване на

първи клас

Участие на населението на възраст 25-

64 години във формално или

неформално образование и обучение

(четири седмичен период)

5% 2% 1,6% 11%

Преждевременно напуснали под

образованието и обучението лица на

възраст 18-24 години

11% 12,5% 12,8% 10,1%

Ученици с постижения под (2012) (2018) (2018)

критичното второ ниво по скалата на под

PISA по четене, математика и 30%

природни науки

Четене 39,4% 47.1% 21.7%

Математика 43,8% 44.4%

Природни науки 37.9% 46.5% 21.6%

Относителен дял (%) на придобилите

степен на професионална квалификация

в областите „Информационно-

комуникационни технологии”,

„Технически науки и технически

професии”, „Добив и производствени

технологии” и „Архитектура и

строителство” от общия брой на

придобилите степен на професионална

квалификация (СПК) в образователната

система (без Центровете за

професионално обучение)

60% 46,4% 41,0%

Относителен дял (%) на лицата с виеше
36% 29,4% 33.3% 40,9%

образование сред населението на възраст

30 - 34 години

Участие на населението на възраст 25-64

години във формално или неформално 5% 2% 1,6% 11%
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образование и обучение (четири

седмичен период)

Заетост на населението на възраст 20 - 64

години

75% 63.5 73.4 72.4

1.2. Консултативен процес

Докладват: Валентина Дейкова и Жулиян Гочев

> Регионални семинари (определяне на място за провеждането им): 

професионално образование и обучение;

неформално обучение; 

преждевременно напуснали училище; 

превръщане на УЦЖ в реалност.

> Семинари за обмен на добри практики (EPALE) - 3 бр. по същите теми

> Онлайн - анкетни проучвания - 2 бр.

> Уеб семинар за институциите и организациите от националната мрежа за учене 

на възрастни и за посланиците на EPALE

> Форум EPALE: https://epale.ec.europa.eu7bц/content/zapochna-nacionalen-

konsultativen-proces-za-publichnite-politiki-v-sektora-za-uchene-

na?fbclid=IwAR3CPv9oVY50v5u7-tSQ-ItXKMsJ51 vBvGVmklXDb-

4VxOOM6pCnNXdfLIs

За първи път консултациите ще се проведат по електронен път. За целта е създадена 

професионална общност "Форум за обществени консултации: публичните политики в 

сектора за учене на възрастни. Цялата информация за процеса на обществени 

консултации ще бъде достъпна в този Форум и неговите секции: новини, събития, 

документи и дискусии. Вече са публикувани първите новини, малки съвети за 

дискутиране, основните документи за обществените консултации, както и конкретни 

въпроси за обсъждане.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за подготовка на 

последваща оценка на въздействието, като основно ще бъде оценен постигнатият 

напредък по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот, 

както и степента на изпълнението на областите на въздействие, насочени към ученето на 

възрастни.

Целта е оценката да осигури по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения 

на национално и областно ниво, така и сред всички заинтересовани страни и широката
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общественост относно постигнатите резултатите от изпълнението на Стратегията с оглед 

на бъдещото развитие на сектора за учене на възрастни в България.

1.3. Област на въздействие от Националната стратегия за УЦЖ: „Координиране на 

взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за 

учене през целия живот“

Докладва: Жулиян Гочев, МОН

■ Как и доколко се постигат специфичните цели на тази област на въздействие?

Формиране на координирана политика на национално ниво и изграждане на 

устойчиви механизми за местно и регионално иницииране и управление на 

политики за УЦЖ - Целта е частично постигната.

Създадена е система от координационни механизми, която успешно предпоставя 

формирането на политика в сектора на всички нива на управление. По-конкретно това са 

Националната координационна група за УЦЖ, която подкрепя дейността на 

националния координатор за учене на възрастни,, 28 областни координационни групи и 

Национална мрежа за учене на възрастни с над 400 институции и организации. Всички 

тези структури си взаимодестват чрез Национална платформа „Обединени за ученето на 

възрастни“, чиято дейност се координира от Координационен съвет.

Механизмите са създадени, но те все още нямат самостоятелен институционален 

живот и очакват активиране основно от МОН. Това е недостатък на взаимодействието и 

липса на устойчивост.

> Осигуряване на условия за информационно осигуряване на процесите в 

политиката за УЦЖ - Целта е частично постигната

Националната информационна система за учене на възрастни беше моделирана и 

функционира успешно чрез ежегодни актуализации. Успоредно с това беше създаден и 

електронен инструмент за координиране и отчитане на Стратегията, чието 

функциониране не беше нормативно регулирано и се осигуряваше само на проектен 

принцип. Придобиването на умения за работа с подобни инструменти за част от 

представителите на заинтересованите страни остава актуално предизвикателство.

> Повишаване на административния капацитет на национално, областно и 

местно ниво за планиране, мониторинг и оценка на политиката за УЦЖ - целта 

не е постигната.

Структурни промени в звената от специализираната администрация на МОН не 

позволиха да се съхрани постигнатото в началото на оценявания период и да се създадат
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условия за надграждане и повишаване на административния капацитет. Натрупан е 

сериозен дефицит от специфичен административен и експертен капацитет за сектора. 

Невъзможност за компенсирането му чрез все още неукрепналите координационни 

механизми в сектора. Подценяване на специфичните потребности от такъв капацитет, 

вкл. смесване с потребностите на други сектори до неглижиране.

Изводи и препоръки (за дискусия)

> Заинтересованите страни остават пасивни при развитието на нормативната рамка на 

сектора за учене на възрастни. Той се развива в рамките на отделни сектори на 

системата на образование и обучение или на други социално-икономически сектори, 

без да осигурява свързаност между тях. Сред заинтересованите страни е необходимо 

да се формират нагласи за нормиране и прилагане на нов подход на взаимодействие 

и партньорство.

> Изследователските механизми в сектора са слабо развити. Резултатите и ползите от 

тях трябва да намерят специфични пътища за пренасянето им във всички фази на 

политиките за учене на възрастни и да бъдат съпроводени с конкретни научно- 

приложни дейности, мерки и задачи. Тези механизми трябва да се финансират със 

целенасочено.

> Разработването и прилагането на иновативни форми за учене на възрастни остава 

затворено в институционалната и организационна рамка на отделните 

заинтересовани страни. Съвместните ползи от тях не се осъзнават като силна 

цялостна възможност за постигане на въздействие. Взаимодействието на 

заинтересованите страни трябва да бъде основано повече върху личността на 

възрастния обучаем и да изостави доминирането на институционалните подходи на 

всички равнища на управление.

> Дейностите за учене на възрастни предприятията имат широк потенциал за развитие 

и новаторство, дори в непандемичен контекст. Действията на работодателските 

организации и на отделни работодатели трябва да бъдат целенасочено финансирани 

по начини, които свързват ученето и заетостта;

> Координацията на взаимодействието на заинтересованите страни остава 

фрагментирана, въпреки създадените координационни механизми. Координацията 

стои в основата на управлението на сектора. Потребностите от управленски, 

административен и експертен капацитет, както и от организационно развитие 

допълнително усилват тази фрагментация. За преодоляването й е необходимо да се
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осъществи съгласуван подход между надграждане на съществуващите 

координационни механизми, вкл. чрез самостоятелната им активност, както и ново 

организационно развитие на сектора в МОН.

Въпроси за консултация:

• Функционират ли ефективно координационните механизми в сектора за учене на 

възрастни?

• Как конкретно взаимодействат представителите на заинтересованите страни в тях на 

областно ниво?

• Посещавате ли Националната информационна система за учене на възрастни чрез 

интернет страницата на националния координатор за учене на възрастни? Какви 

данни конкретно използвате от системата и за какви цели?

• В какви обучения сте участвали като представители на заинтересованите страни във 

връзка с планиране мониторинг и оценка на политиките за учене на възрастни? Какви 

умения придобихте? Какви умения все още са необходими на представителите на 

заинтересованите страни, за да взаимодействат по-ефективно?

т. 2. Програма на Националния координатор за изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни за периода 2022 - 2023 г.

Определен грант от ЕК - 285 629 евро или 558 633, 20 лв.

МОН - 71 407 евро или до 139 658 лв.

Общо: 357 036 евро или 698 291 лв.

Изисквания на ЕК за включване в проектното предложение:

Работен пакет 1: Координационни дейности и управление

Предприемане на действия за подпомагане на цялост подход към управлението на всички 

части на сектора за обучение на възрастни (свързани с работата и живота, формални, 

неформални и информални), за да се намали фрагментацията. Създаване или 

консолидиране на съществуващ координиращ орган (напр. Комитет, мрежа, ръководна 

група и др.), Подпомагане на неговата устойчивост, като се надгражда върху работата, 

постигната от националния координатор досега, за да се гарантира подобрено 

управление на сектора за обучение на възрастни, чрез сътрудничество между основните 

заинтересовани страни, включително министерства и агенции, социални партньори,
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доставчици на обучение, гражданско общество, културни институции на национално, 

регионално и местно ниво.

Дейностите в този работен пакет могат да включват срещи, конференции, работни групи, 

дейности за партньорско обучение, кампании.

Работен пакет 2: Внедряване на пътеки за повишаване на уменията

От националните координатори се изисква да предприемат конкретни действия в 

подкрепа на прилагането на Upskilling Pathways. Те могат да се отнасят до една или 

повече от трите стъпки на Upskilling Pathways (т.е. оценка на уменията; предоставяне на 

персонализирана, гъвкава и качествена оферта за обучение; и валидиране и признаване 

на придобитите умения) Те могат да подкрепят дейности на терен, насоки, обучение на 

персонала за предоставяне на основни умения или подходящо използване на цифрови 

технологии. Действията трябва да допълват националните планове за изпълнение.

Работен пакет 3: Умения за живот

Пандемията на COVID-19 и свързаните с нея ограничения подчертаха значението на 

житейските умения и на нашия капацитет да се адаптираме, да управляваме промяната и 

да се грижим един за друг като общност. Устойчивостта, отворените и демократични 

общества зависят от активни граждани, които могат да разпознават информацията от 

различни източници, да идентифицират дезинформация, да вземат информирани 

решения и да действат отговорно. Съответните умения обикновено се придобиват в 

неформална учебна среда и включват учене между поколенията, междукултурно и 

общностно обучение, което допълва продължаващото професионално обучение и 

обучение на работното място.

От националните координатори се изисква да се ангажират с местни учебни центрове, 

библиотеки и по-широката общност и гражданското общество и да ги мобилизират да 

развиват и подкрепят умения за живот с акцент върху, например:

S медийната грамотност: критично мислене и граждански умения, които ни 

помагат да се ориентираме през „фалшивите новини“, да подобряваме качеството 

на демократичния дебат и да се справяме с отчуждението.

S потребителската и финансова грамотност, която ни помага да използваме 

интелигентно финансовите си ресурси, да управляваме битовия бюджет и да 

купуваме разумно;
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^ екологичната грамотност, която ни помага да действаме по начини, които 

защитават околната ни среда;

^ здравната грамотност, която ни помага да разберем и възприемем по- 

здравословен начин на живот;

^ емоционалната грамотност, която ни помага да разберем и изразим емоциите си 

по-добре.

Очакваме предложения за дейности на областно ши местно ниво!

т. 3 - Избор на област за провеждане на Националните дни за учене през целия 

живот 2021 г.

Предложение на националния координатор: Дните да се проведат от 6 до 8 октомври 

2021 г. в област от Северозападна България, Сливен, Пазарджик - за обсъждане!

т. 4. Годишни награди за принос

По т. 4. - Годишни награди:

Да се номинират представители от всички области в следните категории:

Учебна институция;

Обучител на възрастни;

- Социален партньор;

Държавна институция;

Медия;

За цялостен принос.

Екипът на националния координатор ще определи:

Най-добър областен координатор

Съществен принос за дейността на КС на НП „Обединени за ученето на възрастни“.

т. 5. Други
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4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

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

Споразумение № 614188
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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 

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. СТЕПЕН НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕДЪК

В Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година 

са определени целите и стойностите на основните показатели, които трябва да бъдат 

постигнати до 2020 г. относно:

•Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или 

неформално образование или обучение (четири седмичен период);

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

години;

• Относителен дял (%) на придобилите степен на професионална квалификация в 

областите „Информационно-комуникационни технологии”, „Технически науки и 

технически професии”, „Добив и производствени технологии” и „Архитектура и 

строителство” от общия брой на придобилите степен на професионална квалификация 

(СПК) в образователната система (без Центровете за професионално обучение)1;

• Заетост на населението на възраст от 20 до 64 г.

1 Наименованията на тесните области на образование са цитирани съгласно националната 
„Класификация на областите на образованието - КОО 2015", обнародвана в ДВ бр. 46 от 17.06.2016 г.
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• Публични разходи за образованието като дял (%) от Брутния вътрешен продукт

(БВП);

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

• Дял на завършилите виеше образование сред лицата на възраст 30 - 34 години;

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

работят и не участват в образование или обучение;

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

образование 1-3 години преди референтната година;

•Участие в предчилищното образование на децата на възраст от 4 години до

постъпване в първи клас;

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

четене, математика и природни науки.

1.1. 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 (формално2 и/или неформално3 образование и обучение). Европейската

2 Формалното образование и обучение се определя като образование по образователни програми, 
провеждани в системата на училищата, колежите, университетите и други образователни 
институции. Тези програми представляват непрекъсната „стълба“ за обучение на деца, младежи 
и възрастни, която обикновено води до придобиване на по-висока следваща степен на 
образование. Според българското законодателство формалното образование и обучение на 
възрастни обхваща лица на възраст 16 и повече години, записани във форми на обучение в 
училищното образование, различни от дневната, и във всички форми на обучение в 
професионалните колежи и в образователните институции на висшето образование.

3 Неформалното образование и обучение се определя като всяка организирана и 
поддържана учебна дейност, която не съответства точно на посоченото описание на формалното 
образование. Следователно неформалното образование може да се осъществи както в рамките на 
и извън учебните институции, така и за хора от всички възрасти. В зависимост от националния 
контекст в различните държави то може да обхваща образователни програми за грамотност на 
възрастни, умения за живот, умения за работа и за обща култура. Четири са основните видове 
дейности за неформално обучение:
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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 

г. (5%).

Фиг. 1. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или 
неформално образование и обучение4 в ЕС и България

• курсове с различна продължителност (външни - поръчани от работодателя на 
външна организация, вътрешни - организирани от работодателя, индивидуални - 
по инициатива на обучаемия и други);

• семинари или работни срещи;
• обучение на работното място (планирани периоди на обучение, инструктаж или 

обучение директно на работното място, организирани от работодателя с помощта 
на инструктор);

• частни уроци.

4 През четирите седмици преди интервюто.
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_lfse_01

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 или неформално 
образование и обучение сред населението на възраст 25 - 64 години по

възрастови групи
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•Общо 25-64 г. •25-34 г. 35-44 г. •45-54 г.

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 - 

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.
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Фиг. 3. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално или 
неформално образование или обучение през четирите седмици преди изследването

в страните от ЕС-27 за 2020 година

Източник: Евростат, база данни, онлайн код trng_Ifse_01

1.2. 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 

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.

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 (%)
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Фиг. 4. 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. 

Доближаването до целта е 1.8 п.п., а степента на доближаване на целта, съгласно 

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 

20 г. средно за страните от ЕС бележи постоянна и стабилна тенденция на намаление - 

от 11.2% за 2014 г. на 10.1% за 2020 г., като се доближава до целевата стойност - 10.0% 

(фиг. 4).
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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. 5).

Фиг. 5. Преждевременно напуснали образованието и обучението в страните от
ЕС през 2020 година

Източник: Евростат, 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. l.xls). Анализът на данните за напусналите 

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

че:

• През периода 2014/2015 - 2019/2020 година по данни на НСИ училище са 

напуснали 122 830 ученици, или средногодишно по 20.5 хиляди.

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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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 

ги техни деца до 16-годишна възраст поради неизвършена адресна регистрация при

промяна на настоящия адрес от страната в чужбина.
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDА 
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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. 6). Най-неблагоприятно е положението в професионалните училища, в които през 

последните години всеки четвърти ученик не завършва през годината средно 

образование.

Фиг. 6. 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

Завършили средно образование от випуска в общобразователни и специални училища 

Ф 1,1 Завършили средно образование от випуска в професионалните училища

Източник: НСИ, Статистика на образованието 
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
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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.

1.3. 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

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

квалификация в цитираните тесни области на образованието съществено намалява от 

% през 2014 г. на 42.6% през 2020 г. или е налице отдалечаване от целта, която е достигане 

на дял 60% (фиг. 7). 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. 7). През 2020 година този дял незначително намалява с 0.3

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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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. 7. 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)
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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 

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.
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1.4. 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. 8). 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. 8).

Фиг. 8. 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 Ifsi emp a

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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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 е 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 е 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
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

Източник: Евростат, база данни - онлайн код lfsi_emp_a

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

ниска - Гърция с 61.1%. България заема 18-та позиция със 73.4% (фиг. 9).
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Фнг. 9. 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

Нарастването на заетостта е резултат на редица макроикономически и други 

фактори, сред които са растежът на брутния вътрешен продукт, възникването на нови
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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.

2. ДРУГИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. 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. 10). 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. 10. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния 
вътрешен продукт

2012 2013 2014 2015 2017

България 1 ■ ЕС-27

Източник: Евростат, база данни, онлайн код educ_uoe_fme06
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Последните публикувани данни на Евростат за 2017 г. показват, че сред страните 

от ЕС Дания има най-висок дял от БВП на публичните разходи за образование - 

7.33%, следвана от Швеция -7.06% и Белгия -6.29%. България заема 17-та позиция - 

фиг. 11.

Фиг. 11. Относителен дял (%) на публичните разходи за образование от Брутния 
вътрешен продукт в страните от ЕС за 2017 година

Източник: Евростат, educ_uoe_fme06

2.2. Образователна структура на населението9

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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2.2.1. Образователна структура на населението на възраст 25-64 години

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

като непряк статистически измерител на интелектуалния потенциал на човешките 

ресурси, непрекъснато се подобрява. Това подобрение през периода 2014 - 2020 г. се 

изразява в намаляване на дяловете на населението с основно и по-ниско образование и 

със средно образование (включително и със завършен професионален колеж) и 

увеличаване на дела на лицата с 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. 12). 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. 12. Образователна структура на населението на възраст 25 - 64 години
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Източник: НСИ, Изследване на работната сила и Евростат, база данни, онлайн код
edat lfse 03

2.2.2. 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. 13). 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
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през 2020 г. нараства на 7.6 п.п. (фиг. 13). 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.

Фиг. 13. Относителен дял (%) на лицата с виеше образование сред населението 
на възраст 30-34 години

:Н
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-♦-ЕС-27 България

Източник: Евростат, база данни - онлайн код edat_lfse_03

2.3. 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. 14). 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.
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
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Фиг. 14. Относителен дял (%) на лицата на възраст 15-29 навършени години, 
които не работят и не участват в образование или обучение от населението на 
същата възраст

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

..•■» 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. 14). 

При средна стойност на 27-те държави членки на Европейския съюз 13.1% за 2020 г., 

само Италия (22,2%), Гърция (18,1 %) и Румъния (18,1 %) са с по-неблагоприятни позиции 

от България (16,6%).

Фиг. 14. Относителен дял (%) на младите хора на възраст 15-29 години, които 
не работят и не участват в образование и обучение по държави в ЕС през 2020 
година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код sdg_08_20

2.4. 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. 15).

Фиг. 15. Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили виеше или 
средно образование, 1-3 години преди референтната година
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код edat_lfse_24

В сравнение със страните от ЕС, България е близо до средната стойност за ЕС-27 за 
2019 г. (за 2020 г. липсват данни за страните от ЕС-27). С най-високо равнище на тази 
специфична заетост за 2020 г. са Малта - 92.2%, Нидерландия - 89.3% и Австрия - 
88.4%, а най-ниското равнище е измерено в Гърция- 54.9%. Със своите 78.7% България 
заема 17-та позиция сред страните от ЕС-27 (фиг.16).

Фиг. 16. 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
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2020

Източник: Евростат, база данни, онлайн код edat lfse 24

2.5. 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%10 (фиг. 17.). 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 

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

10 Броят на обхванатите деца и на населението е към 31.12. на съответната учебна година
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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 значително под средния дял за страните от ЕС- 

27, който е 95.1% за 2019/2020 г. (фиг. 17).

Фиг. 17. Дял на записаните (%) в предучилищното образование деца на 
възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от населението в същата възраст
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Източник: Евростат, база данни, онлайн код SDG 04 30

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

по четене, математика и природни науки

Този показател оценява относителния дял (%) на учениците с ниски постижения по 

четивна грамотност, 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.

Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
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Учениците с постижения под второ равнище показват компетентности, които ще 

затруднят тяхното ефективно и продуктивно участие на пазара на труда и в 

обществения и личния живот.

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

резултат.

Фиг. 18. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под 
второто критично равнище по скалата на PISA по четивна грамотност през 2018 
година
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Целта на ЕС за постигане на 15-процетов дял средно за страните за 2020 г. по 

четивна грамотност няма да бъде постигната, като се има предвид постижението за 2018 

г. средно за страните от ЕС - 21.7%-. Целта на България за 2020 година - дял под 30% по 

четивна грамотност не е постигната.

Математика

В областта на математиката функционалната грамотност на българските ученици 
се подобрява през 2015 г. в сравнение с 2012 г., но остава далече от средното ниво за 
страните от ЕС. От 43,8% за 2012 г. делът на учениците с постижения под второто 
критично ниво намалява на 42,0% за 2015 г. или с 1,8 процентни пункта. Изследването 
PISA -2018 установява влошаване на резултата на българските ученици по математика, 
като делът достига 44.4% (фиг. 19).
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Фиг. 19. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под второто 
критично равнище по скалата на P1SA по математика през 2018 година

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

При среден дял за страните от ЕС по математика за 2018 г. 22.4%, България 

регистрира два пъти по-лош резултат -44.4%. Единствено Румъния показва по-лош 

резултат - 46.6%. Целта на ЕС за постигане на 15-процетов дял средно за страните за 

2020 г. изглежда недостижима, като се има предвид постижението за 2018 г. средно за 

страните от ЕС. Целта на България за 2020 година - дял под 35% по математика, също не 

е постигната.

Природни науки
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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. 20).

Фиг. 20. Дял на учениците (%) в страните от ЕС, постигнали резултати под 
второто критично равнище по скалата на PISA по природни науки през 2018 
година
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Източник: ОИСР, Евростат, база данни, онлайн код educ_outc_pisa

ШШ 46.5 

45 50

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%.
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Споразумение № 614188

32



Н
С подкрепата на
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
U НАУКАТА

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

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

34



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот
координатори в изпълнение на

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНиЕТО
U НАУКАТА

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

35



С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот 
координатори в изпълнение на

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНUETO
U НАУКАТА

Европейската програма за учене на възрастни"

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

36



Н
С подкрепата на
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕНЕ

през целия живот

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
U НАУКАТА

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

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

37



д
я
л
н
а
б
е
з
Р
а
б
о
т
н
и
т
е
л
и
Ц
а
н
а
в
ъ
з
Р
а
с
т
2
5

С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз УЧЕМЕ

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

& MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАН11ЕТО
U НАУКАТА

г.) (резултатът е 
ненадежден поради 
ниска стойност в 
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3.1. 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. 21).
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Фиг. 21. Участие на населението на възраст 25 - 64 години във формално
образование или обучение /Ф/ и в неформално обучение /НФ/- 12-месечен период

(AES)

Източник: Евростат, база данни, онлайн код tmg_aes_10l

За повишаване на степента на участие на възрастните в образование и обучение 

през последните години е реализиран комплекс от мерки на национално и регионално 

равнище. Този подход следва да бъде надграден с участието на всички заинтересувани 

страни - държавни и местни органи на управление, учебни институции, работодатели, 

обучаеми и т.н. Основна предпоставка за постигане на по-добри резултати е да се 

осигурят условия за по-нататъшно подобряване на образователната структура на 

населението. Анализът на данните ясно показва, че лицата с високо образование и по- 

младите хора са значително по-активни в участието им във формално и неформално 

образование или обучение.

3.2. Участие на нискоквалифицирани лица на възраст 25-64 години в обучение 12 
месеца (12 месеца преди изследването)

Данните от последното изследване на образованието и обучението на възрастни 

показват, че равнището на участие на нискоквалифицираните лица с основно и по-ниско
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образование е 7.6% през 2016 г. и то е повече от два пъти по-ниско от средното за

страните от ЕС.

Възможните допълнителни мерки за изпълнение на националната цел по този

показател са:

- да се подпомогнат с ваучери хората от тази целева група, участващи в 

образование и обучение;

разработване и изпълнение на програма за ограмотяване на неграмотни лица 

въз основа на данните от преброяването на населението, което предстои през 

месец септември 2021 година.

3.3. Дял на безработните лица на възраст 25-64 години, участвали в 

неотдавнашен процес на учене

При установеното ниско равнище на участие на населението на възраст 25-64 г. 

в учебни дейности през през 2020 г. (1.6%) (през 4-седмичен период преди 

изследването), участвалите безработните съставляват малък дял, който не може да 

се измери точно, тъй като е в рамките на стохастичната грешка на изследването. За 

страните от ЕС равнището на участие е 8-10 пъти по-високо (10.6%) за 2020 г. (табл. 

2). За повишаване на участието на безработните в учебни дейности ще е 

необходимо активизиране на дейността на Бюрата по труда в това направление и 

съответно допълнително финансиране на тези дейности.

3.4. Дял от населението (%) на възраст 16-74 г. с основни или по-високи общи 

цифрови умения

2015 2016 2017 2019
България 31 27 30 30
ЕС 27 51 52 53 54

Източник: Евростат, база данни - онлайн код tepsr_sp410
Един от най-важните показатели, който ще влияе пряко върху качеството на 

работната сила в условията на развитие на дигиталната икономика, е делът на хората 

с основни или по-високи общи цифрови умения. Последните данни за 2019 г. 

отреждат незавидната последна позиция на България сред страните от ЕС -27. Освен 

това в сравнение с 2015 г. този дял намалява от 31% на 30% през 2019 г. Това
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означава, че 70% от този контингент има по-ниски от базови дигитални умения или 

няма никакви такива умения. Ако още сега и през следващите години не се вземат 

спешни мерки за включване на населението в програми за дигитално обучение, 

икономиката на страната ще изостане и България няма да може да изгради устойчива 

дигитална икономика.

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

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

учене през целия живот през периода 2014-2020 година са настъпили както положителни, 

така и негативни изменения (табл. 3). От 11 -те показателя, по които има заложени цели 

в НСУЦЖ, по два показателя целта е постигната. Това са «дял на публичните разходи 

за образование от БВП - 4.09%, постигнат още през 2017 г. при цел 4.0% за 2020 г, и 

«заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили виеше или средно 

образование 1-3 години преди референтната година, който за 2020 г. достига 78.7% при 

цел 77.0%.

По три показателя - „преждевременно напуснали образование и обучение лица на 

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

„относителен дял (%) на лицата с виеше образование сред населението на възраст 30 - 34 

години“ имаме „известен напредък“. По всички останали шест показателя има 

изоставане т.е. «липса на напредък». По показателите «образователна структура на 

населението на възраст 25-64 г.» и «дял (%) на лицата на възраст 15-29 навършени 

години, които не работят и не участват в образование или обучение», по които 

показатели няма заложени национални цели, са установени положителни изменения.
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Качествена интерпретация на напредъка по основните 
показатели_спрямо заложената цел в НСУЦЖ за 2020 година

Основни показатели
Качествена

интерпретация

Степен на
достигане
на целта

•

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

Липса на 
напредък 0% <л

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

Известен
напредък 83.6% xSt |

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

Липса на 
напредък 0%

хЗЬ

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

Известен
напредък 96.6%

Публични разходи за образованието като 
дял (%) от БВП

Постигната
цел Над 100% - Ф

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

Известен
напредък 92.5%

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

Постигната
цел 102.2% ^ 1

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

Липса на 
напредък 0%

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% <2

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

Липса на 
напредък 0% хЛ

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

45



ш С подкрепата на 
Програма Еразъм+ 
на Европейския съюз

MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНЕТО
U НАУКАТАУЧЕНЕ

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

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 

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 и/или неформално 

образование и обучение) остава на ниско равнище през периода 2014-2020 г. Делът на 

възрастните (25 - 64 години), участвали във формално или неформално образование или 

обучение 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%).
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
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Най-активна в учебни дейности е групата на младите хора на възраст от 25 до 34 

години, но по-важно е, че 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 показателя за участието на възрастните в учебни дейности (формално и/или 

неформално образование и обучение) България заема предпоследна позиция за 2020 г. 

сред държавите от ЕС-27 (преди Румъния).

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. 

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.

За да се увеличи делът на завършилите в тесните области „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), е необходимо да се направят съществени промени в структурата на
Проект № 614188-ЕРР-1 -2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 
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приема в професионалното образование. Това преструктуриране е свързано с 

разработването на нови по-кратки (като продължителност) учебни програми по широки 

професии, с активното участие на бизнеса, гарантиращо практическата насоченост на 

програмите.

В заключение може да се отбележи, че в сектора за учене през целия живот е 

извършена съществена по обем работа и че реализацията на предлаганите мерки, целящи 

постигане на по-благоприятни стойности по отделните показатели, може да допринесе за 

по-нататъшното подобряване на състоянието на сектора през следващия програмен 

период след 2020 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-AGENDА
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-СИЛИСТРА

ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958, e-mail: rio_silistra@mon.bg

КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА ГОСТИТЕ НА СИЛИСТРА

Дата: 03.06.2021 г.,

14.30 ч. -16.00 ч. Посещение и разглеждане на Археологическа експозиция към Регионален исторически музей, 
Архитектурно-археологически резерват „Дуросторум - Дръстър - Силистра“ и забележителности в Дунавски 
парк - с беседа от музея.
16.00 - 17.00 ч. По желание и при слънчево време - разходка със соларни корабчета по река Дунав (в процес на 
договаряне). Резервен вариант - посещение на крепостта “Меджиди табия”.

Дата: 04.06.2021 г.

10.00 ч. Отпътуване от Силистра в посока Русе и посещение на Природонаучен музей при Биосферен резерват 
„Сребърна“.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В СИЛИСТРА

Град Силистра е най-старият български град на Дунава. Създаден, през 19 година е бил част от Римската 
империя. Първото му известно име е Дуросторум. Съвсем скоро става главен град на голямата римска 
провинция Мизия. През I-II век достига своята точка на величие - апогея си. От този период до наши дни са 
запазени много артефакти и археологически паметници. През 169 година големият римски император Марк 
Аврелий признава Дуросторум за самостоятелен град и всички жители в него са обявени за римски поданици. 
Крепостта придобива важно стратегическо и военно значение. Разраства се и се превръща в голям търговски 
център. Управлението на града е подобно на това в Рим и гражданите имат много привилегии. Според 
историците именно в Дуросторум е роден известният пълководец Флавий Аеций, който разгромява великия 
хунски вожд Атила.
През последните години Силистра се развива стремглаво. Превърнал се е в привлекателна туристическа 
дестинация със своята богата и разнообразна история, археологическите и исторически находки и паметници.

Архитектурно-археологически резерват ,Дуросторум - Дръстър - Силистра“
Националният архитектурно-археологически резерват „Дуросторум - Дръстър - Силистра“ заема много голяма 
територия от областния град- почти 2/3 от площта му. Навсякъде могат да се видят останки от крепостни стени, 
паметници и артефакти. Едни от най-интересните е Патриаршеската базилика, която датира от IX век и е 
разкрита сравнително скоро. Тя е предназначена за първия патриарх у нас Дамян. Част от резервата са останките 
от крепостните стени на древния Дръстър, които са го защитавали от набезите на враговете. Северната стена е 
построена около IV век, която на по-късен е възстановена и се е използвала чак до XV в, когато градът пада под 
турско робство. Пред нея някога се е намирало и пристанището на града, а на изток - дворецът на българските 
владетели. Този дворец е построен от хан Омуртаг и по-късно приютява великият цар Симеон. Според историци 
и археолози Южната стена на древния град е сред най-впечатляващите защитни съоръжения на територията на 
България. Построена е по времето на императорите Диоклециан и Константин Велики, по-късно император 
Юстиниян я възстановява.

Крепост „Абдул Меджиди“
Друга забележителност на Силистра е турската крепост „Абдул Меджиди“ или както е по-известна “Меджиди 
табия”. Разположена е на юг от града и е сред най-запазените укрепителни пунктове на фортификационната 
система по време на турското робство. Има много важна роля по време на Кримската война и по-късно през 
Руско-турската Освободителна война. Фортът е построен, за да може дунавските градове да бъдат допълнително 
защитени, защото реката е била естествената северна граница на голямата Османска империя. Идеята и проектът 
са дело на големия немски инженер Хелмут фон Молтке, който посещава Силистра през 1837 година. 
Строежът продължава в периода 1841-1853 година. Триста българи са участвали принудително и трудът им е 
бил ангария. От този период са и възрожденските храмове в Калипетрово и Алфатар. Султан Абдул Меджид е 
впечатлен от строителните дейности и през 1847 година посещава града, за да може лично да се убеди в мощта 
на форта. На него е и наречена укрепителната система - Меджиди. Официално крепостното укрепление е 
завършено точно в навечерието на Кримската война и изиграва много важна роля за защитата на Силистра от 
вражеските нападения. Дори в сражението участва световноизвестният руски писател Лев Толстой. По-късно
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фортът участва и в Руско-турската Освободителна война. Днес “Меджиди табия’’ е единствената напълно 
запазена крепост от времето на турското робство на територията на България.

Регионален исторически музей
Фортът е част от Регионалния исторически музей на Силистра, който е учреден през 1899 година. Музеят 
разполага с две основни експозиции - археологическа и етнографска, както и няколко други обекта в общината, 
които са към него. Етнографската експозиция е известна в цялата страна и е изключително богата. Заема над 
300 квадратни метра и в нея са изложени най-различни предмети от бита и културата на местното население от 
средата на XIX век до началото на XX век. Изложени са много оръдия на труда, кукерски маски, носии и 
костюми.
Археологическата експозиция се помещава в сграда, която сама по себе си е архитектурен паметник и е строена 
в началото на XX век. Част от колекцията на музея е римски слънчев часовник, направен от камък. Той е най- 
старият намиран на територията на България. Други атрактивни и ценни експонати са гробни предмети, 
колесница на римски магистрат и колона с името на хан Омуртаг.
Сред най-интересните експонати на Регионалния исторически музей е откритият при археологически разкопки 
античен слънчев часовник с образа на Орфей. На каменния барелеф легендарният певец е изобразен с 
наметната мантия и протегната към арфата дясна ръка. Около него множество животни и хора слушат песента 
му. Барелефът е ограничен с две колони в коринтски стил. Предполага се, че произведението на неизвестния 
древен скулптор е украсявало един от централните площади на древния Дуросторум, а високото майсторство 
на изработката е свидетелство за разцвета на една високоразвита култура по тези земи в периода на античността.

Римска гробница
Римската гробница в Силистра е открита през 1942 година и е една от емблемите на града. Тя е пример за 
невероятните възможности на късноантичната цивилизация. Украсена е богато с много стенописи. На тях са 
изобразени различни ловни сцени, човешки и животински фигури, както и геометрични форми. Гробницата има 
всички белези на Константиновата епоха. По вътрешното и оформление ясно личи опитната ръка на творец от 
източните провинции на голямата Римска империя - предполага се, че е бил от Сирия или Египет.

Дунавски парк
В самото сърце на Силистра има красив зелен оазис - Дунавският парк. Той е идеалното място за почивка, 
разходка след зеленината и спасение от шума на града. От него се разкрива величествена гледка към река Дунав. 
Паркът е създаден преди повече от век. През 1870 за него е писано за пръв път във вестник „Дунав“. Днес на 
територията на градината има голямо разнообразие от дървета, цветя и храсти. Някои са уникални и обозначени 
с информационни табели. Главната алея започва от входа на парка и стига чак до реката, по нея са поставени 
пейки за отдих. Големите величествени кестени образуват красив тунел. Дунавският парк е идеално спасение 
от летните горещини, в него има постоянен лек полъх от реката, а в единия му край се намира басейнът на хотел 
„Дръстър“. Паркът се облагородява постоянно. Направени са детски площадки, красив фонтан, много 
паметници и известните бронзови пеликани. Най-голямото очарование на Дунавския парк са древните 
крепостни стени. Традиция е вечер да се наблюдава залезът край реката.

Резерват Сребърна
Съвсем близо до Силистра се намира красивият Биосферен резерват „Сребърна“. Той се простира върху площ 
от 600 хектара и обхваща самото езеро и земята около него. Известен е със своето голямо разнообразие от 
водоплаващи птици. Счита се, че през него минава един от най-големите пътища за миграция на прелетните 
птици - Via Pontica. През 1942 година езерото е признато за развъдник на водоплаващи птици, а няколко години 
по-късно става птичи резерват. Тук могат да се видят къдроглави пеликани, малки белочели гъски, и малки 
корморани. Има и неми лебеди, патици, големи бели чапли и други красиви, редки птици.
През 1983 година Сребърна става част от час от списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно 
наследство. Целта е опазване на неговото биологично разнообразие.
В езерото могат да се видят интересните плаващи тръстикови острови. Местните ги наричат „кочки“. Те не се 
заливат с вода й това улеснява гнезденето на птиците. През 1965 година резерватът става част от международния 
списък за най-значими влажни зони в Европа, а десет години по-късно е признат за влажна зона според 
Рамсарската конвенция.
Към резерват „Сребърна“ е направен и музей, в който могат да се видят много препарирани представители от 
защитената местност. В езерото е поставена и видеокамера, която позволява на туристите да наблюдават 
птиците в обичайните им действия. Направена е специална екопътека, която позволява на посетителите да се 
разходят сред природата и да наблюдават красотата и от специално изградени площадки. Монтирани са беседки 
и кътове за отдих.


