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1. Ключови показатели 

 
 
Източници: Евростат (за повече подробности вж. раздел 10); ОИСР (програма PISA). 

Бележки: Данните са за претеглени средни стойности за ЕС, които включват различен брой държави членки в зависимост 

от източника; 
d = определението се различава, 12 = 2012 г., 13 = 2013 г., 15 = 2015 г., 16 = 2016 г. 

Относно мобилността на завършващите средната стойност за ЕС се изчислява от ГД „Образование и култура“ въз основа 

на наличните държави; по отношение на мобилността на завършващите средната стойност за ЕС се изчислява от JRC на 

базата на данни на Евростат и ОИСР. 

Допълнителна информация може да се намери в съответния раздел на том 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 
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Фигура 1. Положение по отношение на най-добрите резултати (външен кръг) и на 
най-слабите резултати (център) 

 
Източник: Изчисления на ГД „Образование и култура“ въз основа на данни на Евростат (LFS 2017 г., UOE 2016 г.) и на 

ОИСР (PISA 2015 г.). Забележка: Резултатите варират между максимум (най-добрите резултати, представени с външния 

кръг) и минимум (най-слабите резултати, представени с центъра на фигурата). 

2. Акценти 

 
 

 България провежда реформи на всички равнища на образованието, тъй като това е 
политически приоритет. Мерките все още не съответстват на мащаба на 

предизвикателствата, но е налице засилен акцент върху намаляване на 
преждевременното напускане на училище, увеличаване на заплатите на учителите, 

въвеждане на дуално обучение, подобряване на цифровите умения и укрепване на 
приобщаващото образование. 

 България по принцип инвестира малко в предучилищното и началното образование 
— области с ключово значение за даването на равен старт в живота и за 
предотвратяването на неравенството на доходите по-късно. Изменен бе моделът за 

финансиране на училищата, така че на училищата в неравностойно положение да 
бъдат отпускани допълнителни ресурси. 

 Нараснали са гражданските познания на българските ученици. Неотдавна бяха взети 
мерки, с които се цели да се разшири предоставянето на гражданско образование. 

 Остава като значително предизвикателство включването на ромите в образованието. 

 Уменията на завършилите висше образование и професионално образование и 
обучение не отговарят в достатъчна степен на нуждите на пазара на труда. 

Участието в ученето за възрастни продължава да бъде много ниско. 
 

3. Инвестиране в образование и обучение 

Разходите за образование са ниски през 2016 г. и са повлияни от цикъла на 
усвояване на средствата от ЕС. През 2016 г. размерът на разходите на сектор „Държавно 
управление“ за образование е намалял в реално изражение с 9,1 % — най-рязкото процентно 

спадане в ЕС. В резултат на това разходите за образование са намалели до 3,4 % от БВП 
спрямо 4 % през 2015 г. — значително под средната стойност за ЕС от 4,7 %. Разходите за 
образование като дял от общите разходи на сектор „Държавно управление“ остават на същото 
равнище от 9,8 % — под средната стойност за ЕС (10,2 %). Тези тенденции се дължат на 
резкия спад в брутото капиталообразуване (вж. фигура 2), което обхваща инвестициите в 
образователната инфраструктура (напр. сгради, компютри, ИТ инфраструктура). Това отчасти 
се дължи на приключването на многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. на 
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Завършили висше образование

Процент на заетост на наскоро 
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възраст 

Слаби ученически резултати по четене

Слаби ученически резултати по математика

Слаби ученически резултати по природни 
науки

цел на ЕС Средно за ЕС България
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ЕС през 2015 г. и на бавното начало при изразходването на средствата през програмния 
период 2014—2020 г. Това подчертава степента, в която тези разходи в България зависят от 
средствата на ЕС. Може да се очаква, че ангажиментът за удвояване на заплатите на 

учителите в предучилищното и училищното образование до 2021 г. (вж. раздел 5) ще бъде 
причината за сериозни увеличения в категорията „възнаграждение на служителите“. Общият 
размер на разходите за удвояване на учителските заплати за периода 2017—2021 г. се 
изчислява на 1,4 млрд. лева (715 млн. евро), което се равнява на 1,4 % от БВП на България 
през 2017 г. (МВФ, 2018 г., а). 
 
България по принцип инвестира малко в предучилищното и началното образование 

— области с ключово значение за даването на равен старт в живота. През 2016 г. 
разходите за това образователно ниво се равняват на 0,7 % от БВП на България, което е по-
малко от половината от средната стойност от 1,5 % в ЕС. Те представляват 23,1 % от общия 
размер на разходите на сектор „Държавно управление“ за образование в сравнение с 31,7 % 
средна стойност в ЕС. Неотдавнашни данни показват, че в наши дни голяма част от 

неравенството на доходите в ЕС се дължи на неравенство във възможностите, което, от своя 
страна, е силно свързано с това какви са разходите на отделните държави за предучилищно 

ниво (Checchi и др., 2015 г.). Неравенството на доходите в България е сред най-големите в 
ЕС, а социално-икономическото положение на родителите оказва сериозно влияние върху 
степента на образование на учениците. Данни сочат, че взаимоотношението между 
неравенството и икономическия растеж е в голяма степен отрицателно поради отрицателното 
влияние, което неравностойните възможности имат върху човешкия капитал (СБ, 2018 г.). 
Като процент от БВП разходите на България за средно (1,7 %) и висше образование (0,7 %) 

са по-близки до средните стойности за ЕС (съответно 1,9 % и 0,7 %).  
 
България измени своя модел за финансиране на училищното образование с цел 
подобряване на равнопоставеността. Въпреки че спектърът на възможностите за по-
ефективно използване на публичните разходи в България е широк, това не се отнася за 
образованието, предполагайки, че повече ресурси и по-добър достъп до образование биха 
могли да подобрят образователните резултати (МВФ, 2018 г., б). След въвеждането на 

делегирани бюджети през 2007 г. България успява да подобри ефективността на разходите си 

за образование (ЕК, 2017 г.) чрез оптимизиране на училищната мрежа. Процедурата обаче не 
включва висшето образование (вж. раздел 6). През 2018 г. България измени своя модел за 
финансиране на училищата, така че на училищата в неравностойно положение да бъдат 
отпускани повече средства, включително на тези в селските райони, на по-малките училища и 
на тези с голяма концентрация на ученици в неравностойно положение. 
 

Фигура 2. Размер на разходите на сектор „Държавно управление“ (КОФОГ) за 
образование в България 

 

 
Източник: ГД „Образование и култура“ въз основа на данни на Евростат и класификацията на функциите на държавното 
управление (КОФОГ). Онлайн код за данни: gov_10a_exp. 
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4. Гражданско образование 

Нараснали са гражданските познания на българските ученици. Международното 
проучване относно гражданското образование (ICCS1) посочва, че през 2016 г. младежите в 
тийнейджърска възраст в България са постигнали средно 485 точки, което е с 19 повече 
спрямо 2009 г. Това обаче все още е под средната стойност за всички 20 държави, участвали 
в проучването (517 точки). 27 % от осмокласниците в България имат много високо ниво на 

граждански познания (в сравнение със средната стойност за ICCS от 35 %), докато 22 % са 
постигнали много слаб резултат (ICCS: 13 %). Момичетата продължават да се представят по-
добре от момчетата. Подобно на други международни проучвания ICCS потвърждава 
сериозното влияние на социално-икономическото положение на родителите върху 
постиженията на учениците. В отговорите си на въпроси относно ценностите и нагласите 
учениците в България изразяват по-слаба подкрепа за равнопоставените възможности за 

жените и мъжете и за равните права на етническите малцинства в сравнение със средната 
стойност за всички 20 държави, участвали в проучването (МОН, 2017 г.) 84 % от младежите в 

тийнейджърска възраст в България са заявили, че ще гласуват на местни избори в близко 
бъдеще, 79 %, че ще гласуват на национални избори, и 65 %, че ще гласуват на европейски 
избори. По-висок дял от средния от учениците в България считат, че упоритият труд е важен 
за гражданската ангажираност (53 % спрямо 42 %), но едва 42 % считат, че спазването на 
закона при всички обстоятелства е изключително важно (средно: 59 %). Процентът на 

учениците, гласували за парламент на класа или на училището, е 56 % (средно според 
проучването: 77 %). 
 
Неотдавна бяха взети мерки, имащи за цел да се предостави повече гражданско 
образование. В България гражданското образование е включено в социалните науки в 
началното и средното образование (класове 3 — 7 и 11 — 12). То се преподава също така като 
задължителен предмет в гимназиалния етап на средното образование (клас 11 — 12) и като 

избираем предмет в началния етап на професионалното образование и обучение. „Права и 
поведение на потребителите“ също е включено в учебната програма („Евридика“, 2017 г.). 
България осигурява непрекъснато професионално развитие на директорите на училища по 
отношение на гражданското образование. С изменения Закон за предучилищното и 

училищното образование, който е в сила от август 2016 г., бе разширен обхватът на 
препоръките относно ученическите съвети в началните училища и бе установено правото 

представители на учениците да участват в училищните настоятелства без право на глас. Всяка 
година класните ръководители изготвят персонални профили на учениците, които включват 
оценка на тяхното участие в извънкласни граждански дейности. Налице са планове за 
въвеждане на европейско гражданство и познания относно европейските институции в 
гражданското образование в гимназиалния етап на средното образование. 
 

5. Модернизиране на училищното образование 

Намаляването на преждевременното напускане на училище е от приоритетно 
значение. През 2017 г. процентът на преждевременно напусналите системата на 

образованието и обучението на възраст между 18 — 24 години е намалял за първи път от 
2011 г. насам. Процентът бе 12,7 %, което е с 1,1 процентни пункта по-малко спрямо 2016 г. 
Въпреки това той остава над средната стойност за ЕС от 10,6 % и над националната цел по 

стратегията „Европа 2020“ от 11 %. Преждевременното напускане на училище се наблюдава 
особено много в селските райони (27,9 %) и сред ромите (67 %2, (FRA, 2016 г.). С цел да се 
справи с преждевременното напускане на училище българската държава създаде 
мултидисциплинарни екипи (вж. каре 1) и предприема мерки в подкрепа на учениците да 

останат в училище. Въпреки че не са отчетени автоматично в процента преждевременно 
напуснали училище, данни показват, че почти половината от учениците, които са отпаднали 

                                                
1  През 2016 г. 14 държави — членки на ЕС, участваха в ICCS: Белгия-Фландрия, България, Хърватия, Дания, 

Естония, Финландия, Германия (Северен Рейн-Вестфалия), Италия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Словения и 

Швеция. 
2  Показателите, използвани в проучването на FRA от 2016 г., много наподобяват тези, които се срещат в 

стандартните европейски проучвания (EU-SILC, EU LFS), но не е търсена пълна съпоставимост. За повече 

подробности вж. FRA, 2016 г. 
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от системата на началното образование и от началния етап на средното образование през 
2016/2017 г., всъщност са емигрирали, като това се отнася и за една четвърт от отпадналите 
от гимназиалния етап на средното образование. Въпреки това системата за събиране на данни 

и мониторинг е недостатъчно развита. 
 

 
Каре 1: Мултидисциплинарни екипи 
 
През 2017 г. България въведе механизъм за междуинституционално сътрудничество, за да 
се установят децата, непосещаващи училище, и да бъдат отново върнати в системата на 

образованието. Бяха създадени повече от 1100 мултидисциплинарни екипа, съставени от 
учители, социални работници, медиатори от ромски произход и други експерти. Те посетиха 
около 209 000 дома на деца, които са отпаднали от училище или никога не са ходили, 
емигрирали са или са сменяли училища, но няма информация за това. Почти 22 000 деца на 
възраст между 5 — 18 години са върнати обратно в училище.  

  
За сравнение през 2016 г. 20 000 ученици от класове от 1 — 12 са спрели да ходят на 

училище, като се смята, че повече от 40 % от тях са емигрирали. 1200 (или 5 %) от 
повторно върнатите ученици са отпаднали до края на първия учебен срок наред с други 
4500 ученици, които не са част от системата. Тези цифри насочват вниманието към 
важността на допълването на усилията за връщане на деца в училищата с мерки за 
задържането им там. Подготвя се законодателство, чрез което мандатът на екипите да се 
направи постоянен.  

 
 

 
Каре 2: „Твоят клас“ 
 
„Твоят клас“ е проект, финансиран от Европейския социален фонд с цел намаляване на 
отпадането на деца от училище и по-продължителното им задържане там. Проектът е 

отворен за участие за всички училища, но финансирането се разпределя въз основа на 

концентрацията на ученици, при които съществува риск от отпадане от училище, 
включително роми, ученици, чиито семейства са в неравностойно социално-икономическо 
положение, и ученици със специални образователни потребности или здравословни 
проблеми.  
 
Проектът финансира допълнителна педагогическа помощ, като например езиково обучение 

за ученици, чийто майчин език не е българският, и допълнителни часове за попълване на 
пропуски в знанията. Извънучебните дейности имат за цел да повишат мотивацията на 
учениците. Те включват театрални класове, семинари по рисуване и фотография, роботика, 
клубове по писане на код, проекти по отношение на гражданското образование и дейности, 
свързани със здравето. „Твоят клас“ подкрепя участието на родителите и партньорството на 
училищата с НПО и общини. Фаза I от проекта разполага с бюджет от 54 млн. евро и е в ход 

между септември 2016 г. и 2018 г. Фаза II ще бъде в ход най-късно до 2022 г.  

  
 
Потребността от подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска 

възраст е от съществено значение в България, но все още е предизвикателство. 
Участието в образованието и грижите в ранна детска възраст на деца на възраст между 4 

години и задължителната възраст за започване на училище (7 години) е спаднало през 
2016 г. на 86,5 % (—2,7 процентни пункта). Това е значително под средната стойност за ЕС 
(95,3 %) и под референтната стойност от 95 % според стратегическата рамка „Образование и 
обучение 2020“ на ЕС. Процентът на записване е особено нисък при деца на възраст 4 години 
(75,4 %). Процентът при деца на възраст 5 и 6 години е по-висок (съответно 89,4 % и 
94,4 %), като за тях предучилищното образование е задължително. Компетентните органи 
планират да разширят задължителната програма и за четиригодишна възраст. Участието на 

децата от ромски произход в образованието и грижите в ранна детска възраст е особено слабо 
— 66 % (FRA, 2016 г.). Таксите за детските градини се възприемат като основна пречка пред 
присъствието. Общините имат право да налагат такси за дейности, свързани с грижите, и 
голяма част от тях се възползват от него. Данни, налични за 205 от 264 общини в България 
(Amalipe, 2018 г.), сочат, че едва 9 % не налагат такси за задължителната предучилищна 
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програма; само 5 % не събират такси по време на цялостното предоставяне на услуги, 
свързани с детските градини. Месечните такси са в диапазона от 5 до 35 EUR, като някои 
общини налагат по-ниски такси за задължителната програма. За сравнение минималният 

гарантиран месечен доход чрез услугите за социално подпомагане е 38 EUR (75 BGN). 
Мащабен експеримент в предимно етнически обособени общности в неравностойно положение 
демонстрира, че предлагането на свободен достъп е най-рентабилната стратегия по 
отношение на това децата да бъдат приканени да посещават детска градина (СБ, 2017 г.). 
Приети наскоро мерки, свързани с инвестирането в предучилищното образование, включват 
проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, съфинансиран 
от Европейския социален фонд. Проектът е одобрен през 2018 г. и разполага с бюджет в 

размер на 41,2 млн. евро. Предоставя се също така и допълнително обучение за деца, чийто 
майчин език не е българският.  

 
Приобщаването на ромите в образованието продължава да бъде сериозно 
предизвикателство. Сред ромите се наблюдава по-висок риск от отпадане от училище, а 

също и по-малък брой деца от ромски произход ходят на детска градина. Сегрегацията в 
образованието продължава да бъде проблем, като приблизително 60 % от учениците от 

ромски произход (FRA, 2016 г.) се обучават в образователни среди, в които всички или 
повечето от учениците са роми. В много от случаите в селските райони това се дължи на 
демографското развитие: има много малко или въобще няма деца от български етнически 
произход, а повечето училища в селските райони се посещават единствено от български деца 
от етнически ромски, турски или българомохамедански произход (Amalipe, 2018 г.). В 
градските райони това е свързано с жилищната сегрегация или със сегрегацията в средните 

училища — феноменът „прелитане“. Сегрегацията в отделни класове или сгради е забранена 
по закон, но органите, отговорни за надзора и прилагането на правилата, са изправени пред 
предизвикателства. Освен това почти всички училища, в които преобладават учениците от 
ромски произход, са определени като „най-проблемните училища“ (пак там). Независимо от 
усилията за увеличаване на процента на участие и за намаляване на отпадането 
насърчаването на училища със смесен етнически състав и на мерки за премахване на 
сегрегацията продължава да бъде сериозно предизвикателство. 

 

Налице е засилен акцент върху учителите. В България преподавателският състав е сред 
най-бързо застаряващите в ЕС. През 2016 г. 49 % от учителите са на възраст над 50 години, а 
30 % — над 55. Това означава, че през следващите 10 години половината от учителите в 
България ще се пенсионират. С цел да направи самата професия по-привлекателна през май 
2017 г. правителството се ангажира да удвои учителските заплати до 2021 г. Миналата година 
заплатите бяха увеличени два пъти: с 10 % през януари и с 15 % през септември. През 

януари 2019 г. се очаква допълнително диференцирано увеличение на заплащането. 
Първоначалната подготовка на учителите наскоро бе подобрена чрез въвеждането на курсове 
за ранно установяване на трудности в образованието, както и чрез увеличаване на броя 
часове практическо обучение, но все още са налице някои затруднения. По отношение на 
наставническото обучение бе поставен приоритет върху програмите за непрекъснато 
професионално развитие на учителите. От януари 2018 г. насам разходите на учителите за 

пътуване до работното място и за настаняване в отдалечени и планински райони подлежат на 
възстановяване. 
 
Повишаването на безпристрастността в образованието и образователните резултати 
продължават да бъдат предизвикателства с ключово значение. Според проучването на 

PISA от 2015 г. около 40 % от младежите на възраст 15 години (два пъти повече от средната 
стойност за ЕС) не разполагат с минимални основни умения в областта на науката, четенето 

или математиката. Едва 54 % от българите на възраст 16 — 24 години разполагат с основни 
или над основните цифрови умения — значително под средната стойност за ЕС от 81,9 %. 
Освен това социално-икономическата среда оказва сериозно влияние върху постиженията на 
учениците. В България социалната сегрегация, изразяваща се в групирането на учениците в 
неравностойно положение в училищата с по-ниско качество, е засилена и се оказва, че тя е 
основна движеща сила на разделението на уменията (СБ, 2018 г.). Изпълнява се нова учебна 
програма и също така се оказва подкрепа на иновативното преподаване в училище. По 

отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) — бе увеличен броят 
часове, бе поставен приоритет върху обучението на учителите в областта на цифровите 
умения и от Европейския социален фонд бяха финансирани клубове по програмиране. 
Въпреки че са приветствани, наскоро взетите мерки все още не отговарят на мащаба на 



 БЪЛГАРИЯ 7 

Обзор на образованието и обучението за 2018 г. — анализ по държави октомври 2018 г. 

 
 

предизвикателствата и на необходимостта да се гарантира, че образованието ще се превърне 
в двигател за високи умения и приобщаващ растеж. В този контекст през 2018 г. Съветът на 
Европейския съюз отправи специфична препоръка към България, в която се призовава да се 

„увеличи предоставянето на качествено приобщаващо общо образование, по-специално за 
ромите и учениците в неравностойно положение“ (Съвет на Европейския съюз, 2018 г.). 

6. Модернизиране на висшето образование 

Уменията на завършилите висше образование не отговарят в достатъчна степен на 
нуждите на пазара на труда. През 2017 г. процентът на завършили висше образование 
сред българите на възраст 30 — 34 години е спаднал леко до 32,8 %, което все още е 
значително под средната стойност за ЕС (39,9 %) и под националната цел по стратегията 
„Европа 2020“ от 36 %. Процентът на заетост на наскоро завършилите висше образование се е 
увеличил с 8 процентни пункта до 86,5 % и сега е над средната стойност за ЕС (84,9 %). 

Въпреки това недостигът на умения, по специално в производствения, строителния и 

цифровия сектор, и несъответствието между уменията се запазват (ЕК, 2018 г., а). 
Работодателите често установяват пропуски в познанията и уменията, свързани по-конкретно 
с липсата на „меки умения“ сред току-що завършилите (Cedefop, 2018 г., а). Едва 13,9 на 
всеки 1000 жители във възрастовата група 20 — 29 години завършват висше образование в 
областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) — значително под 
средната стойност за ЕС от 19,1 — като също така и делът на завършващите някоя от тези 

дисциплини студенти е сравнително малък (вж. фигура 3). Един на всеки двама студенти в 
България завършва в областта на социалните науки, бизнес администрацията или правото в 
сравнение с един на всеки трима студенти в ЕС. В момента България провежда реформа на 
висшето образование, като акцентът е върху финансиране в областта на НТИМ и 
финансиране, основаващото се на постигнатите резултати: предвижда се до 2020 г. 60 % от 
финансирането да бъде въз основа на постигнатите резултати. Финансираните от държавата 
места за прием на студенти в определени професионални области, включително икономика, 

бизнес администрация и туризъм, се редуцират или напълно се закриват в университети, 
заемащи последните места по отношение на тези дисциплини спрямо Рейтинговата система на 
висшите училища в България (РСВУ). 

Спадът в броя на студентите се ускорява. От 2012 до 2017 г. броят на студентите във 
висшето образование е спаднал със 17 %. Това се дължи на съчетание от демографски 
фактори и предпочитание за обучение в чужбина (през 2016 г. броят на българите, следващи 

в чужбина, се е равнявал на 9 % от студентите в собствената си държава, докато делът на 
чуждестранните студенти е бил едва 3 %). Тези тенденции пораждат опасения по отношение 
на ефективността на разпокъсаната мрежа от висши училища, 37 от които са финансирани с 
публични средства, а 14 са частни. България е една от държавите в ЕС, разполагащи с най-
голям брой публични висши училища спрямо своето население (ЕК, 2018 г., б). С оценка, 
извършена от независими експерти през 2018 г. върху българската система за научни 
изследвания (пак там)3, се препоръчва драстично намаляване на разпокъсването на системата 

чрез сливания — предлага се нов облик с 5 — 6 нови университета за научни изследвания и 5 
— 6 нови предприемачески университета, а останалата част ще постави акцент върху 
преподаването. Чрез своите доклади по държави в рамките на европейския семестър 
Европейската комисия ще следи развитието и/или прилагането на препоръките от 
независимата оценка.  

 

                                                
3  Поискана от българските органи и финансирана от Европейската комисия. 
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Фигура 3. Разпределение на завършилите висше образование през 2016 г. в областта 
на НТИМ като дял от общия брой завършили висше образование 

 
 

Източник: ГД „Образование и култура“ въз основа на данни на Евростат. Онлайн код за данни: educ_uoe_grad02. 

7. Модернизиране на професионалното образование и 
обучение 

Качеството и приложимостта на професионалното образование и обучение (ПОО) 
все още се сблъскват с предизвикателства, но бяха предприети някои стъпки за 
подобряване на ситуацията. Процентът на заетост на българите, завършили ПОО, е нисък: 
през 2017 г. 59,1 % от наскоро завършилите са били назначени на работа, което е значително 
под средната стойност за ЕС от 76,6 %. След продължителни консултации бе одобрен план за 

развитие на ПОО. Всички учебни планове и програми се актуализират в сътрудничество с 

представители на бизнеса. През 2016 г. в България бе въведена дуалната система за ПОО, 
като чиракуването бе утвърдено като форма на практическо обучение. Изпълняват се пилотни 
проекти в сътрудничество с Швейцария, Германия и Австрия. През 2017 г. общо 1742 ученици 
(1 % от учениците в професионалните гимназии4) са участвали в програми, част от дуалната 
система за ПОО. Най-голямото търсене бе на техници за компютризирани машини с цифрово 
управление, техници по електронно инженерство, техници за транспортно оборудване, 

електротехници, газови техници, техници по дървообработване и техници в областта на 
млекопроизводството. Разгръщането на дуалната образователна система ще бъде 
подпомогнато от Европейския социален фонд. За преките участници в професионални 
програми в ПОО ще бъде въведено финансиране, основаващо се на постигнатите резултати, 
като целта ще бъдат професии, за които се наблюдава дефицит на пазара на труда. Ще бъдат 
предоставени финансови стимули на училища за ПОО, които предлагат тези професии. 

8. Насърчаване на ученето за възрастни 

Участието в ученето за възрастни продължава да бъде много ниско. Според 
проучването на работната сила (LFS) на ЕС в България се наблюдава един от най-ниските 

проценти на участие на възрастните в ученето в ЕС (2,3 % през 2017 г. спрямо 10,9 % средна 
стойност за ЕС). Според проучването относно продължаващото професионално обучение 
(CVTS) от 2015 г. 26,5 % от служителите са участвали в продължаващо професионално 
обучение, което е значително под средната стойност за ЕС от 40,8 %. Според проучването на 
образованието за възрастни (AES) участието на възрастните в образованието и обучението 
през 2016 г. е било 24,6 % (също така значително под средната стойност за ЕС от 45,1 %). 
Тези различия могат да се обяснят с тесния спектър от учебни дейности за възрастните, които 

LFS обхваща, и с разликата в референтните периоди (4 седмици спрямо 1 година при AES и 
CVTS). Цялостното ниво на цифровите умения в България е сред най-ниските в ЕС (31 % през 

                                                
4  Които предоставят професионална квалификация от трето и второ ниво. 
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2017 г. спрямо средна стойност за ЕС от 59 %) и е тясно свързано със социално-
икономическото положение. Дигиталната национална коалиция5 в България продължава с 
провеждането на дейности за подобряване на цифровите умения сред различни слоеве от 

населението. Чрез финансиране от Европейския социален фонд и национални фондове 
Националната агенция по заетостта помага на назначени на работа и на безработни със 
завършено най-много общо образование да придобият професионална квалификация и 
цифрови умения и да научат чужди езици. 
 
Няколко мерки имат за цел да увеличат гъвкавостта и способността за реагиране на 
системата за образование и обучение. Прилагането на националната квалификационна 

рамка се подкрепя от Службата за подкрепа на структурните реформи (СПСР) към 
Европейската комисия, като целта е да се коригира националният списък от професии спрямо 
изискванията на икономиката. Докато прогнозирането и съчетаването на уменията са все още 
на ранен етап в България, то началото на сътрудничеството с Европейския център за развитие 
на професионалното обучение (Cedefop) бе дадено през 2017 г., за да бъдат създадени 

моделът и инструментите за свързване на предлагането и търсенето на умения и 
квалификации. Първоначални констатации (Cedefop, 2018 г., а) показват, че въпреки 

предприемането на стъпки в правилната посока все още липсват ефективни механизми за 
координиране на национално, регионално и местно равнище, които да помогнат на 
заинтересованите лица да си намерят работа. Връзката между прогнозирането на 
необходимите умения и образованието е слаба. Обхватът на настоящите редки прогнозни 
дейности, които обикновено се извършват за определени професии, трябва да бъде разширен. 
Освен това зависимостта им от финансирането от ЕС насърчава подход, основан на проекти. 

Успоредно с това проектът от 2016 г. „Разработване на национална система за оценка на 
компетентностите — моята компетентност“ на Европейския социален фонд анализира 
необходимите умения в 20 икономически сектора. Целта му е да разработи секторни модели 
за компетентности, програми за електронно обучение и модули за оценка на потребностите от 
обучение на служителите. 
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10. Приложение I: Източници за ключовите 
показатели 

Показател Евростат (онлайн код за данни) 

Лица, напускащи преждевременно системата на 
образованието и обучението 

edat_lfse_14 + edat_lfse_14 + 
edat_lfse_02edat_lfse_02 

Завършили висше образование edat_lfse_03 + edat_lfs_9912edat_lfs_9912 

Образование и грижи в ранна детска възраст educ_uoe_enra10educ_uoe_enra10 

Слаби резултати по отношение на четене, математика, 
наука 

ОИСР (програма PISA) 

Процент на заетост на наскоро завършилите edat_lfse_24edat_lfse_24 

Участие на възрастните в ученето  trng_lfse_03trng_lfse_03 

Публични разходи за образование като процент от БВП gov_10a_expgov_10a_exp 

Разходи за един учащ в обществени и частни институции educ_uoe_fini04educ_uoe_fini04 

Мобилност с учебна цел:   

Студенти, участващи в мобилност с цел придобиване 
на образователна степен в чужбина 

Студенти, участващи в мобилност с цел придобиване 
на учебни резултати (кредити) в чужбина 

Изчисления на JRC въз основа на данни на 
UIS/ОИСР/Евростат 

educ_uoe_mobc02educ_uoe_mobc02 

 

11. Приложение II: Структура на образователната 
система 
 

 
 
Източник: Европейска комисия/EACEA/„Евридика“, 2017 г. The Structure of the European Education Systems 2017/18: 

Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-555266_QID_-A68ABFA_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-555266INDICATORS,OBS_FLAG;DS-555266SECTOR,TOT_SEC;DS-555266ISCED11,ED5-8;DS-555266UNIT,PPS;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=SECTOR_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=###,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-938533_QID_661CB407_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;MOBILITY,L,Z,2;PARTNER,L,Z,3;SEX,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-938533INDICATORS,OBS_FLAG;DS-938533MOBILITY,SP_WPL;DS-938533ISCED11,ED5;DS-938533UNIT,NR;DS-938533SEX,T;DS-938533PARTNER,EUR;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=TIME_1_0_0_0&rankName3=ISCED11_1_2_-1_2&rankName4=UNIT_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_0_1&rankName6=MOBILITY_1_2_-1_2&rankName7=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName8=SEX_1_2_-1_2&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=###,
mailto:Alexandra.TAMASAN@ec.europa.eu
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu


КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:
• един екземпляр: чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•  повече от един екземпляр или постери/карти: от представителствата на Европейския 

съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm), от делегациите в страни извън Европейския 
съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), като се свържете с услугата Europe 
Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 
10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).

 (*)   информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои 
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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