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Този доклад представя резултати от работатата на българския екип в рамките на проекта 
ENLIVEN, отнасящи се до образованието на една от най-уязвимите социални групи – 
нискообразованите, особено нискообразованите младежи.   
 
Един много сериозен проблем на системата за образование на възрастни в България е това 
как да се включат в обучение онези социални групи, които в най-голяма степен се нуждаят 
от продължаващо образование, т.е., хората с основно или по-ниско ниво на образование. 
През 2018 г. 21,5% от българските граждани на възраст 15-64 г. са били с по-ниско от 
основно образование (МСКО1 2011 0-2)2. Както показват данни на Евростат, от една страна, 
в България процентът на участие в образование и обучение на възрастни на хората с по-
ниско от основно образование е значително по-малък в сравнение с този в другите 
европейски страни. От друга страна, оценката за резултатите на активната политика на 
пазара на труда показва, че тя има най-голям нетен ефект именно при хора с начално и по-
ниско образование – 24,6%, и при тези с основно образование – 19,3%3. 

                                                            
1 МСКО (Международна стандартна класификация на образованието). 
2 Eurostat, [edat_lfse_03]. 
3 Обединение „И-РИСЪРЧ“ (2017). Изготвяне на оценки на ефекта от активната политика на пазара на 
труда, финансирана със средства от държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна оценка). Достъпно на 
https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/strategii%20izsledvaniq%20otchet/Final_Report.p
df  стр. 80. 
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При събирането на информация за участието на нискообразовани хора в образованието и 
обучението на възрастни използвахме комбиниран методологически подход, съчетаващ 
количествени и качествени методи. По-конкретно, направихме анализ на вторични данни от 
Изследването на образованието и обучението на възрастни (2016) и Европейското социално 
изследване (2012) и проведохме изследване на една програма за продължаващо 
образование на нискообразовани хора, реализирана в малкък град, като анализирахме 
документи за организирането и провеждането на програмата през тригодишен период от 
време. Освен това направихме седем дълбочинни интервюта по предварителен сценарий: 5 
интервюта с млади хора (на възраст 20-34 години) от ромски етнически произход от 
домакинства с ниски доходи, без образование и без трудов стаж, и 2 интервюта със 
служители, провеждащи програмата (училищен директор и учител). Ние избрахме 
представители на ромската етническа група за интервютата, защото делът на хората с по-
ниско от основно образование в България е най-голям именно сред ромите. 
 
По-долу представяме основни резултати, отнасящи се до: а) степента на участие на 
нискообразованите хора в образование и обучение на възрастни; б) тенденциите за 
включване на нискообразовани хора в образованието и обучението на възрастни; в) 
съществуващите пречки пред участието в образование и обучение на възрастни и ползите 
от това участие за хората от групите в неравностойно положение.   
 
Степен на участие на нискообразовани хора в образованието и обучението на 
възрастни   
 
На фигура 1 България е представена в сравнителен план по отношение на участието на 
нискообразовани хора в образованието и обучението на възрастни.   
 

Фигура 1. Процент на участие в неформално образование и обучение на възрастни при хора на 
възраст 25-64 с основно и по-ниско образование (МСКО 2011 нива 0-2) по страни. 

 

Източник: Евростат, Изследване на образованието на възрастни (2016),  
код на данните: [trng_aes_102]. 

 

От фигурата ясно се вижда, че България е сред европейските страни с най-ниско участие в 
образованието и обучението на възрастни сред хората с основно или по-ниско ниво на 
образование (МСКО 2011 нива 0-2). Делът на участващите в неформално образование и 
обучение сред нискообразованите възрастни в България е 6,9%. Той е по-висок от този в 
Гърция, Полша и Хърватия и е значително под средния за Европейския съюз (ЕС) – 28, 
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22,7%. Това означава, че сред всички страни, за които имаме данни, в България 
съществуват едни от най-сериозните препятствия пред участието на нискообразованите 
хора в различните форми на неформално образование и обучение на възрастни. 

 

Тенденции в участието на нискообразованите хора в образованието и обучението на 
възрастни   
 
За да проследим как се променя във времето степента на участие на нискообразованите 
хора в образованието и обучението на възрастни, разработихме индекс на включване и 
изчислихме стойността му. За целта бяха изчислени отделни логистични регресионни 
модели за 24 страни, в които използвахме зависима променлива, която различава дали 
хората участват или не участват в неформалното образование и обучение на възрастни.   
     
Основната независима променлива при тези модели е нивото на придобито образование, 
измерено чрез три категории: ниско (МСКО 0-2), средно (МСКО 3-4) и високо ниво на 
образование (МСКО 5-6). Ефектът от образованието се контролира по отношение влиянието 
на пола и възрастта. Индексът се изчислява като съотношение между прогнозираните 
вероятности групата на нискообразованите хора да се включи в обучение в две времеви 
точки – в нашия случай в 2011 и 2007 г. Стойност на индекса над 1 означава, че през този 
период от време в дадената страна е налице повишаване на участието на тази социална 
група, докато индекс под 1 означава, че през периода се наблюдава намаляване на 
включването на нискообразованите хора в продължаващо обучение. 
 

Фигура 2. Промяна във включването в неформално образование и обучение на възрастни  с 
основно и по-ниско образование (МСКО 2011 нива 0-2) за периода между 2007 и 2011 г. по страни. 

 

Източник: Евростат, Изследване на образованието на възрастни 2007; 2011 (собствени изчисления). 
Бележка: Унгария е изключена от анализа, тъй като тази страна се отличава значително от 

останалите. Нейният индекс на включване е 8,26. 
 
Фигура 2 показва, че страните се различават по отношение на степента на включеност на 
нискообразованите възрастни в неформално образование и обучение. България е сред 
страните, в които наблюдаваме тенденция към изключване на тези хора от участието им в 
неформално образование.    
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Пречки пред участието на нискообразованите хора в образованието и обучението на 
възрастни   

На фигура 3 са представени в сравнителен план пречките пред участието на 
нискообразованите хора в образованието и обучението на възрастни, както и степента, в 
която тези пречки съществуват в България и в страните от Европейския съюз като цяло. 

    

Фигура 3. Пречки пред участието на хора с основно и по-ниско образование (МСКО 2011 нива 0-2)  в 
образование и обучение на възрастни  (%) в България и Европейския съюз. 

 

Източник: Евростат, Изследване на образованието на възрастни (2016),  
Код на данните: [trng_aes_178]. 

 

Фигура 3 ясно показва, че в България пречките пред участието в образованието и 
обучението на възрастни на една от най-уязвимите групи (нискообразованите) се 
различават значително от онези, регистрирани в страните от ЕС–28. Например докато 
71,7% от възрастните в страните от ЕС–28 нямат нужда от допълнително образование или 
обучение, в България този процент е над 96.  В България почти два пъти по-често, отколкото 
в ЕС–28, като пречка пред продължаването на образованието се посочват разходите за 
обучение и разстоянието до местата за обучение (съответно 57% спрямо 28,6% за 
разходите и 31,6% спрямо 16,3% за разстоянието). Изискванията за включване в обучение 
се оценяват като пречка 2,4 пъти по-често в България в сравнение с ЕС-28. Процентът на 
посочилите липсата на предлагане на подходящо образование и обучение в България е 
също така значително по-висок от средния за ЕС–28. Анализът на интервютата също 
потвърждава, че хората от уязвимите групи  в България срещат значителни бариери пред 
участието си в образователни дейности. Най-важни сред тях са институционалните и 
ситуационните бариери (например липсата на подходящи програми или прекъсване на 
програмите, липса на транспорт до мястото за обучение, семейни задължения и липсата на 
подкрепа за тях).   
 
Освен нивото на образование участието в образованието на възрастни се влияе и 
значителна степен и от социалния произход, етническата принадлежност, пола на хората, 
както и от наличие на дете в домакинството и от това дали те живеят или не със 
съпруг/партньор (виж фигура 4).  
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Фигура 4. Резултати от логистична регресия на две нива, оценяваща дали човек е подобрил 
своите знания/умения чрез участие в курс/лекция/конференция през последните 12 месеца, 

представени като вероятност, за респонденти на 25-65 години. 
 

 
 

Източник: Европейско социално изследване (2012/2013), собствени изчисления. 
Бележка: Ефектът на страната е фиксиран, N (ниво страни) = 24. Значимост: *** p < 0.001. 

 
Фигура 4 показва, че вероятността жените да участват в обучението на възрастни е с 2,3 
процентни пункта по-ниска от тази при мъжете. Влиянието на ниското образование на 
родителите (ако никой от родителите няма средно и висше образование) върху участието в 
обучението на възрастни е отрицателно. По-конкретно, ако човек има поне един родител 
със средно или висше образование, вероятността да участва в обучението на възрастни е с 
около 6 процентни пункта по-висока в сравнение с вероятността човек с нискообразовани 
родители да се включи в обучение. Принадлежността към малцинствена група също 
намалява вероятността за участие в обучение на възрастни (с 6,2 процентни пункта). 
Проведеното от нас изследване потвърди отрицателните ефекти на това да си жена, 
принадлежаща към малцинствена група и произхождаща от семейство с нисък статус върху 
включването в образователни дейности. Всичко това подкрепя извода за натрупването на 
неравенства при достъпа до обучение на възрастни на жени от малцинствата, чиито 
родители също са нискообразовани и с ниски шансове за добре платена работа. 
 
 
Ползи за хората в неравностойно положение от участието им в образование и 
обучение на възрастни   
 
Представата на интервюираните за възможните ползи от участието в образователни 
дейности се отнасят до инструменталната, собствено образователната и 
трансформиращата/овластяващата роля на образованието и обучението на възрастни. По-
конкретно възможните ползи включват:   

a) инструментални – намиране на работа, получаване на свидетелство за завършена 
степен на образование, получаване на шофьорска книжка;   

б) свързани с образованието – промяна в отношението към ученето и неговата 
ценност, интерес и включване в продължаващо обучение; 

в) овластяване – придобиване на по-високо самочувствие и самоуважение, на умения 
за контрол върху собствения живот. 

 
 
 
 

-0.0622*** 

-0.0235*** 

0.0355*** 

0.0606*** 

0.3291*** 

0.1402*** 

-0.0231*** 

-0,4 0 0,4

Принадлежи към малцинство, етническа група 
спрямо Не  

Живее със съпруг/съпруга/партньор спрямо Не 

Живее с дете в домакинството спрямо Не 

Поне един от родителите е с висше образование 
спрямо Нито един  

Висше образование спрямо Ниско 

Средно образование спрямо Ниско 

Жена спрямо Мъж 



 
 

 

- EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g e | 6 

 
 
 
Направените анализи и получените резултати са основа за следните изводи и препоръки: 
 
Достъпни, разнообразни и устойчиви програми за образование и обучение на 
възрастни  
За да се повиши участието на хората в неравностойно положение в България в образование 
и обучение на възрастни, са необходими политики, които да способстват за преодоляването 
на институционалните и ситуационните бариери, които пречат на нискообразованите да 
участват в образователни дейности. Необходими са по-разнообразни, достъпни по цена и 
устойчиви образователни програми за хората от най-уязвимите групи.   
 
Индивидуален подход  
Обучението на възрастни, включително на млади възрастни, може да бъде успешно, ако се 
основава на адекватен педагогически подход, при който се отчитат  спецификите на 
различните категории обучаващи се. Макар да са налице някои положителни инициативи в 
тази насока (например изготвянето на индивидуален план за действие за всеки безработен 
младеж, предвидено в Националния план за изпълнение на европейската младежка 
гаранция), трябва да продължат усилията за по-пълно прилагане на индивидуалния подход 
към всеки отделен човек в неравностойно положение. При разработването на политики и 
програми, насочени специално към младите възрастни в неравностойно  положение, трябва 
да се взима под внимание на кой етап от живота се намира младият човек и по-конкретно – 
да се има предвид, че младежите са в репродуктивна възраст и правят преход от живот с 
родителите към създаване на собствено семейство и деца. 
 
Активно мотивиране   
При предприемане на инициативи за мотивиране на хората от уязвимите групи – особено на 
младите – да участват в образование и обучение на възрастни е задължително 
отношението към тях да се основава на толерантност и уважение (например чрез 
осигуряване на гъвкави образователни пътеки, разнообразни програми, приобщаваща 
учебна среда) и да се имат предвид различните ползи от тяхното включване в 
образователни дейности. За младите възрастни е несъмнено много важно да постигнат 
приличен жизнен стандарт и едно от условията за това е да получават по-привлекателно 
заплащане за труда си. Трябва също да се отчита, че образователните програми влияят и 
на социалните контакти на включените в тях, на тяхното самочувствие, както и на 
възможностите им да упражняват и други дейности.   
         
Натрупване на неблагоприятни фактори  
Специално внимание би следвало да се обърне на групите, при които е налице натрупване 
на неблагоприятни обстотелства. Младите възрастни, които се оказват в положение, при 
което се съчетават негативните влияния на различни фактори (ниска образованост, нисък 
семеен статус, здравни проблеми), се нуждаят от по-голяма и по-диференцирана подкрепа.   
 
Обвързаност на въздействията 
Нашият анализ потвърждава извода, че едновременното въздействие на фактори като пол, 
етническа принадлежност и социално положение сериозно затруднява активността на 
хората. Затова трябва да се търсят разнообразни начини за оказване на подкрепа на хора от 
групите в неравностойно положение и особено на жените от ромски произход. Сред ромите 
са обичайни ранните бракове, а децата обикновено се раждат преди майките им да са 
завършили средното си образование; затова при тях необходимостта жените да завършат 
образованието си е по-голяма. Често пъти жените са мотивирани да продължат 
образованието си. За да се подпомогнат жените, които отглеждат децата си, е подходящо 
при местата, където се провежда обучение, да се предлагат институционализирани грижи за 
деца. 

 ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОЛИТИКИТЕ И ПРЕПОРЪКИ 
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Популяризиране на образованието на възрастни   
Необходими са допълнителни системни и дълготрайни усилия за провеждане на добре 
планирана и обмислена информационна кампания за популяризиране на образованието и 
обучението на възрастни, в която да се включат различни заинтересовани страни 
(Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, училищата, 
неправителствените ортанизации). Целта на тази кампания би следвало да бъде да се 
изгради положителен образ и отношение към тези програми сред обществеността, като се 
подчертават техните разнообразни положителни ефекти и очаквани резултати.   
 
Организиране на програмите за образование и обучение   
Съществен фактор за успеха на образователните програми е начинът на тяхното 
организиране, по-конкретно – къде се провеждат, процедурата за записване на участници, 
как се осъществява контролът върху провеждането им. Струва си да се прецени дали всяка 
програма трябва да се предлага едновременно на всички възрастови групи или вместо това 
една определена програма да бъде насочена към конкретни възрастови категории 
(например както е при някои програми за заетост – само към младежи до 29-годишна 
възраст).  
 
Координация между политиките за образование и социалните политики 
При възрастните обучаващи се е важно също така да се има предвид, че те имат и много 
други ангажименти (грижа за деца, осигуряване издръжка на семейството и т.н.), които 
влияят на тяхното поведение като обучаващи се. В това отношение средата, в която се 
провежда обучението, и конкретните условия, създадени за обучаващите се (например 
наличието на детски градини, адекватно заплащане и т.н.), са много важни фактори за 
ангажиране на обучаващите се и за успешното провеждане на самите програми. 
 
Ползи от образователните програми и как да се измерва техният (не)успех 
Формулирането на политики в областта на образованието на възрастни следва да отчита, че 
образователните програми могат да бъдат полезни на участниците в тях по различни начини. 
От съществено значение е, че курсовете и обученията за придобиване на образователна 
степен са важен фактор не само за успешното включване в пазара на труда, но и за 
гражданската активност на хората, за разширяване на социалните им контакти и 
повишаване на тяхната самоувереност и самоуважение. Затова не бива да се смята, че 
отпадането на хора от обучението означава провал на програмата, преди да се анализират 
причините за това отпадане.  
 
Комплексен модел за оценка на политиките   
Необходимо е да се утвърди по-комплексен модел за оценка на политиките – модел, 
основан не само на краткосрочните резултати (например брой хора, завършващи 
програмата, брой на лицата, получили работа при отделните програми), но също и на 
дългосрочен анализ на икономическата активност, заетостта и гражданското участие на 
включените лица. Важен елемент от този модел би трябвало да бъде отчитането на 
мненията на участниците в програмата чрез качествени методи и проследяването след по-
продължителен период от време какво става с хората, преминали обучение.  
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Изследванията в рамките на пректа ENLIVEN очертават модели за постигане на по-голяма 
ефективност на политиките за образование на възрастни. Отделните работни пакети са 
фокусирани върху ролята на управлението и политиките, участието, обучението на 
работното място и благосъстоянието на възрастните. Проектът разработва и прилага една 
иновативна Интелигентна система за подкрепа на решения (Intelligent Decision Support 
System) с цел да се осигури нова, по-надеждна научна основа на дискусиите за политиките и 
взимането на решения относно обучението на възрастни, особено на млади възрастни. 
Проектът изследва образованието и обучението на възрастни чрез количествени и 
качествени методи.   
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