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УВОД 
 

Този доклад е изготвен в рамките на обществена поръчка на тема „Идентифициране на 

заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и 

потребностите им от съдържание”, която е част от проект № 556704-EPP-1-2014-1-BG-

EPPKA2-EPALE-NSS „Национално звено за подкрепа на Електронната платформа за 

учене на възрастни в Европа”.  

 

Главната цел на поръчката е да бъде проведено изследване, в рамките на което да се 

събере, обработи и анализира емпирична и друга информация, която да идентифицира 

и очертае заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни както и да 

анализира тяхното състояние и потребности от ресурсно съдържание.  

 

Събирането на емпирични данни, тяхната обработка и подготовката на този доклад са 

извършени в периода март - юни 2015г. 

 

Настоящият доклад се състои от следните основни части: 

 
 Глава № 1 „Методология”: В тази глава на анализа са описани в резюме 

целите и задачите, методологията за анализ, извършените дейности за 

реализацията на целите и задачите, както и постигнатите резултати. 

 Глава № 2 „Заинтересовани страни и административен профил”: В тази 

глава са представени различни заинтересовани страни, идентифицирани в 

сектора за обучение на възрастни, както и налични административни данни. 

 Глава № 3 „Анализ на състоянието и потребностите на ресурсното 

съдържание на заинтересованите страни”: В тази част са описани резултати 

от всички предвиждани анализи по отношение на ресурсното съдържание, с 

което разполагат, използват или се нуждаят заинтересованите страни в сферата 

на обучението на възрастни.  

 Глава № 4 „Изводи и препоръки за ресурсното съдържание на 

заинтересованите страни при обучението на възрастни”: В края са изведени 

основни изводи и открития по време на анализа, както и препоръки за това какво 

ресурсно съдържание трябва да се използват различните заинтересовани страни 
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Глава № 1 „Методология” 

 

Основната цел на доклада е да се идентифицират важните заинтересовани страни в 

сектора на обучение на възрастни и да се анализира тяхното състояние и потребност от 

ресурсно съдържание.  

 

По отношение на ресурсното съдържание са анализирани въпроси като: с какво 

разполагат заинтересованите страни, от какво имат нужда, използват ли наличните 

съдържателни ресурси, как участват в процесите на създаване и оценка на 

съдържателните ресурси и т.н. Ресурсното съдържание е разгледано по теми, зададени 

в техническото задание на поръчката: 

 „Помощ за учещи”, 

 „Учебна среда”, 

 „Умения”, 

 „Качество”, 

 Политики, стратегии и финансиране” 

 

Целите и задачите на поръчката са реализирани чрез класически изследователски 

инструментариум, койот включва: 

- Разработване на методология на изследването 

- Избор и разработване на инструменти за събиране, обработване и анализ на 

първична и вторична информация 

- Работа на терен по събиране на данни (провеждане на изследването) 

- Обработка и анализ на получените данни 

- Представяне и обсъждане на данните на два регионални семинара 

- Разработване и представяне на финален доклад с резултатите от проучването 

 

Възложителят е фиксирал целите и задачите на изследването, като е оставил на 

преценката на Изпълнителя избора на методология и инструменти за събиране, 

обработка и анализ данните.  

 

Минималният набор от изследователски задачи, които са засегнати в рамките на 

доклада отговарят на техническото задание и включват: 

- Идентифициране на ключовите заинтересовани страни в сферата на обучението 

на възрастни 

- Подготовка на административен профил на заинтересованите страни 

- Определяне на разполагаеми ресурси (изследвания, актуални материали, добри 

практики и други), с акцент върху темите „Помощ за учещи”, „Учебна среда”, 

„Умения”, „Качество”, Политики, стратегии и финансиране” 
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- Определяне на потребностите на заинтересованите страни от конкретно 

съдържание 

 

В първоначалния етап на планиране на изследването бяха идентифицирани следните 

ключови заинтересовани страни, от които да бъде събрана необходимата информация: 

- Обучаеми възрастни 

- Преподаватели на възрастни 

- Методисти в сферата на обучение на възрастни 

- Администратори в сферата на обучение на възрастни 

- Центрове за професионална обучение 

- Висши учебни заведения 

- Професионални училища и гимназии в частта им за обучението на възрастни 

- Професионални колежи 

- Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) 

- Министерство на образованието 

- Експерти в областта на обучението на възрастни 

- Работодатели 

 

Инструменти за събиране на данни 

 

За събиране на данни и информация бяха използвани следните методи и инструменти 

отнесени към конкретни целеви групи: 

  

„Мозъчни атаки” – този инструмент беше използван най-вече за целите на 

идентифицирането на ключовите заинтересовани страни (включително конкретни 

физически лица и организации), идентифициране на различните типове ресурсно 

съдържание, от което се нуждаят различните заинтересовани страни, идентифициране 

на проблеми, свързани с ресурсното съдържание и определяне на съдържанието на 

инструменти като сценарии за фокус групи и анкетни карти.  

Фокус групи – Бяха проведени три фокус групи – една за работодатели и 

представители на синдикални организации, една за преподаватели и методисти и една 

за експерти в областта на професионалното образование и обучение.  

Дълбочинни интервюта – бяха проведени 8 дълбочинни интервюта. Те бяха насочени 

главно към представители на фигури от ключови институции като НАПОО, АЗ, МТСП, 

представители на академичната общност и някои експерти. 

Описание на случаи – този инструмент включва описание на 3 емблематични случая, 

които да представят конкретна ситуация за налични съдържателни ресурси при някои 

от доставчиците на обучителни услуги за възрастни. Основата цел беше да се влезе в 

по-големи детайли относно наличието, потребността, използването на съдържателни 

ресурси в процеса на обучение. 
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Събиране на анкети за обратна връзка, съхранявани от доставчици на обучителни 

услуги – първоначалната хипотеза при този инструмент беше, че при много анкети за 

обратна връзка има въпроси, свързани със съдържанието, на които обучаемите са 

отговорили. В последствие се оказа, че много малко въпроси от събраните анкети 

съдържат подобни въпроси. В допълнение, там, където има подобни въпроси не винаги 

са дадени отговори от страна на обучаемите или пък отговорите са чисто формални и 

не дават качествена информация. В рамките на този инструмент бяха използвани данни 

от около 1100 анкети за обратна връзка, предоставени от доставчици на обучение на 

възрастни. 

Събиране на вторична информация (desk research) – този инструмент включва 

търсене, намиране и подбор на вече съществуваща информация, анализи в публичното 

пространство или административни данни от някои от заинтересованите страни. В 

рамките на този инструмент е използвана информация основно от следните доклади: 

- Анализ на сектора за учене на възрастни, МОН, 2013 

- Анализ на системата за осигуряване на качество на професионалното 

образование и обучение в България, МОН, 2011 

- Компендиум „Добри европейски практики за управление, мониторинг и оценка 

на сектора за учене на възрастни, МОН, 2013 

- Индикатори за повишаване качеството на ПОО за повишаване 

сътрудничеството в Европа, Серии панорама на Европейския център за развитие 

на професионалната квалификация (Cedefop); 134, 2007 

Онлайн анкета – за проучване на мнението и ресурсната обезпеченост на 

заинтересованите страни в процеса на обучение за възрастни бяха проведени три 

онлайн допитвания, съответно на доставчици на обучение за възрастни (ЦПО, 

професионални училища, университети, центрове за следдипломна квалификация, 

професионални колежи), обучаеми и потребители на обучаемите (работодатели и 

синдикати). Адресирани са по електронна поща представители на трите групи 

заинтересовани страни, като обобщените резултати, представени в настоящия доклад са 

въз основа на отговорите на отзовалите се на три вида въпросника (приложение 1). При 

прочита на анализа трябва да се има предвид, че това е субективното мнение и оценка 

на анкетираните. То ни дава относителна представа за реалното състояние на 

ресурсната обезпеченост. Поради това в хода на  анализа са комбинирани и резултатите 

от  изследването на заинтересованите страни, получени с другите, описани по-горе 

изследователски методи.  

 

Кратък профил на отзовалите се на онлайн допитванията респонденти 

Към групата на обучаемите спадат лица, които са преминали обучение за 

квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация през последните 

години. Преобладават лица с висше образование – 88.6%, като почти поравно са 
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представени частния и публичния сектор, според заетостта на лицата. От отговорилите 

80.6% са жени. 

Сред лицата от групата на потребителите, които са се отзовали на допитването 

преобладават тези с висше образование – 84.4%, относително равномерно възрастово 

разпределени, мъжете са 41.6%, жените – 58.4%. Преимуществено са работодатели от 

организации в частен сектор – 81.8%, предимно от София и голям град. 

В групата на доставчиците на обучение за възрастни естествено също преобладават 

лицата с висше образование – 85.6%, жените – 72.0%, но се очертава специфика според 

местоположението на организацията, която предлага обучение, сектора към който 

принадлежи тя и броя на наетите служители.  

Таблица № 1. Профил доставчици на обучение за възрастни според 

местоположение, сектор и брой нает персонал.  

Местоположение % Сектор  % Персонал - брой % 

Голям град  41.5 частен 40.6 0-5 26,2 

Малък град  32.8 публичен 35.9 6-10 14,9 

София 23.1 смесена 3,1 11-15 9,2 

Село 2.6 НПО 14,6 16-20 5,6 

  друго 5,7 Над 20 44,1 

ОБЩО 100.0  100.0  100.0 

 

Разнообразието от предложени инструменти целеше всеки един от изследователските 

въпроси да бъде обхванат от различни страни и чрез различни източници на 

информация. Така се гарантира надеждност и пълнота на информацията и беше дадена 

възможност да се обяснят някои на пръв поглед неочаквани резултати.  
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Глава № 2 „Заинтересовани страни и административен профил” 
 

В рамките на тази глава са показани резултатите от дейността по идентифициране на 

ключови заинтересовани страни в сектора за обучение на възрастни.  

 

Първоначално идентифицираните ключови заинтересовани страни бяха групирани в 

следните групи. 

 

- Институции на национално и местно ниво 

- Работодателски и синдикални организации 

- Доставчици на обучение на възрастни 

 

Анализът на съществуващи документи показа, че в страната има ясното по отношение 

на ключовите институции на национално и местно ниво, които имат влияние в сектора 

за обучение на възрастни. В „Анализ на сектора за учене на възрастни”, извършен от 

МОН през 2013, подробно са описани основните институции на местно и национално 

ниво.  

- Народно Събрание 

- Министерски съвет 

- Министерство на образованието и науката 

- Министерство на труда и социалната политика 

- Министерство на здравеопазването 

- Министерство на финансите 

- Министерство на културата 

- Другите отраслови министерства 

- Останалите отраслови министерства 

- Национална агенция за професионално образование и обучение 

- Изпълнителна агенция по заетостта 

- Държавна агенция за бежанците 

- Органи на изпълнителната власт на областно ниво 

- Регионален инспекторат по образованието 

- Дирекция „Регионална служба по заетостта" 

- Община – общинска администрация, кмет 

- Дирекции „Бюро по труда” 

- Национален център за информация и документация 

- Център за развитие на човешките ресурси 

 

В същия документ подробно са изброени и ключови работодателски и синдикални 

организации, които участват в сектора за обучение на възрастни: 

- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
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- Конфедерация на труда „Подкрепа” 

- Конфедерация на индустриалците и работодателите в България 

- Българска търговско-промишлена палата 

- Българска стопанска камара 

- Асоциация на индустриалния капитал в България 

- Други  

 

С аргумента, че тези ключови заинтересовани страни вече са били описвани 

многократно, а и като цяло са достатъчно публични, работата по тази поръчка беше 

фокусирана върху доставчиците на обучение за възрастни. Анализът показа, че тези 

доставчици са многобройни и по-голяма част са информационно необхванати и 

респективно извън полезрението на институциите и политиките в сектора за обучение 

на възрастни. Така разделихме, потенциалните доставчици на обучение на възрастни на 

4 групи и създадохме 5 бази данни с административни данни.  

 

1. Професионални училища, колежи, университетски центрове, които извършват 

обучение на възрастни – 295 организации, с основна административна 

информация за тях (ЕИК, име, електронен адрес, интернет страница, населено 

място). Източникът на тази информация е регистър на МОН. 

2. Центрове за професионална обучение – 983 организации, с основна 

административна информация (име, адрес, контакти). Източникът на тази 

информация е НАПОО 

3. Неправителствени организации – 461 организации, с основна административна 

информация (ЕИК, юридически статус, ДДС статус, адрес, контакти, активност, 

отраслова класификация, управляващи лица, брой осигурени лица от 2007 

година на сам). Източникът на информация са Регистъра на сдруженията с 

нестопанска цел и данни от НСИ, посредством информационна система 

Лакорда. За тази база данни трябва да се знае, че в възможно известни 

препокривания с базата данни за ЦПО, доколкото съществуват ЦПО, които са 

регистрирани като неправителствени организации.  

4. Търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, които в своя предмет 

на дейност са включили дейности като образование, обучение или провеждане 

на курсове, които не са само за деца и ученици – 29160 организации, с основна 

административна информация за тях (ЕИК, име, електронен адрес, интернет 

страница, населено място). Източникът на информация са Регистъра на 

сдруженията с нестопанска цел и данни от НСИ, посредством информационна 

система Лакорда. За тази база данни трябва да се знае, че също са възможни 

известни препокривания с базата данни за ЦПО, доколкото съществуват ЦПО, 

които са регистрирани като търговски дружества. 

5. Кооперации - 58 организации, с основна административна информация за тях 

(ЕИК, име, електронен адрес, интернет страница, населено място). Източникът 
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на информация са Регистъра на сдруженията с нестопанска цел и данни от НСИ, 

посредством информационна система Лакорда.  

 

Изброените бази данни са приложени към настоящия доклад под формата на 

електронно приложение 2.  

 

Създадените бази данни дават възможност да се идентифицират по-тесен и по-широк 

кръг от доставчици на обучение на възрастни. Първите две бази данни приемаме със 

голяма доза сигурност, че всяко една от организациите извършва обучение на 

възрастни. При останалите 3 е възможно,  част от попадналите организации да не 

извършват обучение на възрастни на практика. Въпреки това, фактът, че тези 

организации са записали този род дейност в своя предмет на дейност увеличава 

вероятността за извършване на такава дейност, ако не в момента, то в минал или бъдещ 

период.  
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Глава № 3 „ Анализ на състоянието и потребностите на ресурсното 
съдържание на заинтересованите страни” 
 

В основата на представени анализ стоят трите онлайн анкети, с които бяха адресирани 

доставчици на обучение на възрастни, обучаеми и потребители (работодатели и 

синдикати). В процеса на изложение количествените данни се допълват такива, събрани 

чрез качествени инструменти. В края е представен и анализ на институциите, които 

бяха запитани единствено чрез инструментариума на качествените техники.  

 

Самата структура на изложението следва петте зададени по техническо задание теми, а 

именно: „Помощ за учещи”, „Учебна среда”, „Умения”, „Качество”, „Политики, 

стратегии и финансиране”. Всяка от темите е адресирана според  компетентността на 

анкетираната група. Следователно по всяка от темите бяха уточнени списък с 

индикатори, чрез които да бъде набрана информацията и осъществен анализа. По тема 

„Помощ за учещи” е проучено основно мнението и ресурсното състояние на групата на 

доставчиците на обучение за възрастни, допълнено както с  мнението и оценките на 

обучаемите и потребителите. Всъщност грижата за обучаемите по тази тема е 

споделена между трите групи на участници в процеса на обучение за възрастни или 

дефинирани като заинтересовани страни. По темата „Учебна среда” основно са 

допитани доставчици и обучаеми. По темите „Умения” и „Качество”  са допитани 

представители на трите групи заинтересовани страни, като всяка от тях е помолена да 

коментира уменията спрямо собствената си гледна точка. Тук беше предизвикателство 

да установим степента на различие в оценката на придобиваните умения и качеството 

на обучение. По темата „Политики, стратегии и финансиране” също бяха допитани 

представители на всички заинтересовани страни.  

 
3.1. „Помощ за учещи”   
 

По темата „Помощ за учещи“ допитахме представители и на трите заинтересовани 

страни, съобразно техните специфики. Групата на доставчиците на обучение за 

възрастни даде преценка на обученията, които предлага с оглед типологичните 

характеристики на групата на възрастните обучаеми, възможността да се признава 

предходно обучение, използването на модерни методи на преподаване и нови 

технологии, съобразеността със специфичните потребности на възрастните обучаеми, 

изискванията на работодателите и актуалното търсене на квалификации. Както е видно 

от графиките по-долу респондентите очертават силно положителна среда, което би 

следвало да означава, че от гледна точка на доставчиците се създават благоприятни 

условия за възрастните обучаеми при придобиването на нова или повишаването на 

съществуваща квалификация. Високи положителни стойности се отбелязват при 

отговорите на въпроси, свързани с възможността доставчиците да признават предишно 
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учене, прилагането на високи технологии и модерни методи за преподаване при 

обученията, съобразеността със специфичните потребности на обучаемите като 

възрастни. Твърди се, че в много висока степен организациите – доставчици на 

обучение съобразяват своята дейност с потребностите на работодателите, както и че 

активно следят търсенето на обучения на образователния пазар, както от страна на 

обучаемите, така и от страна на техните работодатели.   

 

Фигура 1 

  

В същото време резултатите от фокус групите малко смекчават положителните 

резултати от анкетите. Според по-голяма част от участниците: 

- Почти липсват преподаватели, които да не са запознати на теория в една или 

друга степен с типологичните характеристики на възрастните като учащи, но 

- Съвсем друга работа е отчитането на тези характеристики в учебния процес. По-

голяма част от преподавателите на възрастни в областта на професионалната 

квалификация идват от професионалните гимназии. Поради тази причина те 

несъзнателно се придържат към своите практики от училище. Аргумент в тази 

посока е и факта, че почти няма учебници по професии, които да са за 

възрастни. Преподава се по учебници и учебни помагала, които се използват от 

години в професионалните гимназии. Преподавател от професионална 

гимназия, споделя, че има няколко бройки учебници по професия, които са 

разработени специално за възрастни по проект от преди 10-на години и се 

опитва да ги използва, но тези учебни помагала имат почти апокрифен характер.  

- В същия контекст е и факта, че доставчиците на обучение за възрастни нямат 

практика да целенасочено и системно да налагат методи за обучение, които да 

отчитат типологията на възрастния учащ. Обикновено се разчита на 

преподавателя и неговата воля и способности да наложи подобен стил. 

- Също от фокус групите излязоха данни, че доставчиците разчитат предимно на 

проектно финансиране, когато трябва да се осигури допълнителна 

квалификация за използване на модерни методи за обучение на възрастни. Този 
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факт подсказва, че все още този подход на работа не е приоритетен за 

доставчиците и се оставят да зависят от наличието на проекти. Добрата новина 

е, че в последните години периодично се появяват програми и проекти, които да 

осигуряват подобни обучения.  

Фигура 2 

  

По отношение на връзката на предлаганите обучения и потребностите на 

работодателите, участниците във фокус групите споделят, че това се случва в най-

голяма степен, когато обученията се финансират от самите работодатели. В същото 

време някои участници смятат, че увеличаващият се дял на обученията, контролирани 

от Агенция по заетостта по линия на Закона за насърчаване на заетостта и Оперативна 

програма за развитие на човешките ресурси изместват фокуса от потребностите на 

работодателите към отчетните изисквания на програмите и мерките, по които се 

финансират обученията.  

Фигура 3 
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Групата на обучаемите бе допитана относно въпроси, свързани с организацията и 

провеждането на обученията, методите за оценка, целите и очакваните резултати от 

обученията, източниците на информация и ресурсите за обучението. Както е видно от 

графиките по-долу мненията на обучаемите също очертават силно положителна 

картина на условията за обучение от гледна точка съобразеността им със спецификите 

на обучение на възрастни. Те се чувстват добре обгрижени и подпомогнати при 

организацията и провеждането на обученията. Единствено тревога буди факта, че 

практиката за предварителна оценка на знания и умения не е широко разпространена – 

само 31% от анкетираните споделят, че е направена такава оценка при провеждането на 

обучението, в което те са се включили. Във всички останали аспекти обучаемите с 

висока степен на съгласие декларират, че са им представени достатъчно ясно и 

предварително условията на обучение, засяганите теми, очакваните резултати като 

обем знания, придобити умения и компетентности, ресурсни и информационни 

източници, както и изискванията на преподавателите за успешно приключване на 

обучението. 

Фигура 4 
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Фигура 6 

  

  

 

 

Позитивните данни от оценките на обучаемите бяха потвърдени и на фокус групите и 

при някои от дълбочинните интервюта. Освен това, подобни резултати излязоха от 

обработката на анкетни карти, предоставени ни от доставчици за обучение (виж 
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таблица 2 по-долу). Участниците се позовават на анализа на анкетите за обратна връзка. 

При по-задълбочена дискусия, някои от участниците започнаха да изразяват съмнения 

относно обективния характер на дадените оценки. Управител на доставчик на обучение 

изрази мнение, че обучаемите често попълват анкетите за обратна връзка формално. 

Сподели за случаи, когато по време на дадено обучение е имало няколко оплаквания, а 

в последствие в анкетите всички оценки са били позитивни. На тази основа, във фокус 

групите беше идентифицирана група от дефицити, свързани с взискателността на 

обучаемите, които включва: 

- Обучаемите много често нямат очаквания към дадено обучение 

- Не малка част от обучаемите посещават обученията, защото са изпратени от 

своите работодатели или защото са включени в някоя публична програма 

- Много от обучаемите не са запознати с модерните методи за преподаване както 

по отношение на методиката, така и по отношение на професионалната 

специфика на обучението 

- Често срещана психологическа характеристика на обучаемите в България е да 

премълчават своята обективна оценка, дори, когато са наясно с оценката, която 

дават по дадена проблематика 

 

Таблица 2 Резултати от обработка на анкетни карти от минали обучения 

Въпроси за оценка след приключване на обученията средно % 4 & 5 

Бяхте ли запознати с целите, съдържанието на програмата и 

методите на обучение преди участието си в обучението? 4,00 76% 

След като участвахте в обучението, изясниха ли Ви се целите на 

програмата? 4,23 81% 

В каква степен бяха според Вас постигнати целите на програмата ? 4,18 80% 

Отчитайки равнището на Вашите знания и обучение, доколко 

адекватно е съдържанието на програмата? 4,30 87% 

Съдържанието на програмата беше ли добре структурирано? 4,51 94% 

Адекватни ли бяха методите на обучение? 4,48 91% 

Адекватно ли беше съотношението между теория и практика? 4,40 85% 

Каква е вашата оценка (по скалата от 1 до 5) за равнището на 

преподаване на екипа от лектори?  4,57 95% 

Каква е вашата оценка (по скалата от 1 до 5) за равнището на 

компетентност на екипа от лектори по темата? 4,75 96% 

Каква е вашата оценка (по скалата от 1 до 5) за равнището на 

преподаване на екипа от лектори по отношение на способността 

им  да общуват с аудиторията? 4,74 97% 

Каква е вашата оценка (по скалата от 1 до 5) за равнището на 

преподаване на екипа от лектори по отношение на насочеността на 

знанията им към практическо приложение? 4,65 90% 

Групата на достатъчно добро ниво ли беше за да бъдат постигнати 

целите на програмата? 4,12 79% 

Съответстваха ли използваните материали и слайдове на 4,32 86% 
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съдържанието на програмата ? 

Полезни ли Ви бяха раздадените материали ? 4,50 90% 

Ще Ви бъдат ли полезни раздадените материали и за в бъдеще ? 4,27 84% 

Считате ли, че обучението е практически ориентирано ? 4,05 83% 

Удовлетворява ли Ви качеството на обучението ? 4,55 98% 

До колко е вероятно да използвате в работата си това, което 

научихте по време на обучението ? 4,23 82% 

По-голяма част от знанията, които получавам по време на 

обучението в семинара са: 

1. напълно остарели 

2. донякъде остарели 

3. нито остарели, нито съвременни  

4. донякъде съвременни 

5. напълно съвременни 4,64 90% 

Групата на потребителите даде мнението си относно системите за управление на 

човешките ресурси в организацията, честотата на организиране на обучения за 

персонала, както с откъсване от работната среда, така и на работното място и доверието 

им към придобитите от служителите знания и умения по време на обучения за 

преквалификация или повишаване на квалификацията, организирани от външни за 

организацията доставчици на обучение за възрастни.  

Фигура 7 

 

Както е видно от графиката, само в 42,9% от организациите има внедрена система за 

управление на човешките ресурси. При такава ситуация под въпрос остава 

ефективността на отчитане на потребностите за обучение на наетите в по-голямата част 

от организациите, което от своя страна е рискова предпоставка за ефективното 

взаимодействие между работодателите и доставчиците на обучение за възрастни. 

Съмнението ни за ефективно определяне на потребностите от обучение на персонала се 

потвърждават и от отговорите на потребителите относно методите, по които се 
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извършва оценката на потребността от обучение (Таблица № 3). Най-широко 

разпространения метод е наблюдението – 36%, следвано от пробно изпълнение на 

работни задачи – 24,2%, индивидуалните интервюта – 21,8% и въпросник за 

самооценка – 10.5%.  

Таблица № 3 Методи за определяне на потребностите от обучение на персонала 

Как определяте потребностите от обучение на персонала?  % 

Чрез въпросници за самооценка на персонала 10,5 

Чрез наблюдение 36,3 

Чрез индивидуални интервюта 21,8 

Чрез пробно изпълнение на работни задачи 24,2 

По друг начин 7,3 

ОБЩО 100,0 

Пъстра е картината и от гледна точка на честотата за организиране на обучения за 

възрастни с откъсване от работната среда от техните работодатели. Данните показват, 

че само 11,8% от работодателите организират непрекъснато обучения за персонала. 

Най-често срещаната практика е, че това се случва веднъж годишно – 32.9%, но тревога 

буди констатацията, че в 17,1% от организациите това се случва по-рядко от веднъж 

годишно, а в други 18,4% - въобще не се случва. Тези данни говорят по-скоро за 

непрофесионален подход в управлението на персонала и отчитането на потребностите 

му от обучение. Макар да не е представително, това изследване ясно очертава една 

известна симптоматика по отношение на грижата на работодателите за наетите и 

техните компетенции. Като че ли тези данни навеждат към мисълта, че в 

преобладаващата си част работодателите очакват някой друг да се погрижи за 

обучението, квалификацията и нейното повишение, както и за евентуална 

преквалификация на техните служители и работници.  

 

Фигура 8 
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Очевидно предпочитаната форма на обучение на персонала от работодателите е на 

работното място. Данните от следващата графика показват, че това се случва 

непрекъснато за 68,4% от респондентите.  В този случай на допълнително изследване и 

оценка на ситуацията трябва да се подложат връзките между доставчиците на услуги за 

обучение на възрастни и работодателите. Кой и при какви условия провежда 

обучението на работното място? Създадени ли са възможности за признаване на знания 

и умения? Отговорът на тези и други въпроси е важен с оглед грижата и подпомагането 

на наетите в придобиването на квалификация. 

 

Хипотетично можем да предположим, че обучението на работното място се извършва 

от колеги, по-опитни служители и работници. Тази практика е широко разпространена 

не само у нас и често тя дава добри резултати. В този случай обаче, е необходимо да се 

разширят механизмите и формите, при които се извършва признаване/валидиране на 

знания и умения, придобити извън традиционни схеми и форми на обучение.  

 

Друга особеност на обучението на работното място е, че то разпростира сектора 

обучение на възрастни върху практически всички работодатели в България. Тогава, 

близо 30-те хиляди доставчика на обучение на възрастни, идентифицирани в глава 2, на 

настоящия доклад, ще бъдат само една малка част от тези, които извършват подобна 

дейност. И ако сега се говори за дефицити и мерки за подобряване на ресурсното 

съдържание у т.нар. „обичайни” доставчици на обучение на възрастни, то всичко това 

ще важи в пъти за всички други работодатели, които предоставят обучение на 

работното място на своите служители.  

 

Фигура 9 

  

 

Едновременно с това потребителите са почти единодушни, че нямат проблем да наемат 

на работа при себе си хора, които са преминали курс на обучение за придобиване на 

професионална квалификация, придобита извън традиционната система за добиване на 
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професия.  Независимо от това доверието в уменията и компетенциите, придобито по 

този начин не е сляпо – почти 80% от потребителите заявяват,  че проверят знанията и 

уменията на кандидатите на работа при тях. 

  

Фигура 10 

  

В края на тази част могат да се обособят следните по-важни изводи относно ресурсното 

съдържание по темата „Помощ за учещи”. 

- Като цяло през последните години има осезаемо повишаване на общата култура 

и експертизата сред доставчиците на обучение на възрастни по отношение на 

подпомагането на учащите-възрастни в контекста на техните типологични 

особености; 

- Задълбочения поглед върху ситуацията, показва, че все още са малко случаите, 

където целенасочено и всеобхватно се извършва подпомагане на учащите 

възрастни именно от гледна точка на техните характеристики 

- Сериозен дефицит се оказва компетентността и взискателността на самите 

обучаеми, които много рядко успяват да изискват от доставчиците на обучение. 

В тази връзка може да се разкрие съвсем ново поле за образоване на самите 

обучаеми как да защитават своите интереси и да си гарантират получаването на 

модерно и качествено обучение. 

- Наред със стандартните доставчици на обучение на възрастни като ЦПО, 

професионални училища и колежи, частни обучителни центрове, НПО и други, 

напред излиза групата на работодателите, които извършват обучения на 

работното място. Техния обхват, проблеми, потребности многократно 

надхвърлят всичко познато до сега в сектора за обучение на възрастни. 

Насочването на усилия за тяхното образоване, подобряване на капацитета им, 

признаването им като пълноправни доставчици на обучение е безкрайно поле за 

развитие, в което през следващите години постепенно ще се навлиза.  
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2. „Учебна среда”  
 

По отношение на параметрите на учебната среда се допитахме до групите на 

доставчиците на обучение и обучаемите.  

 

Доставчиците на обучение за възрастни трябваше да опишат в детайли наличната 

учебна ресурсна база - сгради, аудитории, лекционни зали, лаборатории, работилници и 

други помещения за учебна практика, оборудване, техническа съоръженост – 

компютри, мултимедии, видеоплеъри, инструменти и технически пособия. Получените 

резултати показват отлична степен на ресурсна обезпеченост на доставчиците от гледна 

точка на материално-техническата база. На всички въпроси за наличност на 

компонентите на МТБ се отчитат над 90% положителни отговори. Част от 

доставчиците споделят, че не притежават собствени зали и технически пособия, но при 

организиране на обученията наемат необходимите ресурси.  

 

Тези резултати бяха подложени на критична дискусия в рамките на проведените фокус 

групи. Общото мнение е, че тези резултати могат да бъдат малко подвеждащи.  

 

Първоначалната хипотеза по време на всяка една от фокус групите и дълбочинните 

интервюта както и съществуващи анализи например за системата на професионалното 

обучение (например МОН 2011) определя материално-техническата база за обучение на 

възрастни като фундаментален проблем. В повечето случаи участниците имат 

усещането, че база е бедна, остаряла, не се обновява и осъвременява в необходимата 

степен и не отговаря на съвременните технологии, липсват съвременни средства за 

обучение - съоръжения, оборудване, лаборатории и т.н., ограничени  са възможностите 

за  практикуване в реални производствени условия - голяма част от фирмите не 

проявяват желание за приемане на обучавани на стаж/производствена практика; налице 

е несъответствие между оборудването в доставчици на обучение и новото оборудване 

за съвременни технологии, които се прилагат във фирмите и производствата. Този 

проблем се мултиплицира, тъй като материалната учебно-техническа база, например в 

ЦПО-та в повечето случаи е наета от професионални училища и проблемите в 

професионалното образование с пренасят и в професионалното обучение на възрастни. 

Липсата на собствена база на ЦПО затруднява планирането, подготовката и 

реализирането на професионалното обучение. 

 

И така един от основните въпроси, обсъдени на фокус групите беше, откъде идва 

разминаването между количествените резултати и общото усещане на гилдията. Някои 

от основите мнения бяха: 

 През последните 3-4 години главно с помощта на европейските структурни 

фондове и други донорски програми беше инвестирано в материално 

техническата база на професионалните училища. Като се има предвид 
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практиката на наемане на тази база от ЦПО-та, то може да се обясни 

оптимистичната оценка на тези ключови доставчици на професионално 

обучение на възрастни; 

 Също така през последните години непрекъснато се увеличава броя на 

доставчици на обучение на възрастни, които специализират в обучения по 

ключови компетенции или професионални обучения, които не изискват 

специализирана и скъпа материална база. Обикновено са достатъчни зала, 

компютри, мултимедии и други подобни, които в съвременните условия не са 

лукс, а общодостъпни средства. Ако все пак се изисква по специализирана база и 

оборудване, то това става при работодатели. Това е причината почти всички да 

заявяват висока степен на материално-техническо осигуряване. 

 Решаването на проблемът със специализираната материално техническа база, 

включваща лаборатории, оборудване, опитни станции и т.н. ще допринесе и за 

по-доброто стиковане между  търсене и предлагане на професионална 

квалификация и обучение.  

 Регламентираните изисквания към материалната и учебно-техническата база за 

провеждане на съответно професионално обучение са посочени във всяко ДОИ 

за придобиване квалификация по професия, но все още липсват научни 

проучвания относно европейските стандарти за оборудване, за да може да се 

направи сравнение 

 Увеличаването на инвестициите в подобна по-скъпа, модерна и специализирана 

база данни ще е труден и бавен процес, който би могъл да има различни 

решения: 

o При професионалните гимназии инвестициите могат да дойда по линия 

на структурните фондове; 

o При ЦПО-та и други частни доставчици, инвестициите също могат да 

дойдат с помощта на еврофондове, като се конструират схеми за 

технологична модернизация 

o Също така може да се даде възможност за съвместни инвестиции от 

групи доставчици на обучение, които в последствие на използват 

комбинирано създадената материално техническа база.  

 

Относно формите, чрез които се представя учебното съдържание можем да кажем, че 

доминират учебници и учебни помагала (97,5%), учебни видео (82,5%) и аудио (58,5%) 

записи, технически схеми и макети (88,9%) и програмен софтуер (76,8%). Слабо са 

застъпени електронните учебници, онлайн библиотеките и други електронни ресурси.  

 

Нещо, което излезе от фокус групите и дълбочинните интервюта е, че за учебници и 

учебници и помагала в сферата на професионалното обучение се използват такива, 

които са създадени за професионалното образование на ученици. Направената 

констатация е, че преобладаващите учебници и помагала не са адаптирани за възрастни 
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учащи. Рядко срещаните учебници и помагала, които са пригодени за възрастни са 

създавани по проекти и след тяхното приключване не навлизат масово, а остават 

епизодична практика.  

 

Що се отнася до преподавателския състав се опитахме да получим мнението на 

доставчиците за качеството и подготвеността им, както и за грижите, които 

ръководството на организацията доставчик на обучение за възрастни полага за 

поддържане и повишаване на квалификацията на своите лектори. Както е видно от 

резултатите, показани на графиките по-долу, можем да  твърдим, че организациите – 

доставчици на  обучение за възрастни разполагат с достатъчно подготвени лектори, 

които са специалисти в обучение на възрастни.  

Фигура 11 

 

В резултат на качествените иснтрументи за събиране на информация бяха направени 

следните уточнения: 

 Доставчиците на обучение на възрастни в частта му професионална 

квалификация по-често разчитат на компетентността на преподаватели, идващи 

от професионалните гимназии. Те имат теоретична подготовка по андрагокика, 

но много рядко са прилагали тези знания на практика. 

 По отношение на изоставащата квалификация на преподавателите, системата 

показва явен недостиг на достатъчно квалифицирани учители и преподаватели 

във връзка с нововъведенията в техниката и технологиите в отделните 

професионални направления, както и в областта на компетентностите за работа с 

различни групи възрастни (до 29 години, над 55 годишна възраст, хора с 

увреждания, слабо грамотни и такива с високо ниво на знания и квалификация). 

 Има тенденция за намаляване броя на учителите в професионалните гимназии и 

леко покачване на броя на преподавателите в ЦПО. Преподавателите в 

системата на професионалното образование и обучение (ПОО) застаряват като 
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тези до 30 години са по-малко от 3% в системата (МОН, 2011). Това означава, че 

в средносрочен период ще се ограничи основания източник на преподаватели за 

системата на професионалното обучение на възрастни. 

 Не може да се говори системно и регулярно за осъвременяване на знанията на 

преподавателите. Докато в професионалните гимназии има признаци на 

системност в останалите доставчици, говорим по-скоро за епизодични случаи 

главно на проектен принцип.   

 Основният извод е, че по отношение на квалификацията на преподавателите се 

разчита на самите тях. А те от своя страна, разчитат на дългогодишния си опит и 

не винаги им остава време и желание да осъвременяват своите умения и знания.  

Фигура 12 

 

По-голямата част от респондентите (63.8%) обаче отчитат, че лекторите, които 

преподават в техните организации имат нужда от допълнителни знания и умения. От 

резултатите излиза,  че грижата за повишаване на квалификацията е преди всичко 

отговорност на всеки индивид (76.4%), но въпреки това 62.7% от отговорилите 

споделят, че техните организации финансират курсове за своите лектори. Пряка 

финансова мотивация за допълнително обучение на лекторите обаче имат в 34.9% от 

организациите, където заплащането на лектори, които посещават курсове се повишава 

(Таблица № 4). Малко повече от половината организации, включени в изследването 

предлагат и специални схеми за развитие на кариерата на своите лектори.  

Таблица №4. Система за обучение на лекторите ДА 

(%) 

НЕ 

(%) 

ОБЩО 

(%) 

Лекторите ни нямат нужда от допълнителни знания и умения 36.2 63.8 100.0 

Лекторите сами се грижат за собственото си развитие 76.4 23.6 100.0 

Финансираме курсове за лектори  62.7 37.3 100.0 

Повишаваме заплащането на лектори, които посещават 

курсове 

34.9 65.1 100.0 

Предлагат схеми за развитие на кариерата 52,6 47,4 100,0 
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Резултатите в таблица 4 бяха потвърдени и от качествените инструменти. Единствената 

специфика, която беше внесена е, че обученията, които доставчиците заявяват, че 

финансират сами обикновено става чрез проекти. По същество това е безвъзмездно 

финансиране.  

Друг детайл, който беше доразвит с качествените методи е възможността за кариерно 

развитие. Стана ясно, че за такова може да говорим по-скоро при професионалните 

училища и при доставчици, които са част от големи обществени или корпоративни 

структури (например центровете на БТТП или на някои големи частни компании). При 

мнозинството доставчиците трудно може да се говори за кариерно развитие, доколкото 

става въпрос за микро структури до 10 човека.  

Резултатите от анкетите показаха и твърде висока степен на организационни умения на 

доставчиците на обучение за възрастни по отношение на подготовката на учебния 

процес и учебните материали, подбол на преподаватели и обучаеми, както и 

методология за провеждане на обученията. (Таблица № 5 ) 

 Таблица № 5. Наличен алгоритъм в организацията за: ДА 

(%) 

НЕ 

(%) 

ОБЩО 

(%) 

Подготовка на учебен процес  94,2 5,8 100,0 

Подготовка на учебни материали 95,7 4,3 100,0 

Подбор на обучаеми 70,6 29,4 100,0 

Подбор на преподаватели 85,9 14,1 100,0 

Методология за провеждане на обучение 92,6 7,4 100,0 

Интересни бяха мненията по въпроса на подбора на обучаемите, където дискусията 

прерасна в такава за възможността за специализация на доставчиците не само по 

видове обучения, но по видове групи обучаеми.  

Обучаемите възрастни са много разнообразна група, с множество подсъвкупности. 

Разделението може да бъде на база възрастови подгрупи, входящо образователно и 

квалификационно ниво, група на обучаеми със специални нужди като лицата с 

увреждания, различни начини на мотивация и маркетинг. Някои от тези групи изискват 

различен подход, квалификация и умения на преподаватели, адаптирани програми и 

помагала, достъпност на физическа среда и т.н. Тези различия в изискванията би 

трябвало да осигурят и специализация на доставчиците. И макар, че нямаше участници 

във фокус групите, които да отричат подобен род специализация, то повече смятат, че 

на този етап от развитието на тези организации не могат да си позволят да избират към 

кого да таргетират услугите. Последното е въпрос на институционално и финансово 

оцеляване.  
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Групата на обучаемите трябваше да оцени различни параметри на учебната среда – 

както учебното съдържание и осигуреността с ресурси, така и квалификацията и 

уменията на преподавателите да преподават на възрастни, да презентират, да 

модерират, да отделят внимание на всеки обучаващ и да го подпомагат при усвояването 

на учебната материя. Обърнахме внимание и на баланса между груповите и 

индивидуалните учебни дейности, доколкото за всички е важно да бъдат усвоени 

индивидуални умения и  компетентности, които да позволяват успешната реализация 

на обучаващия се в трудовия процес. Както е видно от графиката за повече от 

половината от обучаемите това е било постигнато. 

Фигура 13 

  

Не така категорично обаче стоят нещата относно индивидуалното внимание към всеки 

обучаван. Мнозинството (58.3%) от респондентите са на мнение, че това само отчасти е 

постигнато. Макар, че обикновено има стремеж за малки групи в обучителния процес, 

то все още индивидуалния подход не е застъпен в голяма степен. По време на фокус 

групите беше изразено мнение, че подобен индивидуален подход не е и задължителен, 

защото съвременното обучение на възрастни по скоро застъпва екипната работа 

отколкото индивидуалните занимания.  

Регистрира се впечатляващо положителна картина относно актуалността на учебното 

съдържание, възможността да се опознаят различни гледни точки по изучаваната 

материя, изчерпателността на учебните ресурси – вж. следващите графики.  
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Данните на фигури 14, 15 и 16 бяха потвърдени и от обработените анкети за обратна 

връзка от минали обучения на възрастни. В таблица 2 по-горе бяха показани резултати, 

които демонстрират много добро и отлично отношение на обучаемите по въпросите 

съдържанието, целите, методите и материалите за обучение.  

При тези данни също беше изразено мнението, дискутирано в предходната част 

„Помощ за учащите”, където беше изложено мнението, че голяма част от обучаемите не 

винаги имат достатъчно адекватно ниво на взискателност, компетентност и 

обективност на собствените си изисквания и на оценките към обученията, на които 

присъстват. Често срещаните позитивни оценки от страна на обучаваните често са 

предизвикани от отношение на незаинтересованост и липса на осъзнати потребности от 

обучение.  

Фигура 15 
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Квалификацията на преподавателите и техните умения и компетентности 

респондентите оцениха с помощта на оценките от училище. Повече от 60% от 

отговорилите поставят отлична оценка на квалификацията на лекторите.  

Данните от анкетите за обратна връзка показват подобна картина от конкретни 

обучения. Средната оценка е 4.65 при максимум 5 и отлична и много добра оценка 

дават 90% от тези, които са отговорили. 

Фигура 17 

 
 

Не толкова категорични са респондентите относно уменията на лекторите да 

преподават на възрастни. Въпреки това, оценките много добър и отличен преобладават 

(общо 81.22%).  

Аналогична е картината и относно оценката на уменията на лекторите за презентиране.  

Преобладаващо висока е и оценката относно уменията за модериране.  
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Доволни са обучаемите и по отношение на уменията на лекторите да общуват с тях. На 

основата на анкетите за обратна връзка, на въпроса „Каква е вашата оценка (по скалата 

от 1 до 5) за равнището на преподаване на екипа от лектори по отношение на 

способността им  да общуват с аудиторията?”, 97% дават много добра и отлична 

оценки, а средният резултат е 4.78. 

И на фокус групите преобладава мнението, че преподавателите, които се използват 

обикновено са на добро ниво. Основната причина за това е, че подборът на 

преподаватели е един от процесите, на които доставчиците обръщат най-много 

внимание. Беше изразено мнение, че контролът на изхода е най-важния за осигуряване 

на качествено обучение. Именно за това, доставчиците отделят сериозно внимание на 

подбора на преподаватели. Веднъж, като са се уверили, че съответните преподаватели 

са добри, доставчиците остава в техни ръце поддържането на квалификацията, 

уменията, актуализирането на учебните програми и материали.  

В края на тази част могат да се обособят следните по-важни изводи относно ресурсното 

съдържание по темата „Учебна среда”. 

 През последните години има ръст на инвестициите (главно чрез европейски 

програми) в материално техническата база при професионалните училища, което 

създава усещането, че има положително развитие по тази тема в целия сектор. 

 Положителната оценка за материално техническата база се дължи на факта, че 

преобладаващата част от предлаганите обучения не изискват скъпа и 

специализирана такава. Повечето от обученията са насочени към ключови 

компетенции, а професионалните обхващат не технически квалификации 

(счетоводство, информационни технологии и т.н.). 

 Преподавателския състав в сферата на обучение на възрастни се възприема като 

много добър и отличен. Това се дължи на огромния опит на преподавателите, 
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които в повечето случаи с многогодишен опит както и на по-големите усилия на 

доставчиците за подбор. Все пак продължава да оказва влияние и тезата, че при 

оценките за обратна връзка, обучаемите подхождат формално, без необходимата 

мотивация, компетенция и обективност.  

 Интересна идея за подобряване на материално техническата база е насочването 

на инвестиции за технологична модернизация към доставчици на обучения на 

възрастни (извън професионалните училища) както и изграждането на 

съвместни бази от групи доставчици.  

 

3. „Умения” 

Уменията на преподавателите, бяха оценени както от представителите на 

организациите, предлагащи обучение за възрастни, така и от обучаемите.  

Доставчиците на обучение показаха висока степен на солидарност и оцениха уменията 

за презентиране, модериране, организационната компетентност, специалните 

компетентности и уменията за работа в екип на лекторите като отлични. Вж. Таблица 

№ 6. 

Таблица № 6. Умения на преподавателите ДА 

(%) 

НЕ 

(%) 

ОБЩО 

(%) 

Презентиране 99,5 0,5 100,0 

Модериране 83,1 16,9 100,0 

Организационна компетентност 96,3 3,7 100,0 

Специална компетентност/умения за работа с хора 99,0 1,0 100,0 

Работа в екип 97,9 2,1 100,0 

От своя страна повече от половината от обучаемите намират за напълно полезни 

придобитите от тях в процеса на обучение знания и умения, а други 41% са на мнение, 

че тези знания и умения са били частично полезни. При тази ситуация може да се 

твърди, че във всички случаи има полза за обучаемите.  

Тези данни се потвърждават от анализа на анкетните карти, показани в таблица 2 по-

горе. 83% считат, че обученията са практически ориентирани, 90% смятат знанията и 

уменията придобити по време на обученията като съвременни и напълно съвременни, 

82% вярват, че най-вероятно ще използват наученото след това в тяхната работа. 

Въпреки това и в тази част на анализа остава съмнението относно обективността, 

компетентността и мотивацията на оценките за обратна връзка.  
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Ето защо попитахме обучаемите дали прилагат наученото на работното си място. При 

този въпрос постигнахме впечатляващо съвпадение на оценките за полезност и 

приложимост на знанията и уменията.  

Отново добри, макар и не толкова позитивни са резултатите от обработката на анкетни 

карти за обратна връзка. Резултатите в таблица 7 по-скоро представляват 

предварителна оценка на въздействието от обучението. Участниците преценяват дали 

това, с което са се запознали по време на обучението ще им бъде полезно. Средата 

оценка на въпроса за потенциалната полезност на обучението е над 3, което означава 

много добри очаквания. В същото време, когато се навлиза в по-голяма конкретика на 

потенциалната полезност, оценките се понижават и като че ли стават по-реалистични. 

По отношение на потенциалните промени в работата на участниците, техните 

очаквания са по-скоро добри между 25-50%.  

Отново на базата на данните от таблица 7 се вижда, че обучаемите очакват да направят 

промени в организацията, структурата и дейностите в своята работа, като същите са и 

едни от факторите, които биха възпрепятствали евентуални промени.  
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Таблица 7 Потенциално нивото на трансфер на получените 

знания в практиката на участниците 

Средни 

оценки 

N: Въпроси след обучението   

1 

Ако се налага следващия месец да оцените ползата от придобитите 

знания и/или умения от обучителната програма при изпълнение на 

ежедневните си трудови задължения, Вие бихте ги преценили като: 

1 - няма полза; 2 - незначителна полза; 3 - има полза в известна 

степен; 4 - голяма полза 3,14 

2 

Ако се налага количествено да оцените настъпилите промени във 

Вашата работа в резултат от получените знания и /или умения от 

обучителната програма, ще ги остойностите както следва:: - 1 - (0- 

25%); 2 - (25-50); 3 - (50 - 75%); 4 - (75 - 100%) 2,43 

3 

Какво по-конкретно възнамерявате да промените в изпълнението на 

Вашата работа в резултат от тази програма за обучение? : 

1 - промени в организацията и структурата на работата; 2 - промени в 

дейностите; 3 - нищо няма да променя ; 4 - не мога да отговоря/без 

отговор 2,62 

4 

Какво според Вас би възпрепятствало да приложите наученото от 

обучителната програма в реалната работна среда? 

1 - организацията и структурата на работата;  

2 - спецификата на дейностите; 

3 - нищо не би възпрепятствало; 

4 - не мога да отговоря/без отговор 2,76 

По отношение с общуването между лектори и аудитория не се отчитат проблеми, което 

най-вероятно се дължи на опита на лекторите и практиката на внимателен подбор от 

страна на доставчиците.  

Фигура 20 
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Изводи за тема „Умения”: Анкетираните групи заинтересовани страни дават много 

висока оценка на уменията на лекторите за работа с възрастни обучаеми, 

възможностите им да предоставят в достъпна и разбираема форма учебното 

съдържание, да общуват с обучаемите и като цяло да им бъдат полезни.  

По отношение на уменията, които обучаемите придобиват от обученията може да се 

каже, че те имат позитивни очаквания за тяхната полза и връзка с практиката. Въпреки 

това, когато се навлезе в конкретика и се обсъждат ефекти върху организация, 

структура, дейности на тяхната работа, те стават по предпазливи.  

 

4. „Качество” 

Групата на обучаемите трябваше да прецени степента на удовлетвореност от 

ресурсната обезпеченост, материално техническата база и учебната среда по време на 

обучението. Високи са стойностите на удовлетвореност и пълна удовлетвореност. 

Фигура 21 

 
 

Само около 5% от респондентите декларират, че в момента не упражняват придобитите 

знания и умения от обученията в ежедневните си лични и професионални ангажименти. 

При този резултат трябва да отчетем висока ефективност на обучението, както и да 

дадем положителна оценка на качеството на обучение. Тези резултати имат характер на 

последваща оценка, която потвърждава предварителните оценки показани в таблица 7, 

макар респондентите и оценяваните обучения да са различни. Тенденцията е, че 

качеството на обученията от гледна точка на тяхната приложимост в практиката е 

добра.  
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Системата за дуално/комбинирано обучение не е позната за една четвърт от 

анкетираните. Само 18% от тях я одобряват напълно, 32% я одобряват, а други 22.5% я 

одобряват отчасти.  

Тези резултати могат да бъдат сравнение с проучване на Българската стопанска камара 

от юни 2015г, което показва, че няма готовност за дуалното обучение нито от бизнеса, 

нито от учителите, дори и от учениците. Понятие по темата имат 20% от 

работодателите и 30% от професионалните училища. Над 60 % от учителите са 

скептични към въвеждането на дуалното обучение. Сред основните пречки те посочват 

незаинтересоваността на работодателите, както и финансирането на новата 

образователна форма. Всеки втори преподавател е песимист заради липсата на 

мотивация у учениците. Изводите от проучването показват, че се задълбочава 

разминаването между търсената и предлаганата квалификация на пазара на труда. 

Открояват се над 200 дефицитни професии, сред които техници, монтьори, оператори 

на машини, а приемът на учениците в професионалните училища не отговаря на 

потребностите на икономиката.  

Фигура 21 

 

Доверието в системата за обучение на възрастни се определя и от оценките на 

обучаваните на системата за оценяване и признаване на придобитите знания и умения 

след приключване на обучението. Помолихме ги да напишат и те оценки на системата 

за оценяване. Резултатите са показани на следващата графика и от нея е видно, че 

мнозинството от анкетираните са доволни и я намират справедлива. Около 9% поставят 

оценки слаб и среден. Следователно има висока степен на съответствие между 

поставените оценки чрез системата за оценяване и самооценката на обучаемите. 
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Фигура 21 

  

За нас беше от значение мнението за качеството на обучение на потребителите на 

кадри, преминали обучения на възрастни за повишаване на квалификацията или 

придобиване на квалификация. Първоначално се опитахме да открием връзка между 

качеството на обучение и цената за него. За нас е важно дали потребителите правят 

пряка връзка между цена и качество. От резултатите, видни от следващата графика, 

можем да направим извода, че за потребителите на кадри от обучение за възрастни 

няма пряка връзка между качество и цена на обучението, макар повече от половината 

да са частично съгласни с такава връзка. Това е изненадващо, доколкото механизмите 

за определяне на цена в идеални условия трябва да се определят от оценка на качество 

и гаранции за успех на преминалите обучение. Вероятно се налагат допълнителни 

проучвания за нагласите на потребителите да плащат по-висока цена за по-високо 

качество. Всъщност картината на отговорите може и да е резултат от неясните 

механизми за определяне на цена на обучение и влиянието на фактора качество върху 

него.  

Допълнителна информация относно връзката между качество и цена на обучението ни 

дават данните от подкрепата на твърдението, че качеството на обучението не зависи от 

цената, показани на следващата графика. Само 27.4% от анкетираните всъщност 

виждат пряка връзка между качество и цена.  
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Фигура 23 

 

На основата на горните данни, във фокус групите възникна дискусия върху въпроса как 

да се разпознава качественото обучение на възрастни. По отношение на класическите 

организации за обучение като университети и професионални училища вече има 

обществени механизми за разпознаване на местата, където се предлага качествено 

обучение. Не така стои въпроса с ЦПО или другите доставчици на обучение. На 

практика няма начин, ако човек иска да премине някакво обучение да си гарантира, че 

избира определено ниво на изискуемо качество. Това се определя като голям дефицит в 

системата по темата „Качество”.  

В тази връзка бяха направени предложения като: 

 Изграждане на публични системи за рейтинги на доставчици за обучение на 

възрастни 

 Неоформални системи за оценка на доставчиците на принципа изразяване на 

мнения и оценки в интернет, когато се използват услугите на дадени 

доставчици. По примера на системите за резервация на хотели, при които 

клиентите дават оценки и мнения под всеки един хотел. 

 Създаване на система за външна оценка, макар че това би било малко тромаво, 

ако трябва да обхване повечето видове обучения. 

От друга страна, количествените данни показват, че мнозинството (57.1%) от 

потребителите на кадри, или работодателите, не се интересуват как точно са придобити 

квалификацията и уменията на наетите при тях, стига те да си вършат качествено 

работата. Това поставя системата за обучение на възрастни пред големи 

предизвикателства. Някои по крайни становища са в посока, че липсва обществено 

осъзнаване и разбиране на потребността, развитието и усъвършенстването на 

качеството от обучението на възрастни. Единственото, което е важно е качественото 
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изпълнение на трудовите задължения, следователно системата е изправена пред 

сериозна конкурентна среда. Включително от страна на самите работодатели, които 

както видяхме по-горе предпочитат обученията на работното място, които в 

мнозинството от случаите се организират от самите работодатели и се изразяват в 

предаване на знания, умения и компетентности от по-опитни работници към 

новоназначени. Доколкото работодателите са свободни в избора си на наети и самите 

те формулират изискванията за назначаване, включително представяне на документ за 

придобита квалификация тази тема е повод за сериозен размисъл относно наличните 

регулации. В крайна сметка отговорност на държавата е грижата за потребителя на 

стоки и услуги, които даден работодател осигурява.  

Фигура 24 

 

Допитахме се до потребителите и относно предпочитаната от тях форма на обучение. 

Както е видно от данните в Таблица № 6 редовната форма на обучение е фаворит за 

потребителите на кадри от обучение на възрастни. Разбирането е обяснимо, доколкото 

се предполага, че включените в редовна форма на обучение посвещават цялото си 

време и внимание на задачите на обучението. Дали това действително е факт, е въпрос 

на допълнителни проучвания. Що се отнася до обучението в университетите и висшите 

училища публична тайна е,че мнозинството от студентите не посещават редовно 

учебните занятия, тъй като работят. Прави впечатление противоречивата степен на 

доверие към дистанционната форма на обучние. Като цяло това е напълно обяснимо, 

доколкото има известна степен на невъзможност да се усвоят практически умения чрез 

дистанционно обучение. Най-вероятно тези 41.7%, които се доверяват частично имат 

предвид точно това – част от знанията могат да се усвоят дистанционно, но 

практическите умения не могат да се придобият по този начин. Това ни води към 
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заключението, че смесена форма би била приета по-добре от потребителите на кадри, 

преминали курсове за обучение на възрастни. 

Таблица № 8. Доверие на потребителите в качеството на обучение, придобивано 

чрез различни форми в %  

Доколко се доверявате на 

следните форми на обучение? 

Напълно Отчасти Нямам 

доверие 

Не мога 

да 

преценя 

ОБЩО 

Редовна 42.1 42.1 9.2 6.6 100.0 

Задочна 9.5 59.5 20.3 10.8 100.0 

Вечерна 6.9 45.8 31.9 15.3 100.0 

Дистанционна 11.1 41.7 30.6 16.7 100.0 

Взаимоотношенията между потребители и организации, предоставящи обучение на 

възрастни са оценени от потребителите. Както е видно от данните, посочени в Таблица 

№ 9, потребителите като цяло са умерени в своите оценки за взаимоотношенията си с 

оргнизации, доставчици на обучение. Ние избрахме да посочим в отговорите важни 

държавни институции и да оставим отговор „други”, поради невъзможността да 

изброим всички останали. Освен това за целите на изследването са важни 

взаимоотношенията с държавнните институции. Сред държавните институции най-

голямо доверие очевидно събира Националната агенция за професионално обучение, но 

също толкова значимо за потребителите е и присъствието на други организации, които 

са извън държавния сектор. Не без значение са и Центровете зда професионално 

обучение, доколкото най-нисък дял от потребителите посочват, че отношенията им с 

тях са лоши. 

Прави впечатление, че Министерството на образованието и науката събира най-малтко 

отлични оценки, което донякъде е свидетелство за по-слабата ангажираност на МОН 

към професионалното обучение за възрастни в сравнение с обучението на ученици и 

студенти. Ако сумираме дяловете отговори, оценили отлични и много добри от една 

страна, и добри и задоволителни от друга, ще получим по-ясна картина за оценката на 

потребителите за взаимоотношенията им с организации, предоставящи обучение за 

възрастни. В този случай най-добри са взаимоотношенията с други организации, извън 

определените от нас като основни държавни институции, с обща оценка от 52.5%, 

следвани от ЦПО с 35.5%, Агенция по заетостта – 30.8%, НАПО – 27.6% и на последно 

място МОН с 27.6%.  
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Таблица №9.  Впечатления на потребители при работа с организации, 

предоставящи обучение 

 Отлични Мн. добри Добри Задоволителни Лоши ОБЩО 

НАПО 10.6 17.0 27.7 27.7 17.0 100.0 

МОН 7.7 19.2 32.7 23.1 17.3 100.0 

АЗ 9.6 21.2 28.8 26.9 13.5 100.0 

ЦПО 9.6 25.9 25.9 27.6 12.1 100.0 

Други 10.0 42.5 12.5 20.0 15.0 100.0 

Каналите, по които се намира информация за организирани от доставчици обучения са 

показани в Таблица № 8. Близо 1/3 от потребителите разчитат на лични контакти, а 

други 26.8% - на контактите си с обучителни фирми на пазара. Относително нисък е 

делът в комуникационния обмен на НАПОО и МОН с по 5.1%. Два пъти по-висока е 

ролята на ЦПО. Прави впечатление, че и електронните и печатни медии и интернет 

сайтове заемат само 13.8% от комуникацията между потребители и доставчици. Тези 

данни подкрепят направения по-горе анализ, че няма надеждна информация за 

качеството, което се предлага на пазара от доставчиците на обучителни услуги за 

възрастни, което и се идентифицира като един от големите дефицити в сектора. 

Таблица № 10. Канали за комуникация на потребителите с 

доставчици  за организиране и провеждане на обучения на персонала 

% 

НАПОО 5,1 

МОН 5,1 

обучителни фирми на пазара 26,8 

ЦПО 10,9 

телевизия, медия, вестници, интернет сайтове 13,8 

лични контакти 32,6 

други 5.8 

ОБЩО 100,0 

Критериите, по които потребителите избират доставчик на обучение и типа обучение са 

показани в Таблица № 11. За тях е важно обучението да води до повишаване на 

уменията на служителите (34.0%), както и съдържанието и темите на обучението 

(25.1%). Най-малко влияние при избора оказва вида на доставчика (2%). Учебната 

среда, мястото, времето, учебните материали, средствата за финансиране и 

преподавателският екип оказват относително равно въздействие върху избора на 

потребителите, но тези компоненти не могат да бъдат определящи.  
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Таблица № 11. Лично за Вас кои критерии са водещи при 

избор на обучение за възрастни 

Отговори 

Брой % 

 повишаване уменията на 

служителите 

69 34,0% 

вид на доставчика 4 2,0% 

средства за финансиране на 

обучението 

23 11,3% 

преподавателски екип 33 16,3% 

теми и съдържание на обучението 51 25,1% 

учебна среда,място, време, 

материали 

21 10,3% 

друго 2 1,0% 

ОБЩО 203 100,0% 

Както е видно и от следващата графика за потребителите най-важни са обучения, които 

водят до надграждане на съществуващи умения – 83.8%, 10.8% от потребителите 

разчитат и на обучения за нови умения, а 5.4% - на обучения за социални/ключови 

компетенции.  

Фигура 25 

 

Групата на доставчиците трябваше да оцени собствените си усилия за създаване, 

внедряване и усъвършенстване на системи за оценка на качеството на обучение. Почти 

две трети от доставчиците твърдят, че имат внедрена система за управление на 

качеството на обучение. По отношение на системата за самооценка на качеството и 

нейното функциониране 42.1% от доставчиците твърдят, че имат разработена вътрешна 
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система за контрол и оценка на качеството, 36.1% твърдят, че  редовно се провеждат 

обсъждания на въпросите, свързани с качеството и контрола, от ръководството с 

преподаватели и външни експерти, а 17.5% декларират, че има определено лице, 

отговарящо за вътрешната система за оценка на качеството.  

Фигура 26 

  

На въпроса Какво разбират под качество на обучението за възрастни? Доставчиците 

трябваше да отговорят в свободен текст. Ето някои от техните мнения (запазени са 

автентичните изрази и правопис):  

- спазване на установените стандарти за обучение във всичките му аспекти; 

- "КАЧЕСТВО НА обучението за възрастни" е крайният резултат в 

придобиването на знания и умения в съответната област. За нас критерий също е 

степента на удовлетвореност на самите обучавани, тоест доколко са доволни от 

преподавателя, от учебния материал и от организацията на учебния процес. Все 

пак най-важното е доколко проведения курс е довел до повишаване на 

квалификацията и трудовите умения; 

- 1. Качество на всички фактори в обучителния процес. 2. Качествена 

характеристика на процеса на обучение: актуалност, пригодност, адаптивност, 

социално ориентиран, достъпност и др.; 

- 1. По-прецизно насочване на обучението към групите в неравностойно 

положение, съпроводено с адекватни мерки за подпомагане. 2. Повишаване на 

индивидуалната мотивация чрез насърчаване на по-тясно обвързване между 

кариерно развитие и обучение.; 

- 1. Практичност на обучението  2.Задоволяване на нуждите и очакванията на 

обучаемите. 3.Компетентност на обучителите; 

- Адаптивност и техническа осигуреност кореспондираща с новостите и 

изискванията за всяка професия; 
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- актуални теоретични и практически знания и умения. Задължително 

професионално информиране и консултиране на лицето  преди включване на 

лицето в обучение и производствена практика при приключването. Това ще 

доведе до реализация на трудовия пазар и възможност за по високо трудово 

възнаграждение. Управленчески и  контролиращи в рамките на дейността на 

фирмата; 

- Качество на обучение имаме тогава когато завършилият курсист успешно и 

трайно се реализира на пазара на труда; 

- Качество на обучението за възрастни означава според нас те да бъдат 

конкурентно способни на пазара на труда. 

Това са само малка част от отговорите, но те типологично представят мнението на 

изследваната съвкупност, което в крайна сметка може да се обобщи чрез ясната връзка 

между качество на средата, професионализъм, съвпадение на очаквания на обучаемите 

и резултати от обучението, формирането на конкурентноспособни специалисти, които 

се реализират бързо и успешно на пазара на труда. Подобно обобщено разбиране на 

качеството ясно очертава връзката между заинтересованите страни.  

Попитахме доставчиците за мнението им относно въздействието на различните начини 

за финансиране върху качеството на учебния процес. Техните отговори в свободен 

текст очертаха основните източници на финансиране – държавно финансиране чрез 

ваучерна система, финансиране от страна на обучаемите чрез такси, финансиране от 

страна на потребителите, използване на средства от европейските фондове чрез 

оперативните програми. Изразени са и положителни мнения за връзката между 

начините на финансиране и повишаване на качеството на обучение, като се смята, че 

бюджетните институции трябва да осигурят финансиране за учебната среда – всякакви 

ресурси.  

В горния контекст, на фокус групите бяха изразени притеснения, че все по-

увеличаващия се дял на финансиране от страна на европейски и национални програми 

може да има отрицателно въздействие върху качеството. Причината е, че тези програми 

имат различни критерии за качество, които са свързани с проектния мениджмънт, а не 

стандартните критерии за качество в сферата на обучение. Бяха направени коментари, 

че пазарното финансиране на обучение на възрастни от работодатели или самите 

възрастни, когато всеки един от тях мотивиран за участие в обучението е най-сигурния 

механизъм за гарантиране на качеството. 

Относно комуникацията между доставчиците и институциите- министерства и агенции, 

ангажирани в системата на обучение за възрастни доставчиците отново отговориха в 

свободен текст и тяхното мнение е твърде разнопосочно. За едни, които твърдят, че 

след като са спечелили проекти, по време на изпълнението комуникацията е била 
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отлична, за други тя е определено бюрократизирана и се нуждае от промяна, за трети 

липсва изобщо такава комуникация или по-скоро тя съществува само за определени 

организации на доставчици. Очевидно този въпрос се нуждае от специфично 

проучване, за което не са набирани данни с настоящите анкети.  

Зададохме на доставчиците и въпрос относно задължителния набор от индикатори, чрез 

които да се отчита и оценява качеството на обучението на възрастни. Техните отговори 

в свободен текст могат да се сведат до оценка на материалната база и ресурсите за 

обучение, качествата на лекторите, оценка на резултатите от обучението, 

професионалната реализация на обучаемите, стандарти за обучение, посещаемост на 

обученията, препоръки от потребители, мнението на работодателите и резултатите от 

анкетите за обратна връзка. 

Един от най-често посочваните индикатори – професионалната реализация на 

завършилите обученията налага организациите доставчици да създадат и внедрят в 

практиката си система за набиране на информация за реализацията на своите 

възпитаници. Всеизвестен факт е, че това много трудно се постига. Според резултатите, 

посочени в следващата графика около 60% от доставчиците разполагат с информация 

за реализацията на обучаемите, но тя не се дължи на внедрена система за обратна 

връзка, а информацията е събрана по неформален начин. Само в 11.6% от 

организациите има изградена такава система. Така един от сериозните дефицити, които 

бяха засечени е липсата на регулярни оценки на ефекта от въздействието на едно 

обучение върху участниците в определен период от време като се засегнат въпроси 

като професионална реализация, нива на заплащане, използване на наученото в 

практиката и други.  

Фигура 27 
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В Таблица № 12 са показани резултатите за мнението на доставчиците относно 

заложените в нормативната уредба регулации на качеството на обучение по отношение 

на няколко компонента от обучението. Видно е, че респондентите са удовлетворени от 

нормативната уредба, което говори за подобрения през последните години. 

Таблица № 12. Съществуващата нормативна уредба 

осигурява ли качество на процеса на обучение за 

възрастни? 

ДА НЕ ОБЩ

О 

Професионални стандарти (ДОИ) 86,6 13,4 100.0 

Учебен процес 90,2 9,8 100,0 

Материална база 88,7 11,3 100,0 

Преподавателски състав 91,3 8,7 100,0 

Оценка на резултатите от ученето 86,7 13,3 100,0 

В контраст на мнението на доставчиците, експерти във фокус групите и интервюирани 

по време на дълбочинни интервюта споделиха следното относно нормативната уредба 

и качеството на обучението на възрастни, които могат да обобщят ситуацията към 

днешна дата: 

- съществуващите регулации на качеството в България засягат само 

професионалното обучение и образование, макар че и там има множество 

пропуски и дефицити.  

- не се е регламентира цикъла за качество – планиране, прилагане, оценяване, 

преразглеждане, например по подобие на Европейската референтна рамка за 

осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 

EQAVET или Общата рамка за осигуряване на качеството (Common Quality 

Assurance Framework (CQAF) in vocational education and training), част от 

Копенхагенския процес на Европейския съюз в областта на професионалното 

образование и обучение. Съветът на Европейския съюз издава Наръчник за 

насърчаване на прилагането на Общата рамка за осигуряване на качеството в 

държавите-членки през май 2004 година. Рамката за осигуряване на общото 

качество е предназначена за подпомагане на развитието, наблюдение, оценка и 

подобряване на системите за качество и добри практики за управление на 

качеството, както на национални и професионални нива на доставчика. 

- липсват установени критерии за качество на обучението на възрастни, както на 

системно, така и на ниво доставчици; 

- липсва регламентирана система от индикатори за оценка на качеството на 

системно ниво и на ниво доставчици; 

- липсва регламентация за професионални стандарти и свързаните с тях 

квалификационни стандарти 



   

 

45 
 

 
НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА 
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

- Липсват механизми за разпространение на добри практики. Например беше 

изказано мнение, че съществуващи помагала за обучения на възрастни, 

създадени по различни проекти се разпространяват ограничено и достигат до 

минимален брой заинтересовани страни. В този контекст създаването на 

платформата EPALE , по която се финансира и настоящия доклад, е много силен 

ход в осигуряването на прозрачност и достъпност до добри практики в сектора.  

- контролните функции на институциите или липсват, или са ограничени, или са в 

грешна посока (както е при обученията, финансирани от европрограми). Това 

води до силно занижен контрол, там където такъв има като при 

професионалното обучение и липса на контрол при останалите видове обучения. 

Една от основните причини е липсата на реални критерии за оценка на 

качеството на сектора за обучение на възрастни.  

- Липса на научноизследователска и развойна дейност в областта на обучението 

на възрастни. Липсва система за измерване на ефективността, ефикасността и 

качеството на обучението на възрастни и други. 

 

 

5. „Политики, стратегии и финансиране” 
 

Групата на обучаемите трябваше да даде мнението си относно проблеми, възникнали 

по време на обучението, финансирането на обучението и дали доставчиците на 

обучение са се допитвали до обучаемите относно системата на обучение за възрастни. 

Резултатите показаха, че за мнозинството от обучаемите не са възниквали сериозни 

проблеми, които да затруднят тяхното обучение, а тези, които са споделили някакви 

проблеми според тях те се дължат на недостиг на време за да се усвои материала и да се 

придобият умения. Само около 30% споделят обаче, че по времена обучението им е 

искано мнението за системата за обучение на възрастни. Това може да се оцени като 

сериозен недостатък, доколкото очевидно практиката не е разпространена.  

Обучението на по-голямата част от анкетираните (59.2%) е било финансирано от 

работодател, за 19.4% - от външна за работодателя организация, 12.6% лично са 

заплатили обучението си, а 7.8% са разчитали на ваучерната система.  
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Фигура 28 

 
 

 

 

Фигура 29 

  

 

За развитието на системата за обучение на възрастни е важно до каква степен си 

взаимодействат потребителите и доставчиците. В Таблица № 13 са показани 

резултатите от отговорите на потребителите за участието им в различни етапи на 

учебния процес. Видно е, че има много възможности за разширяване на участието на 

потребителите и това е в интерес и на трите заинтересовани страни.  
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Таблица № 13. Взаимодействие между потребители и доставчици в % 

 ДА НЕ ОБЩО 

Участие при обсъждане на учебен план, 

програми и съдържание 

36.1 63.9 100.0 

Участие при провеждане на държавни изпити 11.6 88.4 100.0 

Участие при изготвяне на изпитни форми 21.4 78.6 100.0 

Участие при подбор на преподаватели 27.9 72.1 100.0 

Участие при избор на добри практики и 

учебни материали 

46.6 53.4 100.0 

Участие при признаване и валидиране на 

придобити чрез неформално или 

самостоятелно учене знания 

31.9 68.1 100.0 

Финансиране на част от дейността на 

доставчика 

39.1 60.9 100.0 

 

Повече от половината от потребителите декларират, че нямат предпочитан доставчик 

на обучение за възрастни. Също толкова разпространено е и финансирането на 

обучението от работодател. Делът на средства от външно, проектно финансиране е една 

пета.  

Фигура 30 

 

 

Интересен е факта, че около 2/3 от запитаните отговарят, че работодателите са тези, 

които плащат за обучнията. Това, което убягва на количествения анализ и, което беше 

засечено от качествените методи е, че голяма част от финансирането на работодателите 



   

 

48 
 

 
НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА 
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

също идва по проектно финансиране. Като цяло тенденциятае  публичните средства да 

изземват дял от частните инвестиции в обучение.  

 

Таблица № 14.  По какъв начин осигурявате финансиране на 

обучението 

ОТГОВОРИ 

БРОЙ % 

 Обученията се заплащат от 

работодател 

61 64,2% 

Обученията се заплащат от персонала 8 8,4% 

Осигуряват се средства от външно, 

проектно финансиране 

20 21,1% 

Друго 6 6,3% 

ОБЩО 95 100,0% 

 

Регистрирахме по-скоро положително отношение към повишаване на цената на 

обучението. 

 

Фигура 31 

  

 

По отношение на политиките, стратегиите и финансирането бяха направени следните 

изводи предимно на резултатите от качествените методи: 

- Политиките, стратегиите и финансирането акцентират повече върху 

„официалното” обучение предлагано от професионални училища, вечерни 

гимназии и ЦПО-та. Всички останали близо 30,000 потенциални доставчика 

рядко намират място политиките, стратегиите и финансирането; 

- Голяма част от важни неща в системата се финансират и управляват на проектен 

принцип, което ограничава устойчивостта на действията. Например обучението 



   

 

49 
 

 
НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЛАТФОРМА 
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

преподаватели в повечето случай е чрез проекти, когато има такива. Същото е с 

разработването на учебници и помагала за възрастни и т.н. 

- Публичните средства започват да изместват частните от сектора и това води 

рискове за качеството обучението. 

- Някои важни подсектори на обучението на възрастни остават незасегнати от 

политиките, стратегиите и финансирането. Такива са обучението на работното 

място, което всеки ден десетки хиляди работодатели се опитват да правят. Друг 

дефицит е липсата на инвестиции в материално-техническа база в частните 

доставчици на услуги. Трети пример са професионалистите на работното място, 

които непрекъснато предоставят обучение на свои по-млади колеги и т.н.  
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Глава № 4 „Изводи и препоръки за ресурсното съдържание на 
заинтересованите страни при обучението на възрастни”. 
 

В тази глава се съсредоточаваме само върху изводи, които бихме искали да подчертаем, 

и чието третиране препоръчваме да бъде приоритет през следващите години по 

отношение на подсигуряването на ресурсното съдържание на сектора за обучение на 

възрастни. 

 Сериозен дефицит се оказва компетентността и взискателността на самите 

обучаеми, които много рядко успяват да изискват от доставчиците на обучение. 

В тази връзка може да се разкрие съвсем ново поле за образоване на самите 

обучаеми как да защитават своите интереси и да си гарантират получаването на 

модерно и качествено обучение. 

 Наред със стандартните доставчици на обучение на възрастни като ЦПО, 

професионални училища и колежи, частни обучителни центрове, НПО и други, 

напред излиза групата на работодателите, които извършват обучения на 

работното място. Техния обхват, проблеми, потребности многократно 

надхвърлят всичко познато до сега в сектора за обучение на възрастни. 

Насочването на усилия за тяхното образоване, подобряване на капацитета им, 

признаването им като пълноправни доставчици на обучение е безкрайно поле за 

развитие, в което през следващите години постепенно ще се навлиза.  

 Дефицит при учебниците, материалите, помагалата, процесите, отчитащи 

обучението на възрастни при преподаването на основните специалности, 

квалификации и компетентности. Тук трябва да се хвърлят огромни усилия, ако 

целта е цялостно интегриране на принципите и методите за обучение на 

възрастни в процеса на обучение. 

 Дефицити в материално техническата база у частните доставчици и по-

конкретно за специфични (технически) обучения и квалификации, които 

изискват скъпо и специализирано оборудване, лаборатории, опитни станции и 

т.н. Интересна идея за подобряване на материално техническата база е 

насочването на инвестиции за технологична модернизация към доставчици на 

обучения на възрастни (извън професионалните училища) както и изграждането 

на съвместни бази от групи доставчици, които могат да бъдат и на публично 

частен принцип. 

 Изграждане на стройна система за непрекъснато поддържане, актуализиране и 

усъвършенстване на квалификацията, уменията, знанията и компетентностите на 

преподавателите. Такава система също е неизменна част от внедряването на 

елементите на обучението на възрастни в учебния процес. 

 Специализация на доставчиците на обучение по подгрупи възрастни. 

Обучаемите възрастни са много разнообразна група, с множество 

подсъвкупности. Разделението може да бъде на база възрастови подгрупи, 
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входящо образователно и квалификационно ниво, група на обучаеми със 

специални нужди като лицата с увреждания, различни начини на мотивация и 

маркетинг. Тези групи изискват различен подход, квалификация и умения на 

преподаватели, адаптирани програми и помагала, достъпност на физическа 

среда и т.н. 

 Гарантиране на прозрачност и достъпност на информация за качеството на 

предлаганите обучения. Действията по това направление могат да включват 

изграждане на публични системи за рейтинги на доставчици за обучение на 

възрастни; неоформални системи за оценка на доставчиците на принципа 

изразяване на мнения и оценки в интернет; създаване на системи за външна 

оценка по примера на средното образование. 

 Липсват установени критерии и система от индикатори за качество на 

обучението на възрастни, както на системно, така и на ниво доставчици; 

 Липсва регулярна оценка на въздействието от обученията на възрастни. Какво се 

случва с обучаемите във връзка с тяхната кариера, работно място, заплащане и 

други. Действия в тази посока могат да се предприемат както от доставчиците, 

така и от работодателите и от институциите.  

 Липсва регламентация за професионални стандарти и свързаните с тях 

квалификационни стандарти. Разработването на такива или дори на етичен 

кодекс между доставчици, потребители и обучаеми би било интересно решение 

 Налагане в процеса и в системата на обучение на възрастни на методисти за 

обучение на възрастни, които да подпомагат методически останалите 

преподаватели и процесите на обучение на възрастни. 

 Липса на научноизследователска и развойна дейност в областта на обучението 

на възрастни. Липсва система за измерване на ефективността, ефикасността и 

качеството на обучението на възрастни и други.  

 Приоритизиране на частното финансиране на обучението на възрастни и 

допълваща роля на публичното. Засичат се сериозни рискове за качеството на 

обучението на възрастни, ако публичното финансиране стане основно, а 

частното допълващо.  

 Балансиране между проектно и функционално управление. Много дейности като 

обучение на преподаватели, създаване и използване на учебници и помагала, 

които са за възрастни трябва да се превърне в рутинна дейност за доставчиците, 

а не да се финансира периодично на проектен принцип и то само с публични 

средства. Проектите могат да се използват за иновативни решения, инвестиции в 

материално-техническа база, неща които биха имали еднократен ефект.  

 Политиките, стратегиите и финансирането акцентират повече върху 

„официалното” обучение предлагано от професионални училища, вечерни 

гимназии и ЦПО-та. Всички останали близо 30,000 потенциални доставчика 

рядко намират място в политиките, стратегиите и финансирането. Голямо 
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предизвикателство ще бъде тяхното обхващане и насочване на усилия за тяхното 

развитие.  

 Някои важни подсектори на обучението на възрастни остават незасегнати от 

политиките, стратегиите и финансирането. Такива са обучението на работното 

място, което всеки ден десетки хиляди работодатели се опитват да правят. Друг 

дефицит е липсата на инвестиции в материално-техническа база в частните 

доставчици на услуги. Трети пример са професионалистите на работното място, 

които непрекъснато предоставят обучение на свои по-млади колеги и т.н. Тези 

въпроси също трябва да станат цел на стратегическото управление на системата.  

 


