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Последваща оценка на въздействието на 

публичните политики в сектора за учене на 

възрастни 

Целта на оценката:

Нивото на изпълнение, като се вземат

предвид показателите за изпълнение,

целите и задачите за периода 2014-2020 г .;

Анализ на отклоненията и причините;

Необходимост от нови цели и мерки;

Препоръки за следващия период до 2030 г.



Изпълнение на целите на Националната 

стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 г.

Основни показатели
Качествена 

интерпретация

Степен на 

достигане на 

целта

Участие на населението на възраст 25-64 г. във

формално или неформално образование или обучение
Липса на напредък 0%

Участие в предучилищното образование на

децата на възраст от 4 години до постъпване в първи

клас

Липса на напредък 0%

Преждевременно напуснали образование и

обучение лица на възраст 18 - 24 години Известен напредък 83.6%

Ученици с постижения под критичното второ

ниво по скалата на PISA по четене, по математика и

по природни науки

Липса на напредък 0%

Дял (%) на придобилите СПК в областите „ИКТ”,

„Технически науки и технически професии”, „Добив и

производствени технологии” и „Архитектура и

строителство”

Липса на напредък 0%

Относителен дял (%) на лицата с висше

образование сред населението на възраст 30 - 34

години

Известен напредък 92.5%

Заетост на населението на възраст от 20 до 64 г.

Известен напредък 96.6%



Повишаване участието на населението на 

възраст 25-64 г. в образование и обучение
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Преждевременно напуснали образование и 

обучение лица на възраст 18 - 24 години
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Относителен дял (%) на придобилите степен на 

професионална квалификация в областите

„Информатика”, „Технически науки и технически професии”, 

„Добив и производствени технологии” и „Архитектура и 

строителство” от общия брой на придобилите СПК в 

образователна система (без ЦПО) 
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Съотношение прием/заети със СПК



Съответствие между ПО и икономическия 

профил на областите



Разпределение по области на обучените в ЦПО



Придобили I-ва СПК в ЦПО



Придобили II-ра СПК в ЦПО



Придобили III-та СПК в ЦПО



Финансиране на обучението на възрастните



Препоръка на Съвета относно професионалното 

образование и обучение за постигане на устойчива 

конкурентоспособност, социална справедливост и 

издръжливост – основни принципи

 Професионалното образование и обучение (ПОО) се характеризират с

гъвкавост, що се отнася до приспособяването към промените на пазара на

труда;

 Възможностите за гъвкавост и развитие са в основата на ПОО;

 ПОО са привлекателен избор и се основават на модерно и цифровизирано

предоставяне на обучение/умения;

 ПОО задвижват иновациите и растежа и подготвят за цифровия и зеления

преход и за професиите с голямо търсене;

 ПОО насърчават равните възможности;

 Професионалното образование и обучение се основават на култура за

осигуряване на качеството.



Цели на ПОО, определени

в Препоръката 
Делът на завършилите ПОО,

които са постъпили на работа, да

бъде най-малко 82%

Обхват: Възрастовата група 20-34

години, които преди 1—3 години са

завършили средно образование или

професионално образование и

обучение след завършено средно

образование, но не висше

60% от завършилите наскоро

ПОО да се възползват от учене в

процеса на работа по време на

своето професионално

образование и обучение

Обхват: Лицата на възраст 20-34

г., които са напуснали системата

на образование и обучение преди 1-

3 години. Показателят ще се

основава на данни, които ще

бъдат събирани от 2021 г.

нататък като част от

наблюдението на работната сила

8% от учащите се в ПОО да се

възползват от образователна

мобилност в чужбина

Този дял ще се измерва като

процент на мобилните учащи се в

рамките на една календарна

година от всички завършили ПОО

през същата година



Програмата на националния

координатор през 2022 – 2023 г.

• Изготвяне на модел за споделен ангажимент и

подход за развитие на уменията между различни

заинтересовани страни в сектора за учене на

възрастни, който ще бъде пилотиран в 4 общини;

• Организиране на национална информационна

кампания за популяризиране на ползите от

валидирането на знанията, уменията и

компетентностите;

• Мобилизиране на местни учебни центрове,

библиотеки, читалища, музеи, организации на

гражданското общество да развиват и подкрепят

умения за живот.
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