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Измерение  Рейтинг

Стратегическа рамка 
      
Институционалната  рамка  на  България  за  определяне  на  стратегическите  политики  за  развитието  на
работната  сила  е  заложена  в  законодателството,  което  определя  ясни  роли  на  министерствата,
представителите на бизнеса и другите заинтересовани страни.   Вземащите решения отчитат значението на 
развитието на уменията на работната сила, видно от приетите стратегически документи, но това все още не е 
прераснало в споделен дневен ред и устойчив ангажимент за постигане на по‐перспективна насоченост на
подготовката на работната сила, съобразена с  икономическите предизвикателства на бъдещето. Липсата на 
широкообхватни данни за липсващите умения продължава да е пречка за разработването и прилагането на 
политически мерки, които имат потенциала да подобрят рамката за развитие на работната сила.  

 

Надзор на системата 

България  разполага  с  добре  развита  нормативна  уредба,  която  включва  стандарти  за  професионална 
компетентност и национална квалификационна рамка за оценка и сертифициране на уменията на отделните 
лица.  Много  от  тези  стандарти  обаче  все  още  не  са  интегрирани  в  учебните  програми  за  техническо  и 
професионално  образование.  Учениците  се  насочват  към  професионално  образование  твърде  рано,  като
така  се  пречи  на  пълноценното  формиране  на  базисните  компетентности,  което  от  своя  страна  може  да 
възпрепятства  придобиването  на  търсените  от  работодателите  по‐специализирани  знания  и  умения. 
Бюджетните ресурси  се използват приоритетно  за  създаване на нискоквалифицирани работни места  с цел 
бързо,  но  краткосрочно  облекчаване  на  безработицата  за  сметка  на  новаторството  в  професионалното 
образование и обучение  (ПОО),  което би могло да подкрепи конкурентоспособността в дългосрочен план. 
Ефективността на системата за ПОО и за обучение за придобиване на умения не подлежат на редовен анализ 
и липсва система за осигуряване на качеството и за отчетност, която да информира и подкрепя изготвянето
на политики за развитие на работната сила въз основа на данни. 

 

Предоставяне на услуги 

Системата в България позволява диверсификация в предоставянето на обучителни услуги, които могат да се
предлагат  както  от  държавни,  така  и  от  недържавни  доставчици.  Партньорствата  между  работодатели  и 
публични  институции  за  обучение  са  ограничени,  независимо  от  ангажимента  на  частния  сектор  на
стратегическо  равнище.  На  доставчиците  на  ПОО  се  осигуряват  недостатъчни  стимули  за  определянето  и 
постигането на цели,  свързани с резултатите от учебния процес,  а компетентните министерства не налагат 
достатъчно  изисквания  за  подпомагане  на  оценяването.  На  системно  равнище,  макар  да  се  събират 
административни  данни,  те  не  се  използват  активно  за  откриване  на  възможности  за  оптимизиране  на 
ресурсите или измерване на въздействието на програмите върху ученето и пригодността за заетост. 
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В развитие 
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Резюме 

1. След десетилетие  на  устойчив  растеж,  средно  повече  от 5 процента  годишно,  българската 
икономика,  засегната  от  световната  икономическа  криза  през  2008 г.,  рязко  се  сви,  а 
последващо ѝ възстановяване е твърде скромно. Равнището на заетост сред населението в 
трудоспособна възраст (на възраст от 16 до 64 години) през последните три години е трайно 
под предкризисните нива.  Безработицата  е нараснала от 5,7 %  през 2008 г.  на 12,4 %  през 
2012 г.,  отприщвайки  емиграция  сред  търсещите  работа,  особено  сред  младите  българи. 
Правителството отговори със серия от краткосрочни мерки (например субсидирана заетост) 
за възстановяване на растежа и заетостта. В дългосрочен план обаче постоянната подготовка 
на квалифицирана работна сила ще има съществено значение за конкурентоспособността на 
България  и  за  насърчаването  на  устойчив  растеж  и  споделен  просперитет,  особено  в 
светлината  на  прогнозите  за  рязко  съкращаване  на  работната  сила  на  страната  поради 
застаряването на населението. В светлината на изложеното по‐горе правителството обмисля 
реформи  в  сектора  на  образованието,  които  включват  нов  закон  за  предучилищното  и 
училищно  образование  и  изменения  на  закона  за  професионалното  образование  и 
обучение. 

2. По  молба  на  правителството  и  с  цел  да  осигури  информация  за  обществения  дебат  по 
необходимите  реформи,  Световната  банка  подкрепи  прилагането  на  нов  стандартизиран 
инструмент:  „Системен  подход  за  по‐добри  резултати  в  образованието  —  Развитие  на 
работната  сила“  (SABER‐РРС),  за  изготвяне  на  системна  оценка  на  българските  политики  и 
институции  за  развитие  на  работната  сила.  Данни  на  системно  ниво,  основани  на 
съществуващите  политики  и  практики  в  България  (както  са  отразени  в  законите,  в 
политически и оперативни документи, както и в интервютата със заинтересованите страни), 
бяха  събрани  и  анализирани  с  помощта  на  SABER‐РРС  спрямо  трите  функционални 
измерения  на  РРС  (стратегическа  рамка,  система  за  надзор  и  доставка  на  услуги)  и 
свързаните с тях девет цели на политиките (фигура 1). Въз основа на оценката на получените 
данни за всяка от целите на съответната политика, за нивото на развитие във връзка с тези 
цели  беше  определен  рейтинг  по  скала  от  четири  категории:  изоставащо,  в  развитие, 
утвърдено и развито.  

3. SABER‐РРС  за  България разкрива,  че  системата  за  развитие на работната  сила  в  страната е 
достигнала  утвърдено  равнище  по  отношение  на  измерението  „стратегическа  рамка“, 
докато по отношение на измеренията „надзор на системата “ и „предоставяне на услуги“ 
системата  е в  развитие.  Тези  оценки  отразяват  силните  страни,  както  иэобластите,  които 
изискват  по‐нататъшни  усилия  и  промени,  както  е  описано  по‐долу.  За  да  напредне 
българската  система  за  развитие  на  работната  сила  и  достигне  “развита”  степен, 
правителството  следва    да  разгледа  няколко  непосредствени  приоритетни  реформи  и 
действия, в това число:  

 Отлагане  на  професионалното  образование  и  обучение  за  периода  след 
приключване на задължителното образование (тоест, след десети клас);  

 Оптимизация  на  мрежата  от  професионални  училища  и  подобряване  на 
качеството на публичните институции  за ПОО,  включително  чрез  въвеждане на 
мерки за финансиране и оценка, основаващите са на постигнати резултати;  

 Разработване,  институционализиране  и  рутинно  прилагане  на  проучвания  на 
работната  сила и на работодателите  с цел да се оцени търсенето на умения на 
пазара на труда и настоящия и бъдещ недостиг на умения, като по този начин се 
постигне  по‐добро  съответствие  на  ПОО  с  настоящите  и  бъдещите  нужди  на 
пазара на труда.  
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Стратегическа рамка  

4. Институционалната  рамка  на  България  за  определяне  на  стратегическите  политики  за 
развитието на работната сила е заложена в законодателството, което определя ясни роли на 
министерствата, представителите на бизнеса и другите заинтересовани страни. Значението 
на  развитието  на  уменията  и  на  работната  сила  се  отчита  последователно  в  няколко 
стратегически документа1.  Въпреки  това  тези силни страни все още не  са  се превърнали в 
обща  политическа  програма  и  в  устойчив  ангажимент  за  постигане  на  конкретни 
приоритети,  подкрепени  с  отпускане  на  бюджетни  средства  и  предложения  от  страна  на 
правителството  и  други  заинтересовани  страни.  Липсата  на  широкообхватни  и  адекватни 
данни за липсващите умения продължава да е пречка за разработването и прилагането на 
политически мерки, които имат потенциала да подобрят рамката на РРС в България. Рядко 
се  предприемат  анализи  за  потребностите  от  нови  умения,  макар  че  такива  анализи  би 
трябвало  да  се  провеждат  редовно,  с  цел  да  се  определят  перспективно  ориентираните 
приоритети за РРС и да се разработят подходящи политики. Въпреки наличието на консенсус 
относно  значението  на  заинтересованите  страни  от  неправителствения  сектор  за  РРС, 
тяхното ефективно участие в политическия диалог все още е изолирано и недостатъчно. 

Насоки за развитие на политиката  

5. Оценка на  търсенето на  умения  (на работната  сила),  както и на настоящите и бъдещите 
липси  на  такива  чрез  редовни  проучвания  на  работната  сила  и  на  работодателите.  Тези 
проучвания  следва  да  се  съсредоточат  върху  резултатите  от  учебния  процес  и 
компетентностите,  като  резултатите  се  измерват  въз  основа  на  постигнатата  заетост  сред 
обучаемите и удовлетворението на работодателите. Многогодишното проучване SABER‐РРС  
за  Корея  показва,  че  през  70‐те  години  на  20  век  Корея  е  имала  същите  рейтинги  за 
системата  за  разитие  на  работната  сила,  каквито  днес  има  България.  До  2010  г.,  Корея 
достига  статус “напреднал”  за направления стратегическа рамка и “надзор на  системен”  и 
утвърден  за  “предоставяне  на  услуги”.  Този  напредък  се  дължи  отчасти  на  рутинното 
събиране  (от  70‐те  години  насам)  на  прецизна  информация  за  състоянието  на  пазара  на 
труда  и  търсенето  на  умения,  осъществявано  от  специализирано  държавно  аналитично 
звено.  България  следва  да  обмисли  възможностите  за  разработване  и 
институционализиране  на  механизъм  за  проучване  на  пазара  на  труда  и  работодателите. 
Като  алтернатива може  да  се  използват  програмата  на ОИСР  за международна  оценка  на 
компетентностите на възрастните (PIACC) и проучванията на Световната банка STEP (умения, 
насочени към заетост и производителност), които в момента се използват от много страни, 
за да се оценят за първи път уменията на цялото население в трудоспособна възраст, както и 
кои от тези умения се ценят най‐високо от работодателите. 

6. Постигане  на  консенсус  за  стратегическите  действия,  необходими  за  най‐добрата 
подготовка  на  работната  сила  за  работните  места  и  икономическите  възможности  на 
бъдещето.  Този  консенсус  трябва  да  се  основава  на  международните  икономически  и 
социални  тенденции  и  тези  в  страната.  Стратегическата  визия  трябва  да  отчита  бързото 
застаряване  на  населението  в  България  (което  изисква  сериозна  система  за  учене  през 

                                                            
1
 Ясно формулирани стратегии са налице в множество сфери, като например Програма за развитие на образованието, науката и 
младежките политики в Република България (2009—2013 г.), Национална програма за развитие на училищното образование и 
предучилищното възпитание и подготовка (2006—2015 г.) и Национална стратегия за учене през целия живот (2008—2013 г.), 
като всички те са подкрепени и със съответната нормативна уредба (например Закона за народната просвета и Закона за 
професионалното образование и обучение). 



БЪЛГАРИЯ ǀ РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА                                SABER Доклад за страната |2014 
 

 
СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА ПО‐ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
4

целия  живот)  и  префокусиране  на  образователната  система  в  посока  изграждане  на  по‐
стабилна  основа  от  базисни  умения,  а  не  ранно  придобиване  на  специализирани 
професионални умения. 

7. Поставяне  на  Националния  съвет  за  тристранно  сътрудничество  в  ролята  на  ключов 
участник в консултациите за развитие на работната сила. Предвид мандата на Националния 
съвет  за  тристранно  сътрудничество  за  преглед  и  обсъждане  на  проектите  на  нормативни 
актове  в  областта  на  заетостта  и  професионалното  обучение,  този  орган  очевидно  е 
подходящ  да  играе  водеща  роля  сред  многобройните  заинтересовани  страни  за 
насърчаване  на  един  постоянен  процес  на  консултации,  диалог  и  сътрудничество  за 
постигане на консенсус и за определяне на приоритетните действия за РРС.  

8. Разширяване обхвата на рейтинговата система на българските унитверситети. Събирането 
на  информацията  за  реализацията  на  пазара  на  труда  на  завършилите  по  професионални 
области и направления и институции би могла да се разшири и обхване завъшилите ПОО.  

Надзор на системата 

9. България има стабилна нормативна уредба в областта на оценяването и сертифицирането на 
уменията  на  лицата  под  формата  на  стандарти  за  професионална  компетентност  и 
национална квалификационна рамка  (НКР). Въпреки това много от тези стандарти все още 
не  са  интегрирани  в  учебните  програми  за  техническо  и  професионално  образование  и 
обучение  и  за  обучение  на  работната  сила,  ,  освен  това,  тепърва  предстои  да  бъдат 
разработени  някои  стандарти  за  професионална  компетентност.  Освен  това  наличието  на 
стандарти  за  професионална  компетентност  все  още  не  е  довело  до  определяне  на 
приоритети  при отпускането на бюджетни  средства,  което би  спомогнало  за  укрепване на 
капацитета за постигане на тези стандарти. 

10. Конкретен структурен проблем на образователната система е ранното насочване на ученици 
(след  VII  и  VIII  клас)  към  системата  на  професионалното  образование.  Мрежата  на 
професионалните училища остава нереформирана, въпреки кампанията за оптимизация на 
училищната  мрежа,  която  е  засегнала  общообразователните  училища  в  България  след 
децентрализацията и реформата на финансирането на основата на броя ученици от 2008 г. 
(„парите  следват  ученика“).  Както  разкриват  резултатите  от  всички  проведени  кръгове  на 
PISA2, включително последната оценка през 2012 г., българските професионални училища, с 
малки  изключения,  се  характеризират  с  ниски  образователни  постижения  на  учениците. 
Повече  от  половината  от 15‐годишните  ученици  в  професионалните  училища  (53,2 %, PISA 
2012 г.) нямат функционална грамотност по математика и показват резултат под критичния 
праг  за  математически  постижения,  като  за  сравнение  в  профилираните  гимназии    и 
общообразователните  училища  с  профилирани  паралелки  делът  на  учениците  без 
математическа  грамотност  е  28,6 %.  Докато  не‐професионалните  училища  са  успели  да 
подобрят своите резултати в изследването PISA  с  течение на времето и в  трите оценявани 
области  (функционална  грамотност  по четене, математика и природни науки),  резултатите 
на  професионалните  училища  са  се  влошили  в  областите  четене  и  природни  науки  и  са 
останали без промяна в областта математика (вж. таблица 1).  

 

 

 

                                                            
2
 PISA — Програма за международно оценяване на учениците: разработена и изпълнявана от ОИСР програма за оценяване на 

учениците на 15‐годишна възраст. България е участвала във всички оценки PISA с изключение на 2003 г., т.е. налице са данни за 

резултатите от оценяването през 2000, 2006, 2009 и 2012 г. 
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Таблица  1.  Резултати  на  професионалните  и  профилираните  гимназии  съгласно 
проучванията PISA през 2009 и 2012 г. 

Оценявана област  Профилирани гимназии   Професионални гимназии 

PISA 2009  PISA 2012  PISA 2009  PISA 2012 

Математика  461  475  415  416 

Четене  475   489   407   403  

Природни науки   475   488   425   421  

11. В  групата на професионалните  училища има огромни вътрешни неравенства,  като ниските 
резултати  на  учениците  са  концентрирани  предимно  в  професионалните  училища,  които 
предоставят  обучение  за  първа  и  втора  степен  на  професионална  квалификация.  Едва 
няколко  училища,  предоставящи  трета  степен  на  професионална  квалификация,  постигат 
високи резултати в националното оценяване на учениците и в проучването PISA, сравними с 
резултатите на профилираните училища. 

12. Ранното  професионално  обучение  пречи  на  включените  в  него  ученици  да  получат  по‐
широко  и  по‐дълбоко  съприкосновение  с  пълната  общообразователна  учебна  програма  и 
затруднява  придобиването  на  генерични  и  преносими  умения.  Освен  това  то  намалява 
вероятността за продължаване на обучението в системата на висшето образование. Това е 
проблем със сериозни последици за адаптивността на българската работната сила в бързо 
променящата се икономическа и технологична среда. 

13. Докато неотложните проблеми, свързани с бързото застаряване на населението, са признати 
в  националната  стратегия  за  учене  през  целия  живот,  все  още  предстои  да  се  разшири 
мащабът  на  такива  мерки  като  национална  система  за  професионално  и  кариерно 
ориентиране и рамка за признаване на предходно учене.  

Насоки за развитие на политиката: 

14. Да се обмисли забавяне на насочването на ученици към професионално образование. В 
светлината на предложената нова структура на предучилищното и училищното образование, 
предвидена  в  новия  Законопроект  за  предучилищното  и  училищното  образование, 
професионалното  образование  може  да  се  отложи  до  завършването  на  задължителното 
образование,  т.е.  след  10  клас.  Проектът  за  изменение  на  Закона  за  професионалното 
образование  и  обучение  и  плановете  на  правителството  за  въвеждане  на  елементи  на 
системата  на  т.н.  дуално  професионално  образование  създават    възможност  да  се 
преразгледа ранното професионално насочване, да се модернизира учебната програма и да 
се  оптимизира  мрежата  от  професионални  училища.  Взети  заедно,  тези  мерки  могат  да 
окажат  силно  положително  въздействие  върху  качеството  и  адекватността  на 
образованието,  както  е  видно  от  високите  резултати  в  образованието  на  страни,  които  са 
въвели подобни реформи в миналото  (вж. каре 5 за образователните реформи в Полша от 
1999 г.).  

15. Пълно интегриране на стандартите за професионална компетентност в учебните програми 
за техническо и професионално образование и обучение и обучение на работната сила. 

16. Провеждане  на  редовни  анализи  на  резултатите  на  системата  за  ПОО  и  за  обучение  за 
придобиване на умения, нейната рентабилност и въздействието ѝ върху пазара на труда. 
Така  например  редовните  оценки  на  съотношението  между  разходите  и  ползите  от 
програмите  за  обучение на младежта  в  цяла Латинска Америка  са  установили  значително 
въздействие върху пазара на труда, по‐стабилно финансиране,  както и подобрен модел на 
предоставяне. 
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Предоставяне на услуги 

17. Системата  в  България  дава  възможност  както  на  държавни,  така  и  на  недържавни 
доставчици да предоставят услуги за обучение. Тази положителна характеристика може да 
помогне  за  увеличаване  на  достъпа  и  насърчаване  на  конкуренцията  и  върховите 
постижения в предоставянето на обучение. В контекста на ограничен регулаторен капацитет 
обаче,  се  изискват  по‐големи  усилия,  за  да  се  гарантира  осигуряването  на  качество  и 
отчетност, което е най‐слабото звено в българската система за развитие на работната сила. 

18. На  институционално  равнище  на  доставчиците  са  осигурени  стимули  за  определяне  и 
постигане на целите, свързани с резултатите от учебния процес, а съответните министерства 
са наложили определени изисквания,  за да се улесни оценяването. На системно равнище, 
макар  че  Министерството  на  образованието  и  науката  (МОН)  и  Националната  агенция  за 
професионално  образование  и  обучение  (НАПОО)  събират  административни  данни,  тези 
данни  не  се  използват  активно  за  определяне  на  възможностите  за  оптимизиране  на 
ресурсите  или  измерване  на  въздействието  на  програмите  върху  учебния  процес  и 
пригодността  за  заетост.  Наред  с  това  тези  данни  и  съпътстващите  доклади  не  се 
предоставят рутинно на разположение на обществеността.  

19. Партньорствата  между  работодатели  и  публични  институции  за  обучение  са  ограничени, 
въпреки  ангажирането  на  частния  сектор  на  ниво  стратегия.  Липсата  на  широко 
разпространени  и  устойчиви  партньорства  затруднява  поддържането  на  актуалността  на 
учебните материали, материалната база и предлаганите курсове и ограничава ресурсите и 
възможностите, достъпни за учениците. Тези обстоятелства ограничават и възможностите на 
учителите  за  контакти  с  промишлеността.  Наред  с  това  системата  за  начално  и 
продължаващо обучение  за  преподаватели  е  доста  централизирана,  което  пречи  както  на 
разпространението на нови техники,  така и на възможността доставчиците на обучение да 
въвеждат нови програми в отговор на потребностите на пазара. 

Насоки за развитие на политиката: 

20. Включване  на  местните  икономически  комисии  в  планирането  на  образованието  и 
обучението. Това ще гарантира по‐голямо сближаване между търсенето и предлагането на 
умения  в  съответствие  с  регионалните  икономически  и  социални  условия  и  перспективи. 
Тези  комисии,  ако  са  добре  представени  чрез  водещи  фирми  в  района,  са  източник  от 
решаващо  значение  за  събиране  на  данни  за  пазара  на  труда  и  могат  да  предоставят 
информация, която често не се улавя от проучванията. 

21. Насърчаване  на  практическото  сътрудничество  в  рамките  на  триъгълника  училища—
бизнес—научноизследователската  и  развойна  дейност  и  създаване  на  възможности 
учителите  да  получат  достъп  до  промишлеността.  Един  възможен  механизъм  е  да  се 
формализира  ролята  на  работодателите  и  да  им  бъдат  предоставени  изпълнителни 
правомощия  в  управителните  органи  на  обучаващите  институции.  В  Сингапур  например 
представител  на  частния  бизнес  оглавява  управителния  съвет  на  Института  за  техническо 
образование, а членуващите в него колежи също включват представители на частния сектор 
в управителните си органи. 

22. Включване  на  конкретни  разпоредби  в  проекта  за  изменение  на    Закона  за 
професионалното образование и обучение за осигуряване на качеството в ПОО. Това може 
да  включва  определяне  на  специфични  функции  на  предложения  нов  Национален 
инспекторат  по  образованието.  Системата  може  също  да  има  полза  от  разработването  и 
прилагането  на  вътрешна  система  за  контрол  на  качеството  в  професионалните  училища. 
Тази  мярка  трябва  да  бъде  допълнена  със  схеми  за  подпомагане  на  капацитета  на 
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професионалните  училища  за  създаване  и  ефективно  прилагане  на  системи  за  вътрешен 
контрол на качеството. 

23. Разработване  на  уеб  базирана  платформа  за  обмен  на  добри  практики  при 
предоставянето  на  ПОО.  Тази  платформа  следва  да  покрива  професионалните  учебни 
заведения в страната и да ползва международния опит. 

24. Разработване на система за осигуряване на качество и за отчетност на системата за РРС в 
България,  която  да  информира  и  подкрепя  разработването  на  основани  на  данни 
политики за РРС. С въвеждането на Рейтинговата система на висшите училища в България 
страната е предприела важни стъпки за събиране и редовно публично разпространяване на 
данни  за  заетостта,  доходите  и  удовлетвореността  на  работодателите  от  висшето 
образование  по  професионални  направления  и  тип  институции.  Този  опит  може  да  се 
разшири  допълнително,  за  да  покрие  по‐широката  система  за  РРС  в  България  и  да  се 
използва  за  предоставяне  на  информация  на  гражданите  за  възможностите  за  избор  на 
обучение, която да ги ориентира при вземане на решение. 
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1.Въведение 

25. Настоящият доклад представя цялостна диагностична оценка на политиките и институциите 
за развитие на работната сила в България (РРС). Резултатите се основават на нов инструмент 
на  Световната  банка,  предназначен  за  тази  цел  —  SABER‐РРС.  SABER‐РРС  е  част  от 
инициативата  на  Световната  банка  за  Системен  подход  за  по‐добри  резултати  в 
образованието  (SABER)  3 ,  чиято  цел  е  систематична  оценка  и  документиране  на 
политическите  и  институционалните  фактори,  които  влияят  върху  резултатите  в  ключови 
области  на  националните  системи  за  образование  и  обучение.  Инструментът  SABER‐РРС 
обхваща началното, продължаващото и целевото професионално образование и обучение, 
което се предлага чрез множество пътеки и се фокусира главно върху програми в системата 
на средното образование и след завършването му. 

Аналитична рамка 

26. Инструментът  се  основава  на  аналитична  рамка4,  която  идентифицира  три  функционални 
измерения на политиките и институциите за РРС: 

 Стратегическа  рамка,  която  се  отнася  до  прилагането  на  застъпничество, 
партньорство  и  координация  на  високо  равнище,  обикновено  отвъд 
традиционните секторни граници, по отношение на целта за съобразяване на РРС 
в критични области с приоритетите за национално развитие; 

 Надзор  на  системата,  който  се  отнася  до  условията,  регламентиращи 
финансирането,  осигуряването  на  качеството  и  пътеките  за  обучение,  които 
оформят стимулите и информационните сигнали, засягащи избора, който правят 
отделните лица, работодатели, доставчици на обучение и други заинтересовани 
страни, и 

 Предоставяне  на  услуги,  която  се  отнася  до  разнообразието,  организацията  и 
управлението  на  предоставянето  на  обучение,  както  от  държавни,  така  и  от 
недържавни  доставчици,  което  постига  резултати  по  места,  като  дава 
възможност  на  хората  да  придобият  умения,  съобразени  с  пазара  и  работните 
места. 

27. Взети  заедно,  тези  три  измерения  позволяват  да  се  направи  систематичен  анализ  на 
функционирането на  системата  за  РРС  като цяло.  В  центъра на  вниманието  на рамката на 
SABER‐РРС са институционалните структури и практиките за изготвяне на публични политики 
и  това,  което  те разкриват по отношение на  капацитета на  системата да  концептуализира, 
проектира,  съгласува  и  изпълнява  политики  с  цел  постигане  на  резултати  по места.  Всяко 
измерение  е  съставено  от  три  цели  на  политиката,  които  съответстват  на  важни 
функционални  аспекти  на  системите  за  РРС  (вж.  фигура  1).  Целите  на  политиките  са 
допълнително разбити на отделни действия и теми на политиките, които разкриват повече 
подробности за системата.5 

 

                                                            
3
 За по‐подробна информация за SABER вж.: http://www.worldbank.org/education/saber. 

4
 За разясняване на рамката на SABER‐РРС, вж. Tan и кол., 2013 г. 

5
 Вж. приложение 2 за общ преглед на структурата на рамката. 
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Фигура 1: Функционални измерения и цели на политиките в рамката на SABER‐РРС 

 

Извършване на анализа 

28. Информация  за  целите  на  анализа  се  събира  с  помощта  на  структуриран  инструмент  за 
събиране на данни (ИСД) на SABER‐РРС. Инструментът е разработен за събиране, в рамките 
на  възможното,  на  факти,  а  не  на  мнения  относно  политиките  и  институциите  за  РРС.  За 
всяка  тема ИСД  включва  набор  от  въпроси  с  избор между  няколко  посочени  отговора,  на 
които  се  отговаря  въз  основа  на  документи  и  интервюта  с  осведомени  лица,  които 
предоставят  информация.  Отговорите  дават  възможност  всяка  тема  да  бъде  оценена  по 
скала от четири точки спрямо стандартизирани рубрики въз основа на наличните знания за 
добрите практики в глобален план (вж. фигура 2)6. Оценките по темите се осредняват и така 
се  получават  оценки  на  целите  на  политиката,  които  след  това  се  обобщават  в  оценка  на 
измерението.7 Резултатите  се  финализират  след  валидиране  от  съответните  национални 
партньори, включително лицата, предоставили информацията. 

 

                                                            
6 
Вж.  приложение 3  за  рубриките,  използвани  за  оценяване  на  данните  по  категории.  Както  и  в  другите  страни,  данните  се 
събират  от  главен  национален  изследовател  и  неговия  екип  въз  основа  на  източниците,  посочени  в  приложение  4,  и  се 
оценяват от екипа на SABER‐РРС на Световната банка (вж. приложение 5 за подробните оценки). 
7 
Тъй като съставните оценки се получават от средната стойност на базовите оценки, те рядко са цели числа. За дадена съставна 
оценка X превръщането в категорията от рейтинга, показан на корицата, се осъществява по следното правило: 1,00 ≤ X ≤ 1,75 
отговаря на „изоставаща“; 1,75 < X ≤ 2,50 отговаря на „в развитие“; 2,50 < X ≤ 3,25 отговаря на „утвърдена“ и 3,25 < X ≤ 4,00 
отговаря на „развита“. 

1.	Определяне на стратегическа посока за РРС 

2. Подход основан на търсенето

3. Укрепване на решаващата координация  

6. Разнообразни пътеки за придобиване на умения 

4.	Eфективност и справедливост на финансирането

7. Многообразни и качествени доставчици  

8. Aдекватни публични ПОО програми

9. Повишаване на отчетността 

5.Подходящи и надеждни стандарти

Стратегическа 
рамка 

Надзор на 
системата 

Доставка на 
услуги 
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29. В останалата част от доклада се обобщават основните изводи от оценката на работната сила 
съгласно рамката на SABER‐РРС и също така представя по‐подробнорезултатите по трите 
анализирани функционални измерения. За постави анализът в контекста на България, 
следва кратко представяне на  националния контекст

Фигура 2. Скала за оценка на функционалните измерения на SABER ‐ РРС 

Изоставаща  В развитие Утвърдена Развита 
 
Ограничено  
ангажиране 

 
Някои примери  
за добра  
практика 

Добра практика  
в цялата  
система 

Добра практика в 
цялата  система, 
отговаряща  на 
световните 
стандарти 
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2.Национален контекст 

30. България  се присъедини  към Европейския  съюз  (ЕС)  през 2007 г.  след бурен политически и 
икономически  преход  през  деветдесетте  години  на  миналия  век.  Нейният  БВП  на  глава  от 
населението  от  7 158  щатски  долара  през  2011 г.8 я  нарежда  сред  икономиките  с  висок 
среден доход. В десетилетието преди глобалната финансова криза от 2008—2009 г. България 
се радва на устойчив икономически растеж, средно над 5 % годишно. След рязък спад на БВП 
през  2009 г.  растежът  е  възобновен,  но  само  умерено.  Кризата  наложи  правителството  да 
съсредоточи  вниманието  си  върху  мерки  за  намаляване  на  нарастващата  безработица  и 
запазване на фискалната стабилност. 

31. Страната има население от около 7 млн. души,  състоящо се от три големи етнически групи: 
българи (84,8 %), турци (8,8 %) и роми (4,9 %)9. Очакванията са населението да се свие с 18 % 
между 2000 и 2025 г.  като последствие от ниската раждаемост и емиграцията. Населението 
бързо  застарява:  по  оценка  на  Националния  статистически  институт  (НСИ)10 съотношението 
между лицата на възраст 65 и повече години и тези на възраст между 15 и 64  години ще се 
увеличи  от  25 %  през  2011 г.  на  47 %  до  2040 г.  Емиграцията  е  основно  сред  възрастовата 
група  от  20  до  39  години,  на  която  се  пада  между  60  и  75 %  от  годишната  емиграция  в 
периода 2007—2011 г. С оглед на негативните демографски тенденции се очаква работната 
сила в България също да намалее от 3,4 млн. през 2011 г. на 3,2 млн. към 2020 г.11 

32. Към  настоящия момент  секторите,  в  които  са  заети  най‐голям  брой  лица,  са:  промишлено 
производство, търговия на едро и дребно, образование, здравеопазване и социални услуги, и 
строителство.  В  резултат  на  финансовата  криза  от  2008 г.  обаче  заетостта  в  първите  два 
сектора и  в  строителството  е намаляла  значително.  За разлика от  тях  административните  и 
подпомагащите  услуги,  финансовите  услуги,  застрахователната  дейност  и  ИКТ  са  били 
източници  на  растеж  на  заетостта.  През  последните  години  безработицата  постоянно 
нараства,  като  през  2011 г.  е  достигнала  11,4 %,  над  два  пъти  повече  от  равнището  през 
2008 г.  Безработицата е разпространена  главно сред  хората  с по‐ниско образование. Що  се 
отнася  до  предлагането  на  умения,  по‐голямата  част  от  българите  са  завършили  средно 
образование,  а  около 20 %  са  с  висше  образование.  Според данните  на  Евростат  за 2011 г. 
равнището на безработица е 25,5 %  сред  хората,  които  са останали  с основно образование 
(нива  0—2  по  ISECD),  докато  сред  лицата  с  професионално  образование  след  завършено 
средно образование,  но не висше  (нива 3  и 4  по  ISCED)  тя е 9 %  и 5 %  сред хората  с  висше 
образование  (нива 5 и 6 по  ISECD). В  сравнение със съответните равнища на безработица в 
държавите от ЕС равнището на безработица сред най‐ниско образованите хора в България е 
нараснало значително от началото на финансовата криза.  

33. През 2012 г. България е била сред 7‐те държави от ЕС с най‐високо ниво на рано напускащи 
училище.  Проблемът  с  отпадането  от  училище  засяга  в  много  по‐голяма  степен 
професионалните  (равнище  на  отпаднали  от  4,15 %12),  отколкото  общообразователните 
училища  (равнище  на  отпаднали  от  1,6 %).  Учениците  от  семейства  в  неравностойно 
положение по‐често учат  в професионални училища и  гимназии,  поради което по‐големият 
дял  отпаднали  от  училище  има  непропорционално  въздействие  върху  тези  общности  в 
сравнение  с  населението  като  цяло.  Образователните  постижения  варират  значително 
съобразно  етническата  принадлежност:  около  70 %  от  етническите  турци  и  93 %  от 
етническите  роми  в  България  не  са  завършили  средно  образование  в  сравнение  с  30 %  от 

                                                            
8
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. 

9
 НСИ, 2012 г., http://censusresults.nsi.bg/Census/ (информацията е основана на данните за лицата, отговорили на доброволния 
въпрос за самоопределяне по етническа група — 91 % от цялото население). 
10
 НСИ, 2012 г., http://www.nsi.bg/index.php — Прогноза за населението при хипотеза за конвергентност. 

11
 Наблюдение на работната сила по пол, България, CEDEFOP, прогнози за уменията, България 2012 г. 

12
 НСИ, 2013 г. 



БЪЛГАРИЯ ǀ РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА                                SABER Доклад за страната |2014 
 

 
СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА ПО‐ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
12

етническите  българи.  По  данни  на  НСИ13 в  началото  на  2011 г.  23,2 %  от  ромските  деца  на 
възраст  от  7  до  15  години  не  посещават  училище,  относително  голям  дял  в  сравнение  с 
турското  етническото  малцинство  (11,9 %)  и  етническите  българи  (5,6 %).  Също  така 
равнището на неграмотност сред ромското население (11,8 %) е значително по‐високо от това 
сред етническите турци (4,7 %) и българите (0,5 %). Съществуват различия и между градските 
и  селските  райони:  повече  от  70 %  процента  от  жителите  на  градовете  са  завършили  най‐
малко  средно  образование  в  сравнение  с  едва  40 %  от  тези,  които  живеят  в  селските 
райони.14 

34. Резултатите  от  учебния  процес  в  България  се  влошават.  По  данни  от  Програмата  за 
международно оценяване на учениците (PISA) за 2012 г.15 голяма част от българските ученици 
на 15‐годишна  възраст  показват  резултати  под  ниво 216 по  четене,  математика  и  природни 
науки  (съответно 39,4 %, 43,8 %, 36,9 %)  в  сравнение  със  съответно  под 18 %, 23 %  и 17,8 % 
средно за техните връстници в страните от ОИСР. По този показател резултатите на България 
са  подобни  на  тези  на  Румъния  и  много  по‐лоши,  отколкото  резултатите  на  някои  страни, 
които  не  са  членки  на  ЕС  и  са  със  сходно  равнище  на  БВП  на  глава  от  населението,  като 
Сърбия  и  Турция.  Слабите  резултати,  установени  в  рамките  на  проучването  PISA,  са 
концентрирани  предимно  в  професионалните  училища  и  в  малките  селски  училища. 
Разликата  в  резултатите  между  училищата  в  България  е  много  по‐голяма,  отколкото 
разликите  в  резултатите  в  рамките  на  едно  училище.  Това  явление  се  дължи  на  ранния 
подбор на учениците с изпит след VII и VIII клас, който ги насочва към профилирани училища, 
общообразователни училища и професионални училища. Профилираните училища предлагат 
общо  образование  с  допълнителен  акцент  върху  избран  предмет  (например  чужд  език, 
математика,  ИКТ  и  др.)  Общообразователните  училища  предоставят  образование  без 
допълнително фокусиране върху даден предмет, докато професионалните училища включват 
професионални  предмети  в  учебната  програма,  често  за  сметка  на  времето,  отделено  за 
общообразователните  предмети.  Средният  резултат  по  математика  от  PISA  2012  за 
професионалните училища е 416 спрямо 475 за профилираните гимназии. Според данните от 
проучването  PISA  2012 повече  от  половината  от  учениците  в  професионалните  училища  са 
показали резултат под критичния праг за математическа грамотност, като за сравнение делът 
на  учениците  от  профилираните  гимназии,  които  са  функционално  неграмотни  по 
математика,  е  28 %.  Така  училищната  система  е  разделена  на  публични  профилирани 
училища  с  високи  резултати  (често  наричани  „елитни“  училища)  и  по‐голяма  част, 
включително  общообразователните  училища  и  професионалните  училища,  които  показват 
средни до ниски резултати. Във втората група преобладават професионалните училища.  

35. Делът  на  възрастните,  които  се  включват  в  продължаващо  образование  и  обучение  в 
България,  е  най‐нисък  сред  държавите  от  ЕС.  По  данни  от  проучване  от  2012 г.  на 
Европейския  център  за  развитие  на  професионалното  обучение  (CEDEFOP) 17,  едва  1,2 %  от 
населението на възраст между 25 и 64  години са участвали в дейности за образование или 
обучение  в  четирите  седмици  преди  проучването,  дял,  който  е  по‐малко  от  една  седма  от 
средния за ЕС. Комбинацията от слаби образователни постижения на българските млади хора 
и  ограничено  участие  в  дейности  за  учене  през  целия  живот  на  възрастните  е  повод  за 
безпокойство.  Това  компрометира  качеството на бъдещата работна  сила и  способността на 
страната  да  навлезе  в  по‐доходоносните  сфери  на  икономическа  дейност.  В  същото  време 
това  положение  намалява  капацитета  на  сегашната  работната  сила  да  се  адаптира  към 
икономическото  преструктуриране  и  да  се  възползва  от  нови  възможности  за  работа. 

                                                            
13
 НСИ, 2011 г. Преброяване на населението — основни резултати, НСИ, София, 2012 г., стр. 30—31. 

14
 Преброяване на населението, 2011 г., НСИ, 2012 г., http://www.nsi.bg/census2011/index.php. 

15
 OECD (2010 г.), PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science, 

(том I), http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450‐en, том I, Results for countries and economies: Annex B1, стр. 194, 221, 225. 
16
 PISA дава оценки на учениците от 1b до 6, като 6 е най‐високата оценка. Оценка под 2 показва равнище на постижения под 

прага за владеене на предмета. 
17
 CEDEFOP, 2012, http://www.cedefop.europa.eu/EN/statistics‐and‐indicators/continuing‐vocational‐training‐and‐adult‐learning.aspx 
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3. Преглед на резултатите  

36. В  тази  глава  са  представени  резултатите  от  оценката  на  българската  системата  за  РРС, 
направена въз основа на аналитичната рамка и инструментариума на SABER‐РРС. Фокусът е 
поставен върху политиките, институциите и практиките в трите функционални измерения за 
изготвяне и прилагане на политика — стратегическа рамка, надзор на системата и доставка 
на  услуги.  Тъй  като  всички  тези  аспекти  заедно  формират  оперативната  среда,  в  която 
отделни  лица,  фирми  и  доставчици  на  обучение  вземат  решения  по  отношение  на 
обучението,  те  оказват  съществено  влияние  върху  наблюдаваните  резултати  относно 
развитието  на  уменията.  Стабилните  системи  за  развитие  на  работната  сила  са 
институционализирали  определени  процеси  и  практики  за  постигане  на  съгласие  по 
приоритетите, за сътрудничество и координация, както и за получаване на рутинна обратна 
информация,  която поддържа непрекъснатото новаторство и  усъвършенстване.  За  разлика 
от  тях  слабите  системи  се  характеризират  с  фрагментираност,  дублиране  на  усилия  и 
ограничено извличане на поуки от опита.  

37. Резултатите  от  оценката  SABER‐РРС,  представени  в  следващите  раздели,  дават  основа  за 
разбирането на текущото състояние на системата на РРС в страната, както и за обсъждане на 
идеи за това как най‐добре тази система да се укрепи през следващите години.  

Фигура 3: Оценки за отделните измерения в България 

 

 

38. Фигура 3 показва общите резултати за трите функционални измерения в рамката на SABER‐
РРС. За измерението „стратегическа рамка“ България е оценена на равнище „утвърдена“ (2,8 
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от възможни 4,018), докато за „надзор на системата“ и за „доставка на услуги“, резултатът 
спада до равнище „в развитие“ (съответно 2,4 и 2,2). Констатациите сочат, че политиките и 
институциите за РРС в България в момента са най‐развити на ниво стратегия, като системите 
за управление и предоставяне на услуги са относително по‐слаби. Относително по‐добрият 
рейтинг на системата за измерението „стратегия“ дава оптимизъм за бъдещо подобряване и 
в другите измерения, тъй като показва, че е налице стабилна основа, на която да стъпят 
мерките за преодоляване на съществуващите проблеми при прилагането на политиките.

                                                            
18 За дадена съставна оценка X превръщането в категорията от рейтинга, показан на корицата, се осъществява по следното 

правило: 1,00 ≤ X ≤ 1,75 отговаря на „изоставаща“; 1,75 < X ≤ 2,50 отговаря на „в развитие“; 2,50 < X ≤ 3,25 отговаря на 
„утвърдена“ и 3,25 < X ≤ 4,00 отговаря на „развита“. 
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 4. Съответствие на развитието на работната сила с основните 
икономически и социални приоритети 

Социално икономически приоритети и реформи 

39. Развитието на работната сила не е самоцел, а е средство за постигане на по‐широки цели — 
повишаване  на  пригодността  за  заетост  и  производителността,  намаляване  на 
ограниченията за растежа и развитието на бизнеса, свързани с недостига на умения, както и 
цялостно повишаване на икономическия растеж и социалното благополучие.  

40. Ключовите  социално‐икономически  цели  на  България  са  заложени  в  документа  „Европа 
2020: Национална програма за реформи“19, където са дефинирани целите за подобряване на 
инфраструктурата,  повишаване  на  конкурентоспособността  на  работната  сила  в  България, 
създаване на по‐добра бизнес среда и насърчаване на доверието в държавните институции. 
Този  документ  определя  РРС  като  важен  инструмент  за  постигане  както  на  икономическа 
конкурентоспособност, така и на социална закрила за най‐уязвимите слоеве на обществото. 
По‐конкретно това включва постигане на 76 % заетост на населението на възраст от 20 до 64 
години (в сравнение с равнище на заетост от 63 % през 2012 г.), намаляване с 260 000 души 
на  броя  на  хората,  живеещи  в  бедност  до  2020 г.  и  намаляване  на  безработицата  сред 
уязвимите групи.  

41. Въпреки  че  в  стратегическите  документи  се  отчита,  че  една  дългосрочна  стратегия  за 
изграждане  на  квалифицирана  работна  сила  е  от  основно  значение  за  перспективите  за 
конкурентоспособност, устойчив растеж и споделен просперитет на България, все още не са 
разработени  реформите  в  сектора  на  образованието.  Една  от  причините  за  забавените 
реформи е обстоятелството, че бавният растеж и високата безработица като последствие от 
финансовата  криза  през  2008 г.  са  довели  до  съсредоточаване  върху  краткосрочни 
субсидирани  програми  за  заетост,  които  защитават  предимно  нискоквалифицираните 
работни места за сметка на инвестирането в дългосрочна конкурентоспособност. Актуалните 
към  настоящия  момент  основни  стратегически  документи,  свързани  с  РРС,  включват: 
Национална  програма  за  развитие  на  училищното  образование  и  предучилищното 
възпитание и подготовка 2006—2015 г. и Националната стратегия за учене през целия живот.  

42. Националната  програма  за  развитие  на  училищното  образование  и  предучилищното 
възпитание и подготовка 2006—2015 г., приета от Народното събрание, определя целите за 
цялостно  подобряване  на  достъпа  до,  и  качеството  на  училищното  образование  като 
основен елемент за развитието на националната работната сила. 

43. Приоритетни  области  на  ученето  през  целия  живот  (УЦЖ),  определени  в  Националната 
стратегия за учене през целия живот, са: подобряване на възможностите за достъп до УЦЖ и 
осигуряване  на  качество  и  ефективност  на  УЦЖ,  подобряване  на  учебните  програми  и 
професионалното  образование  и  обучение,  развитие  на  обучението  на  работното  място, 
кариерното  ориентиране,  както  и  валидирането  и  признаването  на  умения  и 
компетентности. 

44. Наред  с  това  Стратегията  по  заетостта  на  Република  България  (2008—2015 г.)  се  фокусира 
върху i) подобряване на съответствието между образованието и обучението, от една страна, 
и променящите се потребности на пазара на труда, от друга, и ii) насърчаване на участието в 
учене през целия живот, активиране на неактивните и обезкуражените лица и ефективната 
интеграция на уязвимите групи на пазара на труда.  

                                                            
19
 Приета от Съвета за развитие през 2011 г.; актуализирана Национална програма за реформи (2011—2015 г.) 
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45. Два  основни  закона  определят  правната  рамка  за  РРС  (вж.  каре  1):  Закона  за  народната 
просвета и Закона за професионалното образование и обучение. И двата акта са в процес на 
преразглеждане. И двата закона са предназначени да развиват умения за работа със сложни 
и постоянно променящи се методи на обучение (включително информационни технологии), 
изграждане  на  ключови  компетентности,  изграждане  на  нагласи  и  умения  за  учене  през 
целия живот, както и подобряване на достъпа до образование (включително ранното детско 
развитие).  Предвижданите  промени  в  законодателството  в  областта  на  образованието 
включват разработване на набор от държавни образователни стандарти и подобряване на 
възможностите за разнообразяване на методите за обучение, както и валидиране на умения 
и  компетентности.  В  проекта  на  Закон  за  предучилищното  и  училищното  образование  се 
предвижда  нова  вътрешна  система  за  управление  на  качеството  в  детските  градини  и 
училищата  за  подобряване  на  качеството  на  образователните  услуги  и  за  организационно 
развитие на образователните институции.  

Каре 1: Законодателна уредба на РРС

Закон  Функции 

Закон  за  професионалното 
образование и обучение 

Урежда  законовата  среда  и  институционалната 
рамка  на  началното  и  непрекъснатото 
професионално обучение. 

Закон за народната просвета  Урежда  правната  основа  на  цялата  образователна 
система  и  установява  правото  на  гражданите  на 
непрекъснато  повишаване  на  тяхното  образование  и 
квалификация. 

Закон за степента на образование, 
общообразователния 
минимум и учебния план 

Урежда  държавните  образователни  изисквания  за 
придобиване  на  степен  на  образование,  законовия 
минимум  за  общообразователни  постижения  и 
учебния план в системата на народната просвета. 

Кодекс на труда  Осигурява  възможности  за  професионално 
образование  и  обучение  и  преквалификация  на 
заетите лица 

Закон за насърчаване на заетостта Определя  институциите  и  участниците,  ангажирани  с 
насърчаване на  включването  в  обучение  сред  заетите 
и  безработните  лица  и  групите  в  неравностойно 
положение. 

Закон за занаятите  Урежда  правилата  и  изискванията  за  обучение  по 
определени (традиционни) занаяти. 
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Рейтинг на измерението „стратегическа рамка“  

46. Въз основа на данните, събрани от въпросника на SABER‐РРС, общият рейтинг на България за 
измерението „стратегическа рамка“ е в категория 2,8 (утвърдена) (вж. фигура 4). Тази оценка 
е средният резултат от оценките на основните съставляващи цели на политиките, свързани с: 
1) определяне на стратегическата посока за развитие на работната сила (3,0), 2) насърчаване 
на подход към РРС, основан на търсенето (2,4) и 3) укрепване на решаващата координация 
за РРС (3,0). Обяснението за определянето на съответния рейтинг на целите на политиката и 
техните последствия е дадено по‐долу. 

 

Фигура 4: Рейтинг в съответствие със SABER‐РРС на измерението „стратегическа рамка“ 

Заб.: вж. фигура 2 за разяснение на рейтинга по категории по хоризонталната ос. 
Източник: въз основа на анализа на данните, събрани чрез използването на въпросника на SABER‐РРС. 

Цел на политиката 1: Формулиране на стратегическа посока 

47. Лидерите играят важна роля при задаването на определена форма на стратегическата визия 
за  РРС,  подходяща  за  специфичните  обстоятелства  и  възможности  на  страната.  Тяхното 
застъпничество и ангажиране привлича заинтересованите страни за партньорство в името на 
общото  благо,  формирането  на  обществена  подкрепа  за  ключовите  приоритети  в  РРС  и 
гарантирането,  че критичните въпроси получават дължимото им внимание в политическия 
диалог. Въз основа на тези идеи цел на политиката 1 оценява степента, в която лидерите на 
най‐високо равнище от държавния и частния сектор осигуряват устойчиво застъпничество за 
приоритетите на РРС посредством институционализирани процедури. 

48. България получава рейтинг „утвърдена“  по цел на политиката 1. Правителството  е  въвело 
институционална рамка за определяне на стратегическите приоритети на РРС в партньорство 
със заинтересованите страни от неправителствения сектор. Въпреки това лидерите в сферата 
на  РРС  не  са  формулирали  ясен  набор  от  специфични  приоритети  или  не  са  осигурили 
устойчивия импулс, необходим за постигане на резултатите. На ниво политика, усилията на 
лидерите  не  винаги  са  били  в  състояние  да  наложат  съгласуваност  между  целите  на 
България за икономическо развитие и политиката за РРС. Освен това координацията между 
ресорните  министерства  изглежда  се  съсредоточава  върху  оперативните  аспекти,  като  ѝ 
липсва зададена от лидерите посока на стратегическо равнище. 

49. Развитието на работната сила в България е отговорност на три основни институции: 1) МОН, 
2) Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и 3) НАПОО. МОН се занимава с 
осигуряване  на  съгласуваност  между  политиките  за  образование  и  националните  и 
европейските приоритети и стратегии, както и с разработване на учебни програми, системи 

1 2 3 4
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за  оценяване  и  професионална  квалификация.  МТСП  участва  в  предоставянето  на  както 
начално ПОО,  така  и  на  целеви  програми  за  обучение,  и  е  основният  орган,  отговарящ  за 
изготвянето  на  анализи  на  пазара  на  труда.  НАПОО  отговаря  за  лицензирането  и 
професионалните стандарти. 

50. Ограничен  брой  представители  на  неправителствения  сектор  имат  лидерска  роля  по 
отношение  на  политиката  за  РРС.  Това  включва  представители  на  синдикатите  (КТ 
„Подкрепа“  и  Конфедерацията  на  независимите  синдикати  в  България)  и  сдружения  на 
работодателите  („Възраждане“  и  Българската  стопанска  камара  (БСК),  както  и  други.  БСК 
например в момента разработва информационна система, която оценява компетентностите 
на  работната  сила  с  цел  регистриране  на  наличността  на  различни  умения  на  пазара  на 
труда.  Експерти  на  БСК  също  така  внасят  предложения  за  законодателни  промени.  Други 
заинтересовани страни също участват в политически диалог с правителството по конкретни 
теми, но като цяло междуинституционалното сътрудничество е спорадично и се нуждае от 
подобрение. 

Цел на политиката 2: Насърчаване на подход към РРС, основан на 

търсенето 

51. Ефективното  застъпничество за РРС изисква надеждно оценяване на  търсенето на умения, 
ангажиране на работодателите в оформянето на дневния ред на държавата за РРС и стимули 
за работодателите да подкрепят развитието на  умения. Цел на политиката 2  включва  тези 
идеи и определя системата според степента, в която са налице политики и институционални 
механизми, които: i) да създават яснота относно търсенето на умения и сферите, в които те 
са критично ограничени, и ii) да ангажират работодателите при определяне на приоритетите 
за РРС и за усъвършенстване на мерките за повишаване на квалификацията на работниците. 

52. България  получава  рейтинг  в  категория  „в  развитие“  по  цел  на  политиката  2.  Въпреки 
наличието  на  някои  проучвания  (макар  и  с  ограничен  обхват)  за  оценка  на  липсите  на 
умения и някои обещаващи инициативи на частния сектор, информационната база, която е 
на  разположение  на  лидерите,  за  да  се  гарантира,  че  политиките  за  РРС  са  приведени  в 
съответствие  с  търсенето  на  нови  умения,  не  е  стабилна.  Освен  това  правителството 
предвижда малко на брой мерки, осигуряващи стимули за работодателите, за да развиват и 
усъвършенстват уменията на работниците и служителите си или да участват в създаването на 
система, основана на търсенето.  
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53. Въпреки  множеството  проучвания  по  конкретен  повод  за  измерване  на  търсенето  и 
предлагането  на  умения,  проведени  от  правителството  през  последните  три  години, 
събраните данни не са използвани систематично, за да се генерира надеждна информация 
относно липсите на умения. Налице е натиск от ограничен брой представители на  частния 
сектор за такава практика, най‐добре илюстриран от проекта „Разработване и внедряване на 
информационна система за оценка на компетентностите на работната сила по браншове и 
региони“20,  БСК,  който  е  предназначен  за  идентифициране  и  измерване  на  наличните 
технически  и  общи  умения  в  отделните  региони  и  сектори  на  икономиката  (вж.  каре  2). 
Въпреки този амбициозен проект, текущите оценки на недостига на умения обикновено са 
ограничени по обхват и обвързани с конкретни проекти.  

54. Предоставят се известни стимули на работодателите, за да оценят бъдещите потребности от 
умения и да развият и повишат квалификацията на работниците. Липсата на възможности за 
представителите  на  бизнеса  да  упражняват  ръководна  роля  при  определянето  на 
стратегическите приоритети за РРС в партньорство с правителството е възпиращ фактор  за 
тяхното активно участие. Има и няколко инициативи за насърчаване на работодателите да 
станат  по‐активни  участници  в  системата  на  РРС  чрез  предоставяне  на  обучение  за 
работниците. Въпреки че Законът за насърчаване на заетостта посочва, че работодателите в 
официалната  икономика могат  да  кандидатстват  за  безвъзмездни  средства  в  подкрепа  на 
обучението  на  служителите  (включително  закупуване  на  услуги  за  обучение,  обучение  на 
работното  място  и  наставничество),  тази  възможност  не  е  широко  използвана  поради 
неяснотите в изискванията и процедурите за получаване на такива безвъзмездни средства. 
Освен  това,  взаимодействието  и  сътрудничеството  между  бизнеса  и  институциите  за 
обучение  е  рядкост,  както  посредством  участието  им  в  комисии  на  национално  равнище 
така  и  чрез  прякото  им  участие.  Правителството  предвижда  малко  на  брой  формални 
стимули  за работодателите  така че  те да участват  в  системата  за обучение като подкрепят 
разработването на учебни програми, доставката на обучение и осигуряването на качеството. 

                                                            
20
 Проектът се осъществява от Българска стопанска камара — Съюз на българския бизнес през периода 2009—2013 г. в 

съответствие с договор №BG051PO001‐2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001‐2.1.06 „Повишаване гъвкавостта и 
ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2007—2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд. 

Каре  2:  „Разработване  и  внедряване  на  информационна  система  за  оценка  на 
компетентностите на работната сила по браншове и региони“ 
 
Изпълнява се от БСК в партньорство с национално представените синдикати и има за цел 
да  създаде  цифрова  база  данни  (Система  за  оценка  на  компетентностите  на  работната 
сила),  което  да  позволи  да  се  определят  и  измерят  техническите  и  некогнитивните 
компетентности,  професии  и  квалификация  по  браншове.  Този  проект  все  още  е  в 
начална фаза, но е предвидено да включва следните компоненти и под‐компоненти.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: БСК, 2012 г. 
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В  резултат  на  това  се  наблюдава  тенденция  курсовете  за  професионално  обучение  да  не 
отговорят на изискванията на бизнеса, което води до слаба реализация на пазара на труда и 
пропилени публични и частни ресурси.  

55. Важно  е  да  се  отбележи,  че  неформалният  сектордопринася  за  една  трета  от  БВП  на 
страната  и  наема  22 %21 от  работната  сила  и  където  възможностите  за  повишаване  на 
квалификацията на работниците и служителите е изключително оскъдна.  

56. Не се прави редовен преглед на програмите, които са въведени, за да се насърчи участието 
на работодателите в разработването на политики. В системите, получили рейтинг „развити“, 
рутинните прегледи на такива инициативи се използват както за усъвършенстване на самите 
програми,  така  и  за  осигуряване  на  информация  при  разработването  на  нови  политики.  В 
България,  препоръките  от  направените  анализи  не  се  включват  редовно  в  процеса  на 
разработване на политики, нито в решенията за отпускане на програмно финансиране. Една 
от  причините  за  това  е,  че  държавните  институции  не  разполагат  с  достатъчно  ресурси  за 
анализ на политиката, което отчасти се дължи на факта, че тези дейности се конкурират за 
ограничените финансови средства и човешки ресурси с други функции на министерствата. 

Цел на политиката 3: Укрепване на решаващата координация за 

прилагане 

57. Гарантирането,  че  усилията  на  множеството  заинтересовани  страни,  участващи  в  РРС  са 
приведени  в  съответствие  с  основните  социално‐икономически  приоритети  на  страната  е 
важна  цел  на  стратегическата  координация.  Такава  координация  обикновено  изисква 
лидерство  на  достатъчно  високо  равнище,  за  да  се  преодолеят  пречките  пред 
междусекторното или междуведомственото сътрудничество. Цел на политиката 3 разглежда 
степента,  до  която  са  налице  политики  и  институционални  механизми  за  даване  на 
официален статут на ролите и отговорностите за координирани действия по стратегическите 
приоритети. 

58. България  получава  рейтинг  в  категория  „утвърдена“  по  цел  на  политиката  3.  Ясно 
определени от законодателството са функциите на заинтересованите страни от държавния и 
неправителствения сектори. Въпреки това обаче, макар да съществуват формални и ad‐hoc 
механизми  за  приноса  на  заинтересованите  страни  от  неправителствения  сектор,  тези 
механизми  не  реализират  последователно  своя  потенциал  за  генериране  на  ефективна 
координация в подкрепа на подобряването на стратегиите и политиките за РРС. 

59. Законът за насърчаване на заетостта определя ролите на заинтересовани за РРС страни по 
отношение  на  участието  им  в  официални  органи  за  сътрудничество  при  работата  по 
стратегии  и  политики.  Функциите  на  държавните  институции  са  ясно  определени,  като 
областите  на  припокриване  на  мандата  са  малко.  Има  някои  области  на  политиката,  като 
например  професионалните  стандарти,  координация  на  план‐приема22 и  организиране  на 
професионалното  ориентиране,  където  се  среща  сериозно  междуведомствено 
сътрудничество.  

60. Няколко  официални  структури  координират  приноса  на  заинтересованите  страни  от 
неправителствения сектор. Работодатели, браншови сдружения и синдикати участват в два 

                                                            
21 Доклад за наблюдение „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, Асоциация на индустриалния капитал в 
България, стр. 51, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007—2013 г., договор BG051PO001‐
2.1.05. Данните показват дела на отговори на работодатели, запитани дали съществува практиката на „често и много често 
наемане на работа без договор“. Цитираните данни са за септември—октомври 2012 г. (числото за 2010 г. е 28,4 %). 

22
 „С държавния план‐прием се определя броят на учениците в държавните и общинските училища“ (чл. 49, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета). 
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консултативни  органа  към МТСП.  Националният  съвет  за  насърчаване  на  заетостта  взема 
решения за приоритетните направления за професионално обучение и избира програмите, 
които  ще  бъдат  финансирани,  а  Националният  консултативен  съвет  по  професионална 
квалификация  на  работната  сила,  в  който  правителството,  работодателите  и  синдикатите 
имат  равно  представителство,  е  консултативен  орган  отговарящ  за  координацията  на 
националните  политики  за  учене  през  целия  живот.  Макар  тези  органи  да  осигуряват 
платформа  за  приноса  на  заинтересованите  страни  от  неправителствения  сектор  в 
дейностите на МТСП, редовни доклади за тяхната дейност и постижения не се оповестяват 
публично  и  няма  категорични  данни,  че  тези  органи  оказват  влияние  за  включването  на 
добри практики в официалната система за РРС. 

61. Заинтересованите  страни  от  неправителствения  сектор  имат  също  представители  и  в 
управителния  съвет  на  НАПОО  и  в  Комитета  за  наблюдение  на  Оперативна  програма 
„Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) 2007—2013 г.“. В НАПОО, заинтересованите страни 
създават експертни комисии за определяне на професионалните стандарти, вземат решения 
по  процедурите  за  издаване  на  лицензии  на  частните  доставчици  на  обучение  и  дават 
предложения  на МОН  за  развитие  и  усъвършенстване  на  системата  за  ПОО.  Комитетът  за 
наблюдение  на ОП  РЧР  се  свиква  два  пъти  годишно,  за  да  определя  нови  програми  и  да 
следи  за  ефективността  и  качеството  на  програмите,  които  са  в  процес  на  изпълнение. 
Макар  комитетът  да  се  състои  основно  от  държавни  институции,  в  него  участват  също  и 
представители на национални сдружения на работодатели,  синдикати и неправителствени 
организации.  

62. За осигуряване на координацията се създават и различни механизми по конкретни въпроси. 
Например  правят  се  консултации  с  бизнеса  в  процеса  на  реформи  в  законодателството. 
НАПОО  е  установила  също  и  тясно  сътрудничество  с  различни  браншови  сдружения  в 
сектори  като  строителство,  химия,  дървообработващата  и  мебелна  промишленост, 
козметика,  туризъм,  заваряване,  както  и  месопреработвателната  промишленост  и 
преработката на плодове и зеленчуци. 

63. Въпреки че има малко изследвания за резултатите от участието на заинтересованите страни 
от неправителствения сектор при вземането на решения в България, общоприетото мнение 
е,  че  тези  групи  трудно  успяват  ефективно  да  формулират  и  да  се  застъпват  за  своите 
колективни  интереси.  Ето  защо,  влиянието  им  върху  процеса  на  вземане  на  решения  на 
практика  все  още  е  ограничено.  Правителствоточесто  има  формално  отношение  към 
координационните  механизми.  Този  факт,  в  съчетание  с  доста  слабото  застъпничество  за 
РРС  като  инструмент  за  постигане  на  по‐широките  цели  за  развитие  и  липсата  на 
ангажираност към ясни, подлежащи на наблюдение и постижими цели за РРС от страна на 
правителството,  означава,  че  многобройните  механизми  на  България  за  координация  не 
произвеждат последователно съдържателни резултати.  

Насоки за развитие на политиката 

  Укрепване на лидерството и стратегическото насочване на системата за РРС 
в България 

64. Ръководството  на  страната  (в  правителството,  бизнеса  и  обществото  като  цяло)  трябва  да 
насърчава  активния  и  осъществяван  на  широка  основа  обществен  дебат  по 
стратегическите,  перспективно  ориентирани  действия  за  това  как  най‐добре  да  се 
подготви работната сила за работните места и икономическите възможности на бъдещето. 
Необходимо  е  да  се  постигне  баланс  между  краткосрочното  и  по‐дългосрочното  търсене, 
свързано  с  растежа,  диверсификацията  и  конкурентоспособността  на  икономиката. 
Например  правителството  на  Корея  има  дългогодишна  практика  на  свикване  на  различни 
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форуми за дебати и дискусии по стратегическите цели и подходи за РРС. Последният пример 
е  решението  на  корейския  президент  през  2010 г.  да  се  създаде  Съвет  за  национална 
стратегия по заетостта, който обединява девет министерства и пет индустриални федерации 
за  преодоляване  на  неотложното  предизвикателство,  свързано  с  несъответствието  между 
търсените  и  предлаганите  умения,  недостига  на  работни  места  и  високото  равнище  на 
младежка безработица.  

65. Предвид  мандата  на  Националния  съвет  за  тристранно  сътрудничество  за  преглед  и 
обсъждане на проектите на нормативни актове в областта на заетостта и професионалното 
обучение,  този  орган  очевидно  е  подходящ  да  играе  водеща  роля  сред  многобройните 
заинтересовани страни за насърчаване на един постоянен процес на консултации, диалог и 
сътрудничество  за  постигане  на  консенсус  и  за  определяне  на  приоритетните  действия  за 
РРС.  

Участие в редовни оценки на търсенето на умения, притежавани от 
работната сила и съществуващите и бъдещи липси на такива 

66. Една  съществена  част  от  изграждането  на  широк  социален  и  политически  консенсус  и 
стратегически фокус за ефективно инвестиране в РРС трябва да бъде оценката на търсенето 
на умения, притежавани от работната сила и на настоящите и бъдещи липси на умения. Това 
може  да  стане  чрез  редовни  проучвания  на  работната  сила  и  на  работодателите, 
фокусирани върху резултатите от учебния процес и компетентностите, като резултатите ще 
се  измерват  от  гледна  точка  на  реализацията  на  обучаемите  на  пазара  на  труда  и 
удовлетворението  на  работодателите.  Многогодишното  проучване  SABER‐РРС    за  Корея 
показва,  че  през  70‐те  години  на  20  век  Корея  е  имала  същите  рейтинги  за  системата  за 
разитие  на  работната  сила,  каквито  днес  има  България.  До  2010  г.,  Корея  достига  статус 
“напреднал”  за  направления  стратегическа  рамка  и  системен  надзор  и  утвърден  за 
“предоставяне на услуги”. Този напредък се дължи отчасти на рутинното събиране (от 70‐те 
години насам) на прецизна информация за състоянието на пазара на труда и търсенето на 
умения,  осъществявано  от  специализирано  държавно  аналитично  звено.  В  Ирландия 
консултативната  Експертната  група  за  бъдещите  потребности  от  умения,  създадена  през 
1997 г.,  за  да  осигури  съгласуваност  при  определянето  на  потребностите  от  умения  и 
икономическите  тенденции,  даде  своя  ценен  принос  за  вземането  на  информирани 
решенията  относно  политиките.България  следва  да  обмисли  възможностите  за 
разработване  и  институционализиране  на  механизъм  за  проучване  на  пазара  на  труда  и 
работодателите.  Като  алтернативи  може  да  се  използват  програмата  на  ОИСР  за 
международна  оценка  на  компетентностите  на  възрастните  (PIACC)  и  проучванията  на 
Световната банка STEP (умения, насочени към заетост и производителност), които в момента 
се използват от много страни, за да се оценят за първи път уменията на цялото население в 
трудоспособна възраст, както и кои от тези умения се ценят най‐високо от работодателите. 

67. България има практически  опит  в  събирането  и  анализирането  на  данни благодарение на 
инициативата  за  създаване  и  поддържане  на  рейтинговата  система  на  българските 
университети. Тази инициатива може да бъде разширена допълнително като събирането на 
информацията  за  реализацията  на  пазара  на  труда  на  завършилите  по  професионални 
области  и  направления  и  по  институции  обхване  също  така  и  завъшилите  ПОО  извън 
системата на висшето образование.  
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5. Надзор и управление на системата за развитие на работната 
сила 

  Институционална рамка 

68. Важна функция на органите за РРС е да насърчават ефективното и справедливо осигуряване 
на финансиране  за инвестиции в развитието на работната  сила,  да  улесняват ефективното 
придобиване на умения от лицата и да дават възможност на работодателите своевременно 
да  намират  квалифицираните  работници,  които  търсят.  Целта  е  да  се  сведат  до минимум 
системните  пречки  за  придобиване  на  умения  и  несъответствията  между  търсените  и 
предлаганите  умения.  Този  раздел  започва  с  кратко  описание  на  начина,  по  който  е 
организирана  и  се  управлява  системата  за  РРС,  след  което  са  представени  подробните 
констатации на SABER РРС относно надзора на системата и техните последици за политиката. 

69. ПОО в България се осъществява чрез множество механизми: начално ПОО, продължаващо 
ПОО и целеви програми. Началното ПОО попада в обхвата на МОН, докато продължаващото 
ПОО  и  целевите  програми  се  управляват  от  МТСП.  Разработването  на  проектите  на 
държавните  образователни  изисквания  и  изготвянето  на  списък  на  професиите,  както  и 
лицензирането и осигуряване на качеството на продължаващото ПОО обаче, са отговорност 
на  Националната  агенция  за  професионално  образование  и  обучение  (НАПОО), 
специализиран орган, създаден със Закона за професионалното образование и обучение от 
2000 г.  Средното  професионално  образование  и  обучение  се  финансира  основно  от 
държавния  бюджет,  а  началното  ПОО  след  завършване  на  средно  образование  и 
продължаващото ПОО до голяма степен разчитат на средства от лицата и от ЕС. България не 
използва  специални  механизми,  като  например  схема  за  осигурителни  постъпления  (levy 
scheme) за мобилизиране на ресурси директно от работодателите.  

70. Българските ученици се насочват към общообразователно или професионално образование 
след  6  или  7  години  основно  образование  (вж.  графиката  в  приложение  7).  Фокусът  на 
професионалното  образование  е  да  даде  на  учениците  възможности  за  придобиване  на 
професионална и техническа квалификация в съответствие с държавните изисквания. Всички 
ученици,  които  успешно  завършват  средно  образование  имат  право  да  кандидатстват  за 
академично или техническо обучение след средно образование. 

71. Въпросите, свързани с придобиването на умения са обект на повишено внимание от страна 
на правителството през последните години. Разпоредби за по‐широк кръг от доставчици на 
професионално обучение, както и за по‐широки компетентности бяха заложени в закона за 
професионалното образование и обучение от 2009 г. Наред с това, Решение № 96 на МС от 
февруари 2012 г., подготвя почвата за създаването на национална квалификационна рамка, 
съобразена с европейската квалификационна рамка.  

72. През  последното  десетилетие,  общите  национални  публични  разходи  за  всички 
образователни  равнища  постоянно  намаляват.  През  2012 г.  общите  публични  разходи  за 
образование са достигнали 3,6 % от БВП в сравнение със средния за ЕС дял от 5,2 %. Въпреки 
това, с разходи, равни на 0,6 % от БВП за публичните и частни програми за професионално и 
пред‐професионално обучение в средния курс и след завършване на  средно образование, 
но не висше (ISCED 3—4) през 2010 г., България се нарежда сред първите 10 държави от ЕС‐

27 по този показател.
23
 

                                                            
23
 CEDEFOP, 2012 г., Expenditure on general and vocational programs (налични са данни за 16 от държавите от ЕС‐27). 
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Рейтинг на измерението „надзор на системата“ 

73. Въз основа на данните,  събрани от въпросника на SABER‐РРС, България получава като общ 
рейтинг в категория 2,4 („в развитие“) за измерението „надзор на системата“ (вж. фигура 5 
по‐долу). Тази оценка е средният резултат от оценките на основните съставляващи цели на 
политиката,  свързани  с:  гарантиране  на  ефективност  и  справедливост  на  финансирането 
(2,0), осигуряване на подходящи и надеждни стандарти (2,9) и диверсификация на пътеките 
за  придобиване  на  умения  (2,3).  Обяснението  за  тези  оценки  и  техните  последици  са 
представени по‐долу. 

Фигура 5: Рейтинг в съответствие със SABER‐РРС на измерението „надзор 
на си стемата“

 

Заб.: вж. фигура 2 за разяснение на определянето на рейтинг по категории по хоризонталната ос. 
Източник: въз основа на анализа на данните, събрани чрез използването на въпросника на SABER‐РРС. 

Цел на политиката 4: Гарантиране на ефективност и справедливост на 

финансирането 

74. РРС  изисква  значително  инвестиране  на  ресурси  от  държавата,  домакинствата  и 
работодателите. За да се гарантира, че тези ресурси се използват ефективно, е важно да се 
разгледа степента, до която са налице политики и институционални механизми, които: i) да 
гарантират  стабилно  финансиране  на  ефективни  програми  за  начално,  продължаващо  и 
целево ПОО, ii) да наблюдават и оценяват справедливото предоставяне на финансиране и iii) 
да подпомагат партньорства с работодателите за финансиране на РРС. 

75. България получава рейтинг „в развитие“ по цел на политиките 4. Оценката отразява силните 
страни  от  гледна  точка  на  процедурите  за  отпускане  на  средства  за  целеви  програми  по 
Националния  план  за  действие  по  заетостта,  както  и  за  наблюдение  на  ефекта  от 
отпускането на тези средства за справедливостта при финансирането. Те се неутрализират от 
опасенията  за  стабилността  на  финансирането  на  професионалното  образование  и 
обучение,  свързани  с  това,  че  то  в  голяма  степен  разчита  на  средства  от  ЕС,  както  и  от 
липсата на институционални мерки за решаване на проблема със справедливостта. 

76. Държавното  финансиране  на  ПОО  се  реализира  чрез  годишните  бюджетни  кредити 
отпускани на МОН за начално ПОО. По‐голямата част от средствата, отпускани чрез МОН се 
разпределят към държавните и общинските средни училища за заплати и за поддръжка на 
материалната  база.  Отпусканите  средства  за  брой  ученици  (съгласно  принципа  „парите 
следват ученика“) за професионално и пред‐професионално образование в средния курс и 
за  обучение  след  завършване  на  средното  образование,  което  не  е  висше  образование, 
надвишават  средствата  за  общо  средно  образование  и  се  различават  в  зависимост  от 
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изучаваната професия. Средствата за средните училища, които предоставят начално ПОО се 
осигуряват  по  стандартна  формула,  въз  основа  на  броя  записани  ученици,  както  и 
отпуснатите  за  предходната  година  средства.  Не  се  разглеждат  изрично  мерки  за 
подобряване  на  ефективността,  като  отпускане  на  средства  въз  основа  на  постиженията 
спрямо  избрани  показатели  за  резултати,  съобразяване  на  програмата  с  приоритетите  за 
РРС, както и иновации в предоставянето на услуги.  

77. Държавното  финансиране  за  продължаващо  ПОО  и  целеви  програми  за  обучение  се 
осъществява  чрез  МТСП.  От  2008 г.  Министерският  съвет,  като  част  от  реакцията  на 
правителството на финансовата криза, одобрява отпускането на допълнителни средства за 
програми по Националния план за действие по заетостта. Някои програми по този план за 
действие, като например „Аз мога“ и „Развитие“ имат за цел да осигурят обучение и други 
услуги на лица, които са загубили работните си места или са прехвърлени от работа на пълно 
работно време на работа на непълно работно време. През 2010 г. положителната оценка на 
програмата  „Аз  мога“,  която  включва  използването  на  ваучери  за  обучение,  е  дала 
основание  програмата  да  бъде  разширена  и  да  достигне  прогнозираните  60  000  нови 
бенефициенти. Като цяло, обаче оценки, които да установят въздействието на програмите и 
механизмите за финансиране върху насърчаването на справедливостта са ограничени. 

78. В  България  държавното  финансиране  на  професионалното  образование  и  обучение  се 
допълва от фондовете на ЕС и от средства на домакинствата. Въпреки че работодателите са 
потенциален  източник  на  финансиране  и  други  ресурси,  тяхното  участие  не  е 
формализирано чрез публично‐частни партньорства или механизми за задължителни вноски 
към  специализирани фондове  за обучение  (например  схеми  за осигурителни постъпления 
(levy  schemes)).  В  момента  за  работодателите  има  малък  брой  мерки  за  финансово 
стимулиране,  за  да  си  сътрудничат  с  доставчиците  на  обучение.  Правителството  признава 
важната роля на работодателите, но съществуващите в момента програми за насърчаване на 
партньорството  между  обучителните  институции  и  работодателите  са  все  още  в  пилотна 
фаза  и  не  достигат  до  всички  региони,  особено  до  отдалечените  райони,  където 
предприятията  и  училищата  нямат  капацитет  да  формират  жизнеспособни  партньорства. 
Въпреки това, някои работодатели са сключили партньорство с доставчици на обучение за 
предоставяне  на  обучение  на  работното  място  или  учебни  стажове,  като  един  пример  за 
това  е  връзката  между  индустриалния  клъстер  „Електромобили“  и  Центъра  за 
професионално  обучение  към  „Автомотор  Корпорация“.  Като  цяло,  партньорствата между 
обучителните институции и работодателите се организират въз основа на конкретен повод.  

79. При наличието на силна система за РРС, държавното финансиране за обучение обичайно се 
наблюдава  и  приспособява  за  подобряване  на  въздействието  върху  справедливостта. 
България  не  разполага  с  цялостна  система  за  наблюдение  и  оценка.  Независимо  от  това, 
съответните  държавни  институции  провеждат  конкретни  анализи  на  повечето  публично 
финансирани програми  за  обучение,  които  са  насочени  към  уязвимите  групи.  Въпреки,  че 
тези данни са консолидирани, те се използват предимно за административни цели, а не за 
оценка на въздействието върху справедливостта на държавната подкрепа за обучение. По‐
съществен е въпросът за справедливостта по отношение на възможностите за придобиване 
на  умения,  които  зависят  от  базисната  езикова  и  математическа  грамотност.  Поради  тази 
причина, правителството обмисля нов закон за предучилищното и училищното образование, 
насочен към насърчаване на включването и интегрирането в масовите училища на децата в 
неравностойно  положение,  включително  тези  със  специални  образователни  потребности. 
Прилагането  на  закона  обаче  ще  изисква  мобилизиране  на  значителни  финансови, 
организационни  и  човешки  ресурси  извън  това,  което  в  момента  държавата  отделя  за 
образование и обучение. 
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Цел на политиката 5: Осигуряване на подходящи и надеждни 

стандарти 

80. Системата за РРС обхваща голям диапазон доставчици на обучение, които предлагат курсове 
на различни равнища, в различни професионални направления. Една ефективна система от 
стандарти и акредитация дава възможност на курсистите да удостоверят с документи това, 
което са научили, а на работодателите да откриват работници със съответните умения. Във 
връзка  с  това,  по  отношение на  цел  на  политиката 5  е  важно да  се  оцени  състоянието  на 
политиките  и  институциите:  i)  да  изготвят  надеждни  стандарти  за  компетентност,  ii)  да 
гарантират  надеждността  на  проверката  и  сертифицирането  на  уменията  и  iii)  да 
разработват  и  въвеждат  стандарти  за  акредитация  за  поддържане  на  качеството  на 
предоставяното обучение.  

81. България получава рейтинг в категория „утвърдена“ по тази цел на политиките. Резултатът е 
в  съответствие  с  напредъка  на  страната  при  въвеждането  на  Националната 
квалификационна  рамка  (НКР),  както  и  осигуряването  на  необходимата  институционална 
инфраструктура  за  привеждането  на  учебните  програми,  процедури  за  изпитване,  както  и 
стандартите  за  акредитация  и  лицензиране  в  съответствие  с  тази  рамка.  Необходимото 
адаптиране на учебните програми и процедурите за провеждане на изпити обаче изостава 
от  разработването  на  професионалните  стандарти,  а  мерките  за  контрол  на  качеството  на 
доставчиците и програмите за обучение не са устойчиви. 

82. Националната  квалификационна  рамка  на  България  е  приета  през  февруари  2012 г.,  с 
Решение  № 96  на  Министерския  съвет.  Тя  е  в  съответствие  с  Европейската  референтна 
рамка,  която  осигурява  обща  основа  за  съпоставяне  на  квалификационните  нива  на 
различните  национални  квалификационни  системи  и  подкрепя мобилността  на  учащите  и 
работещите  в  рамките  на  Европа.  Две  основни  институции  участват  в  разработването  и 
прилагането  на  НКР.  МОН  отговоря  за  разработването  и  актуализирането  ѝ,  докато 
разработването  на  стандартите  за  професионална  компетентност  е  възложено  на  НАПОО 
(вж.  каре  3),  която  свиква  експертни  комисии,  съставени  от  представители  на  основните 
правителствени и неправителствени заинтересовани страни, за определяне на професиите и 
разработване на стандартите. Окончателното одобряване на стандартите се прави от МОН. 
Това  е  административно  изискване,  което  може  да  забави  приемането  им  и  което  някои 
специалисти  оспорват  на  основание  на  това,  че  МОН  участва  чрез  свои  представители  в 
управителния  съвет  на  НАПОО  и  още  там  има  възможност  да  контролира  качеството  на 
стандартите.  

 

Каре 3: Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) 
Националната  агенция  за  професионално  образование  и  обучение  (НАПОО)  е 
специализиран  орган  към  Министерския  съвет  на  Република  България,  създаден  със 
Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. Управителният съвет на 
агенцията  се  състои  от  упълномощени  експерти  от  национално  представените 
работодателски  организации  и  синдикати,  държавни  институции  и  организации  от 
различни сектори на икономиката и промишлеността. НАПОО отговаря за лицензирането 
и  наблюдението  на  образователните  институции,  които  предоставят  услуги  за 
професионално  обучение.  НАПОО  осигурява  организационна,  методическа  и  правна 
подкрепа на институциите, които кандидатстват за получаване на лицензия и след това, 
по  време  на  организирането  на  техните  курсове  за  обучение.  НАПОО  координира 
изготвянето  на  стратегии  за  развитие  и  усъвършенстване  на  професионалното 
образование  и  обучение.  Експертните  комисии  на  агенцията  по  професионалните 
направления за ПОО изготвят държавните образователни изисквания за придобиване на 
професионална квалификация и списък на професиите. 
http://www.navet.government.bg/en/nappo) 
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83. България е определила 234 професии и е разработила стандарти за 170. Бързите темпове на 
разработване  на  стандартите  поставя  предизвикателства  по  отношение  на  гаранциите  за 
съответствието  на  стандартите  към  потребностите  на  пазара  на  труда  и  въвеждането  на 
процедури  за  тяхното  редовно преразглеждане  и  преработване.  В  съответствие  с  добрите 
практики,  България  е  започнала  да  разработва  учебните  програми  на  основата  на 
компетентности,  които  са  приведени  в  съответствие  с  професионалните  стандарти.  Този 
процес  обаче  все  още  е  в  начален  етап  и  е  възпрепятстван  от  липсата  на  методически 
указания  за  преобразуването  на  професионалните  компетентности  в  учебни  програми. 
Освен това не е създадена система за даване на кредити за сертифицирани компетентности 
и за улесняване на трансфера.  

84. По принцип, сертифицирането на компетентности в момента се извършва чрез държавните 
изпити при приключване на обучението,  които  са пригодени към всяка професия и правят 
проверка както на теоретичните знания, така и на практическите умения. Тъй като изпитите 
са  съобразени  с  професионалните  стандарти,  изпитните  програми  за  значителен  брой 
професии  все  още  не  са  разработени,  защото  много  от  професионалните  стандарти  са 
завършени съвсем наскоро. По тази причина по време на този преходен период, обучаемите 
по  много  професионални  програми  все  още  се  изпитват  по  процедури,  които  не  са 
съобразени с НКР.  

85. Тази  предишна  изпитна  процедура  не  е  успяла  да  спечели  доверието  на  работодателите 
като  средство  за  удостоверяване  на  умения. Макар  да  има  надежда,  че  стойността,  която 
работодателите придават на издаваните от държавата документи като надежден механизъм 
за  удостоверяване  на  умения  и  квалификация  ще  расте  с  разширяването  на  НКР,  към 
настоящия момент много работодатели не изискват държавно удостоверение като условие 
за наемане на служители. Като се има предвид скоростта, с която се завършва изготвянето 
на  стандартите,  способността  на  системата  за  изпитване  да  удостовери  уменията,  които 
работодателите  ценят  е  все  още  отворен  въпрос.  Съгласно  Закона  за  професионалното 
образование  и  обучение,  ресорните  министерства  и  сдруженията  на  работодателите 
участват  в  процеса  на  разработване,  координиране  и  актуализиране  на  държавните 
образователни  изисквания  за  професионалното  образование.  Сред  професионалните 
общности  извън  експертните  комисии  НАПОО  обаче  се  провежда  съвсем  ограничен 
политически диалог относно стандартите за професионална компетентност, нещо, което би 
могло да се отрази на широката приложимост на системата за стандарти и изпитване. Много 
на брой по‐големи работодатели са избрали да изградят свои собствени звена за обучение, 
отчасти защото предпочитат да обучават служителите си по свои програми и в съответствие 
със  собствените  си  стандарти.  В  някои  случаи  това  се  дължи  на  трудността  да  се  намерят 
работници с подходяща квалификация и подходящи възможности за обучение. Това обаче 
отразява  също  така  и  загриженост  за  качеството  на  обучението,  предоставяно  от  други 
образователни и обучителни институции. 

86. Държавата  контролира  качеството на мрежата от  публични и  частни доставчици на ПОО в 
България.  Стандартите  за  акредитиране  на  програми  и  лицензиране  на  доставчици  на 
обучение  се  определят  и  се  преглеждат  съответно  от  МОН  и  НАПОО.  Разработването  на 
стандарти  за  акредитация  включва  принос  от  съответните  заинтересовани  страни,  но 
преглеждането  и  преработването  им  се  прави  вътрешноведомствено.  В  България, 
независимо от техния статут или източник на финансиране, всички доставчици на обучение, 
с  изключение  на  училищата,  трябва  задължително  да  получат  лицензия,  издадена  от 
НАПОО,  преди  да  предоставят  услуги  за  обучение,  ако  искат  да  издават  признати  от 
държавата  документи,  удостоверяващи  професионална  квалификация.  Тези  изисквания  за 
влизане  в  системата  се  изпълняват  повсеместно.  Не  се  изисква  обаче  лицензиите  и 
акредитацията да се подновяват. По принцип те биха могли да бъдат отнети в случаите на 
неспазване на изискванията, а за недържавните доставчици на продължаващо ПОО, ако не 
представят изискваните административни данни. Няма обаче система за редовни одити или 
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други мерки за контрол на качеството. Освен това не са приети официално по‐леки форми 
на порицание и процедури за подпомагане на изоставащите институции.  

Цел на политиката 6: Диверсификация на пътеките за придобиване на 

умения 

87. В  динамичната  икономическа  среда,  работниците  трябва  да  придобиват  нови  умения  и 
компетентности, както и да ги поддържат актуални през целия си професионален живот. За 
това служи най‐добре една система за начално и продължаващо образование и обучение, 
която да насърчава ученето през целия живот, като предлага ясни и гъвкави механизми за 
трансфер  между  курсове,  продължаване  в  по‐високи  нива  на  обучение  и  достъп  до 
програми  и  в  други  направления.  За  хората,  които  вече  са  част  от  работната  сила,  много 
важни са схемите за признаване на предходно учене, което им дава възможност ефективно 
да  осъвременяват  своите  умения  и  да  придобиват  нови.  Ето  защо  цел  на  политиката  6 
оценява  степента,  до  която  са  налице  политики  и  институции,  които:  i)  да  позволяват 
преминаване през множество пътеки за обучение, включително за обучаеми в системата за 
ПОО, ii) да улесняват признаването на предходно учене и iii) да предоставят целеви услуги за 
подкрепа, по‐специално за хората в неравностойно положение. 

88. България  получава  рейтинг  в  категория  „в  развитие“  по  цел  на  политиката  6.  Макар 
създаването  на  отворени,  гъвкави  пътеки  за  преминаване  в  по‐горен  етап  на 
образователната  система  и  за  признаване  на  предходно  учене  да  са  приоритети  на 
правителството, сегашната система не е преодоляла ефективно пречките пред ученето през 
целия  живот,  свързани  със  сертифицирането,  признаването  на  самостоятелно  придобити 
умения и достъпа до услуги за кариерно ориентиране. 

89. Пътеките за професионално образование започват след 6 или 7 години общообразователна 
подготовка. Съгласно Закона за народната просвета, не е предвидено те да се превърнат в 
„задънена улица“: както професионалните гимназии, така техническите колежи след средно 
образование  дават  възможност  за  продължаване  на  образованието  и  придобиване  на 
умения  в  официални  академично  или  професионално  ориентирани  институции, 
включително  и  на  университетско  равнище.  Ранната  професионална  специализация  на 
учениците в системата на българското образование обаче не позволява пълното формиране 
на базисни компетентности, което от своя страна може да бъде пречка за придобиване на 
по‐специализираните  знания  и  умения,  които  се  търсят  от  работодателите.  Наред  с  това 
ранното  разделяне  на  учениците  в  различни  видове  училища  доказано  засилва 
образователните  неравенства,  отразявайки  икономическите  и  социалните  различия  в 
обществото.  Тази  структура  на  българската  училищна  система  има  тенденцията  да 
увеличава,  а  не  да  намалява  социалните  неравенства.  Всичко  това  води до  все  по‐голяма 
концентрация на ученици от уязвимите групи в професионалните училища, все по‐голям дял 
ученици  в  риск  от  ранно  напускане  на  училище  в  системата  на  ПОО,  влошаване  на 
резултатите от  учебния процес и на постиженията на  учениците,  както и по‐нисък  статут и 
привлекателност  на  професионалното  образование  и  обучение  за  учениците  и  за 
преподавателите.  По‐големите  неуспехи  и  по‐лошото  качество  на  образованието  в  тези 
училища  води  до  нарастване  на  несъответствието  между  търсенето  и  предлагането  на 
работна сила с приемливи квалификации.  

90. Ранното насочване води до сериозни практически затруднения при преминаването в друга 
образователна  степен.  Приемът  в  образователни  институции  след  средно  образование 
изисква  полагането  на  стандартен  изпит,  за  който  учениците  от  общообразователните 
училища  често  са  по‐добре  подготвени.  По  тази  причина,  на  учениците  от  системата  на 
професионалното  образование,  които  желаят  да  продължат  образованието  си  във  висши 
учебни заведения може да се наложи да се подготвят допълнително.  
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91. Правителството признава значението на една система, която да дава възможност за плавно 
влизане  и  излизане  от ПОО през  целия  трудов живот  на  един  човек.  За  професионалното 
образование,  това  означава,  че  трябва  да  има  възможност  за  натрупване  на  кредити  с 
възможност  за  прехвърлянето  им  към  висшето  образование.  България  е  създала 
национална експертна група, която да координира дейностите, свързани с въвеждането на 
кредитната система за професионално образование и обучение. Все още обаче предстои да 
бъдат  разработени  нормативни  актове  и  пилотни  проекти  за  въвеждане  и  апробиране  на 
национална система за трансфер на кредити. Липсата на действие по този проблем засилва 
значението на избора, който учениците правят на ранен етап от своето обучение,  тъй като 
преместването  в  друг  учебен  курс  може  да  включва  загуба  на  време  и  пари,  свързано  с 
повтаряне на част от обучението в курса. 

92. Натискът,  свързан със застаряването на населението в България подчертава колко важно е 
да  има  гъвкава  работна  сила,  която  да  е  в  състояние  да  осъвременява  умения  си  в 
съответствие с променящите се изисквания на пазара. Правителството е приело Стратегия за 
учене през целия живот, която има за цел да създаде рамка за установяването на стабилна 
система за учене през целия живот. Тази стратегия, заедно с годишните планове на НАПОО, 
определя признаване на предходно учене  (ППУ)  като ключов приоритет. Въпреки това, все 
още не  са предприети  конкретни действия  за изготвянето на процедури  за признаване на 
знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно 
учене.  Така  работниците  може  срещат  трудности,  за  да  получат  официално  признание  за 
наличните си умения, а работодателите може да срещат трудности, за да открият работници 
с  необходимите  им  умения.  Едно  действие,  което  някои  напреднали  системи  са 
предприели, за да ускорят напредъка по посока ППУ е създаването национална организация 
на  заинтересованите  страни,  посветена  на  въпросите  за  обучението  на  възрастни.  В 
допълнение към даването на насоки за  създаване на системи за ППУ,  тези агенции играят 
важна роля в координирането на действията на заинтересованите страни и повишаването на 
информираността на широката общественост за проблемите на обучението на възрастни. 

93. Възможностите  за  обучение  на  работното  място  (ОРМ),  друга  важна  част  от  системата  за 
учене през целия живот, не са широко разпространени. Това отчасти е свързано с липсата на 
стимули,  които  да  помагат  на  работодателите  да  преодоляват  бариерите,  свързани  с 
координацията и финансирането, които не им позволяват да осигуряват такива възможности 
на работниците си. Въпреки че Законът за насърчаване на заетостта предвижда подкрепа за 
работодателите за обучение на служителите им, практическото прилагане на тези мерки е 
възпрепятствано  от  липсата  на  финансиране,  на  модули  и  програми  за  обучение  на 
работното  място,  на  мерки  за  наставничество  (като  например  изграждане  на  капацитет  и 
стимули  за  наставници  на  работното  място),  както  и  на  системи  за  сертифициране  на 
знанията и уменията, придобити по време на обучението на работното място. 

94. Друг  важен  аспект  на  ученето  през  целия  живот  е  наличието  на  кариерно  ориентиране, 
което да позволи на участниците в работната сила да отрият секторите на промишлеността, 
където техните умения са търсени, както и възможностите за придобиване на нови умения. 
Ограничени  услуги  за  кариерно  ориентиране  са  осигурени  в  професионалните  училища, 
гимназии  и  колежи.  България  също  така  предоставя  тези  услуги  чрез  центровете  за 
информация и професионално ориентиране. Към ноември 2012 г. работят 10 центъра, 7 от 
които се намират в София. В опит да разшири достъпът до тези услуги, България открива още 
28 регионални центъра за кариерно ориентиране, с финансовата подкрепа на Европейския 
социален  фонд.  Макар  разширяването  на  достъпа  да  е  окуражаващ  фактор,  липсата  на 
трудови  информационни  системи  за  анализ,  изследване  и  прогнозиране  на  търсенето  на 
умения  е  пречка  за  осигуряването  на  ефективно  ориентиране  и  все  още  предстои  да  се 
работи за преодоляването на тази пречка.  

95. По отношение на услугите за кариерно ориентиране за хората в неравностойно положение, 
редица програми, въведени в рамките на няколко поредни национални плана за действие 
по заетостта, са увеличили наличните ресурси за подпомагане на достъпа до пазара на труда 
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за тези групи. Въпреки това, към настоящия момент те са ограничени по обхват и все още не 
отговарят на потребностите на някои групи в неравностойно положение.  

Насоки за развитие на политиката 

Въвеждане на насочване към професионално образование на по‐късен етап 

96. Ранната  професионална  специализация  на  учениците  в  системата  на  българското 
образование  не  позволява  пълното  формиране  на  базисни  компетентности,  което  от  своя 
страна  може  да  бъде  пречка  за  придобиване  на  по‐специализираните  знания  и  умения, 
които  се  търсят  от  работодателите.  В  светлината  на  предложената  нова  структура  на 
доуниверситетското образование предвиждана в проекта на нов Закон за предучилищното и 
училищното образование, желателно е насочването към професионално образование да се 
забави до след завършване на задължителното образование, т.е. след 10 клас. Проектът за 
изменение  на  Закона  за  професионално  образование  и  обучение  и  плановете  на 
правителството  за  въвеждане  на  елементи  от  дуалната  система  за  професионално 
образование дават възможност да се преразгледа ранното професионално насочване, да се 
модернизира учебната програма и да се оптимизира мрежата от професионални училища. 
Взети  заедно,  тези  мерки  биха  могли  да  имат  силно  положително  въздействие  върху 
качеството  и  адекватността  на  образованието,  както  е  видно  от  високите  резултати  от 
учебния процес на държави, които са реализирали подобни реформи в миналото (примерът 
на Полша24 е представен в каре 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Диверсификация на възможностите за учене 

97. Две групи от политически мерки са необходими, за да се коригират сегашните дефицити на 
квалифицираната работна сила. Първата група трябва да бъде насочена към мобилизиране 

                                                            
24 Въздействието върху учебните резултати на учениците в Полша в резултат на забавянето на 

насочването към професионално образование е разгледано в доклада на Световната банка „The 

Impact of the 1999 Education Reform in Poland“ (Въздействието на образователната реформа от 1999 г. 

в Полша), Jakubowski, Patrinos Porta, Wiśniewski, 2010 г. 

Каре 4: Опитът на Полша за забавяне на насочването към професионално обучение
През 1999 г.  Полша предприема  амбициозна образователна реформа,  която  i)  забавя 
насочването към професионално образование с една година (от VIII клас в  IX клас),  ii) 
ревизира учебната програма, методите на администриране, наблюдение и контрол на 
училищата,  iii)  променя  изискванията  за  квалификация  на  учителите,  като  в  същото 
време  въвежда  система  за  достатъчно  високи  трудови  възнаграждения,  iv)  въвежда 
система  за  национално  оценяване  на  учениците  и  iv)  повишава  стандартите  и 
очакванията  за  резултатите на  учителите  и  учениците.  Оттогава  насам образователни 
резултати на 15‐годишните ученици в Полша постоянно се подобряват, което е видно 
от значително по‐доброто представяне на страната във всички последвали кръгове на 
програмата за оценяване PISA. Ефектът от тези реформи е предмет на много обстойна 
оценка, а резултатите, представени в доклада на Световната банка „Въздействието на 
образователната  реформа  от  1999 г.  в  Полша“  потвърждават  положителните 
последствия  от  забавянето  на  насочването  към  професионално  образование  за 
образователни резултати на учениците. 
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на  капацитета  за  подобряване  на  качеството  на  образованието  и  обучението. 
Подобряването на качеството на бъдещата работна сила чрез ПОО няма да бъде достатъчно, 
за да отговори на търсенето на умения (тъй като броят на хората в по‐младите поколения ще 
продължи да се свива в дългосрочен план).  

98. Следователно, тези мерки следва да бъдат допълнени с втора група мерки, за да се увеличи 
значително участието в образованието и обучението на вече икономически активните хора и 
да са насърчат икономически неактивните да подобрят своята професионална квалификация 
и  устойчивост  по  отношение  на  пригодността  за  заетост,  конкурентоспособността  и  по‐
високата  производителност.  За  тази  цел  е  необходимо  да  се  разширят  възможностите  за 
достъп  до  кариерно  ориентиране,  да  се  разработят  модели  за  реинтеграция  на  рано 
напусналите  училище  в  образователната  система  (втори  шанс  за  образование)  и  да  се 
въведе система за валидиране на квалификации и признаване на предходно учене. 

Подобряване на връзката с работодателите 

99. Тенденцията  големи  работодатели  да  създават  собствени  програми  за  обучение      извън 
съществуващата  система  за  ПОО  и  без  държавни  стимули  е  причина  за  тревога.  Тя 
сигнализира  за малко  доверие  в  система,  която  поглъща 0,6%  от  БВП.  Необходими  са  по‐
силни  механизми  за  обратна  връзка  между  правителството  и  работодателите  и  повече 
възможности  за  участие  на  работодатеите  за  постигане  на  по‐голям  синхрон  в  системата. 
Мерки  за  подобряване  на  качеството  на  професионалното  образование  и  обучение, 
включително  чрез  разрастване  на  учебни  програми  основани  на  формрането  на 
компетентностни  в  целевите  отрасли  биха  могли  да  бъдат  предпоставка  за  увеличаване 
участието на  работодателите в предоставянето на обучения. 

Привличане на средства от и партньорства с работодателите.  

100. В  други  системи  работодателите  са  източник  на  значителни  ресурси  за  доставчиците  на 
обучения.  Правителството  и  заинтересованите  страни  трябва  да  обмислят  варианти и 
механизми  за  привличане  на  средства  от  страна  на  работодателите.  Те трябва   да  бъдат 
насърчавани  да  си  партнират  с  институции  и липсата  на  механизми  за  това  в  България  е 
пропусната възможност. 

Подобряване на икономическата ефективност и повишаване на инвестициите в 
образованието  

101. Делът  на  публичните  разходи  за  образование  в  България,  изразен  като  процент  от  БВП 
(3,6 %)  е  значително  по‐нисък  от  средния  за  ЕС‐27  (5,4 %).  По  отношение  на  системата  на 
ПОО,  делът  на  разходите  за  образование  е  от  особено  значение  за  оптимизиране  на 
мрежата от професионални училища, обновяване на материалната база в професионалните 
училища и създаване на нови програми за обучение, както и за предоставяне на по‐високи 
финансови стимули за привличане на млади, добре подготвени учители.  

102. Сегашната  тенденция  да  се  насочват  приоритетно  бюджетни  средства  за  създаване  на 
работни  места  за  хора  с  ниска  квалификация,  за  сметка  на  инвестирането  в  уменията  на 
работната сила е в противоречие със средносрочните перспективи за икономиката и пазара 
на  труда.  Според  прогнозите  на  CEDEFOP,  в  българската  икономика  ще  има  по‐малко 
възможности  за  нискоквалифицирани  работни  места  и  по‐голямо  търсене  на  средно  и 
високо квалифицирана работна сила. 

103. Необходимо  е  да  има  ясно  разграничение  между  политиката  за  социално  подпомагане  и 
активните  мерки  на  пазара  на  труда,  като  вторите  трябва  да  бъдат  оценени  внимателно, 
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преработени и фокусирани стратегически върху иновациите и подобряването на качеството 
на професионалното образование и обучение. 

104.  Правителството трябва да осъществява редовни анализи на функционирането на системата 
за ПОО с акцент върху степента, в която системата успява да формира необходимите умения 
и  компетентности,  претеглена  спрямо  вложените  ресурси  (ефективността  на  разходите). 
Понастоящем раходите за професионално образование на един ученик надвишават тези за 
средните  общообразователни  училища,  а  същевременно  както  националните  оценявания 
така и PISA показват, че учениците извън професионалните училища се справят по‐добре – 
това е причина за безпокойство и изисква задълбочен преглед и преосисляне на системата 
за  професионално  образование  и  обучение.  Разпределението  на  финансови  средства  за 
ПОО въз основа на  степента,  в  която  са постигнати предварително определени цели е  по‐
добър  подход,  отколкото  сегашният  модел  на  финансиране,  основан  само  на  броя  на 
записаните  ученици,  особено  при  положение,  че  липсват  механизми  за  осигуряване  на 
качеството  след  акредитация  /лицензиране.  Редовното  измерване  на  въздействието  на 
вложените средства в ПОО е от ключово значение за това правителството да прпидобие ясна 
предства  за  ползите  и  добавената  стойност  на  държавно  финансираното  ПОО.  Редовните 
оценки на разходите и ползите от програмите за обучение на младежта в Латинска Америка, 
например, имаха значително въздействие върху пазара на труда, допринесе за по добро и 
по‐ стабилно финансиране , и до съществени подробения в подела за предоставяне на ПОО. 
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6. Управление на предоставянето на услуги 

  Преглед на предоставянето на професионално обучение 

105. Доставчиците  на  обучение,  както  държавни,  така  и  недържавни,  са  основните  канали,  по 
които държавните политики за РРС се превръщат в резултати на място. Ето защо в тази глава 
е  направен  кратък  преглед  на  състава  на  доставчиците  и  видовете  услуги,  достъпни  в 
системата, след което са представени подробните констатации на SABER‐РРС за доставка на 
услуги и последиците от тях за политиката. 

106. До 2013 г. 142  733  ученици  са  записани  в  системата  за ПОО: 140 352  от  тях  са  записани  в 
професионални програми в по‐ниските образователни степени и в средното образование, и 
2 381 са постъпили на обучение след средно образование (таблица 2). Това представлява 51 % 
от общия брой записани в горната степен на средно образование, както и 0,83 % от всички 
записани след средно образование. Наред с това, през 2011 г. 1 074 196 души (или около 26 % 
от хората на възраст 25—64 години) са участвали във формално образование и обучение или 
самостоятелно учене. Докато процентът на участие в програми за професионално обучение 
в горната степен на средно образование е малко по‐висок от средното за ЕС, то участието в 
продължаващо ПОО е сред най‐ниските в държавите от ЕС. Това отчасти се дължи на факта, 
че рядко се среща обучение на работно място. Така например през 2010 г. 22 % от заетите 
лица  (всички предприятия) участват в курсове за продължаващо професионално обучение, 
като по‐лош резултат по този показател е регистриран само в четири други държави‐членки 
на ЕС (Евростат). 

Таблица 2: Ученици, записани във форма на професионално образование и обучение през 
2012—2013 учебна година 

Училища по 
изкуствата, 

ІІІ степен на 
професионална 
квалификация 

Професионални 
гимназии, 

ІІІ степен на 
професионална 
квалификация 

Професионални 
колежи след 

средно 
образование 

Професионални 
училища и 
гимназии, 

ІІ степен на 
професионална 
квалификация 

І ниво на професионална квалификация 

Професионални 
училища с прием 
след VI и VII клас 

Професионални 
училища с прием 
след VIII клас 

6 450  95 443  2 381 35 469 1 979  1 011

Източник: НСИ, 2013 г. 

107. През  изминалото  десетилетие,  записването  в  системата  на  професионално  образование 
леко е намаляло. Делът на учениците във всички програми е останал непроменен с течение 
на времето, нещо, което в условията на променящата се структурата на икономиката може 
да означава липсата на реакция от страна на системата. Това би могло да отразява както на 
липсата  на  връзка  между  предприятията  и  доставчиците  на  обучение,  така  и  липса  на 
информация  за  перспективите  на  пазара  на  труда  за  различните  професии,  достъпни  за 
учениците.  

108. Професионалното  образование  и  обучение  е  изправено  пред  няколко  предизвикателства. 
Първото е свързано с качеството. Данните от PISA показват, че българските ученици показват 
доста по‐ниски резултати от резултатите на техните връстници в повечето други държави от 
ЕС.  Второто  е  предизвикателството  да  се  привличат  и  задържат  преподаватели,  които 
работят  с  високо  качество,  главно  поради  ниския  престиж  на  учителската  професия  и 
загубата  на  висококвалифициран  персонал,  който  се  възползва  от  други  възможности  за 
професионална  реализация.  Това  се  утежнява  и  от  факта,  че  голяма  част  от  учителите 
наближават пенсионна възраст. Тези фактори могат да допринесат за актуалната тенденция 
за  намаляване  на  привлекателността  на  професионалното  образование,  което  според 
експертите би могло да ускори спада в записванията.  
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109. Законът  за  професионалното  образование  и  обучение  разрешава  на  широк  кръг  от 
държавни и недържавни субекти да предлагат ПОО. Той дава правото да издават документи, 
удостоверяващи  професионална  квалификация  на  професионални  училища,  училища  по 
изкуствата,  спортни  училища,  професионални  колежи  и  центрове  за  професионално 
обучение, всички те управлявани от държавата. 

110. Недържавните  доставчици  на  ПОО  включват  частни  училища,  центрове  за  професионално 
обучение,  организации  на  работодателите,  както  и  фирми.  Както  местни,  така  и 
чуждестранни  доставчици,  които  са  търговски  дружества  или  организации  с  нестопанска 
цел,  имат  право  да  предлагат  професионално  обучение.  Повечето  доставчици  на 
образователни услуги след средно образование и професионално обучение на възрастни са 
частни субекти, като най‐голямата част от тях са търговски дружества.  

111. По‐голямата част от доставчиците на ПОО на ниво средно образование са публични субекти, 
въпреки че някои публични институции предоставят също и професионално образование и 
обучение  след  завършено  средно  образование.  Както  министерствата,  така  и  общини 
предлагат  ПОО  чрез  училища,  университети  и  центрове  за  професионално  обучение.  От 
министерствата,  МОН  е  основният  доставчик  на  ПОО,  въпреки  че  отделни  ресорни 
министерства  също  предоставят  ограничено  обучение  в  направления,  свързани  с  тяхната 
специализация.  Тези  министерства  поемат  отговорността  за  осигуряването  и  контрола  на 
финансирането на институциите  за ПОО,  както и  за  определяне на  критериите  за прием  в 
институциите,  които  управляват.  Въпреки  това,  независимо,  че  дадена  образователна 
институция е към друго министерство, нейните заявления за предлагане на нови програми 
подлежат на одобряване от МОН или регионалните инспекторати по образованието, което 
дава  на  тези  органи  възможността  да  определят  цялостното  предлагане  на  публично 
обучение. 

Рейтинг на измерението „предоставяне на услуги“ 

112. Въз основа на данните,  събрани от въпросника на SABER‐РРС, България получава като общ 
рейтинг категория 2,2 („в развитие“) за измерението „доставка на услуги“, вж. фигура 6. Тази 
оценка  е  средният  резултат  от  оценките  на  основните  съставляващи  цели  на  политиката, 
свързани  с:  i),  даване  на  възможност  за  многообразие  и  върхови  постижения  при 
предоставянето на обучение (2,1), ii) насърчаване на адекватността на публичните програми 
за  обучение  (2,5)  и  iii)  повишаване  отчетността  за  резултатите,  основана  на  данни  (2,0). 
Обяснението за тези оценки и техните последици са представени по‐долу.  

Фигура 6: Рейтинг в съответствие със SABER‐РРС на измерението 
„предоставяне на услуги“ 

 
Заб.: вж. фигура 2 за разяснение на определянето на рейтинг по категории по хоризонталната ос. 

Източник: въз основа на анализа на данните, събрани чрез използването на въпросника на SABER‐РРС. 
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Цел на политиката 7: Насърчаване на многообразието и върховите 

постижения при предоставянето на обучение 

113. Тъй като е невъзможно търсенето на умения да се предскаже с точност, добрите системи за 
РРС  се  характеризират  с  разнообразие  на  доставчиците.  При  недържавните  доставчици 
предизвикателството е мотивът за печалба или тяхна евентуална користна цел да се парира 
с  подходяща  нормативна  уредба,  за  да  се  гарантира  качество  и  адекватност.  Основната 
грижа на държавните доставчици е способността им да отговорят на търсенето на умения от 
работодатели  и  учащи.  Постигането  на  точно  равновесие  между  институционална 
автономия  и  отчетност  е  един  подход  за  справяне  с  този  проблем.  Цел  на  политиката  7 
взема предвид  тези идеи и оценява  системата по  степента,  в  която  са налице политики и 
институционални  механизми,  които:  i)  да  насърчават  и  регулират  предоставянето  на 
обучение  от  недържавни  доставчици  и  ii)  да  насърчават  върховите  постижения  в 
предоставянето  от  обучение  от  публични  институции  чрез  комбиниране  на  стимули  и 
автономия на управлението на тези публични институции. 

114. България получава рейтинг в категория „в развитие“ по цел на политиката 7. На пазара на 
доставката  на  обучение  активно  са  представени  множество  различни  недържавни 
доставчици,  въпреки  малкото  стимули  от  държавата,  достъпни  за  тази  категория 
доставчици. Макар повечето от тези доставчици да са регистрирани и лицензирани, мерките 
за осигуряване на качеството са твърде малко. По отношение на публичното предоставяне 
на обучение държавата дава значителна автономия на институциите, но нито изисква от тях 
да  изпълняват  ясни  цели  по  отношение  на  резултатите,  нито  предоставя  финансови  или 
нефинансови стимули за високи постижения. 

115. Законът за професионалното образование и обучение от 2009 г. допуска ПОО да се доставя 
както  от  държавни,  така  и  от  недържавни  доставчици  (например  национални  и  местни 
публични институции, университети, организации на работодатели, синдикати и национални 
и  международни  организации  с  нестопанска  цел  и  търговски  дружества).  Частните 
доставчици, които са търговски дружества, са най‐многобройни. Националните програми за 
ПОО  са  ограничени  по  отношение  на  техния  брой,  обслужвани  бенефициенти  и 
финансиране. Въпреки че разнообразието в предлагането на професионално обучение дава 
възможност  за  по‐голям  достъп  до  ПОО,  експертите  изразяват  загриженост  относно 
средното равнище на качеството и адекватността на тези услуги.  

116. Подкрепата  от  страна  на  държавата  за  откриване  на  недържавни  институции  за  ПОО  се 
ограничава  до  предоставянето  на  насоки  за  регистрация,  лицензиране  и  акредитация  на 
програми  за  обучение.  Всички  доставчици  на  обучение  задължително  трябва  да  бъдат 
регистрирани  и  лицензирани,  изисквания,  които  изглежда  не  представляват  сериозна 
пречка  за  появата  им.  В  действителност  разнообразието  на  недържавни  доставчици  на 
обучение показва, че пазарните условия са благоприятни за появата им, дори и при липса на 
държавни стимули.  

117. Лицензирането  е  ключов  механизъм  за  регулиране  на  качеството  на  предоставянето  на 
обучение от недържавни доставчици в България. Недържавните доставчици на обучение за 
възрастни трябва да се регистрират като юридически лица и да кандидатстват за лицензия 
пред НАПОО. Заявленията за лицензии се разглеждат от експертните комисии на НАПОО въз 
основа  на  критерии,  като  например  наличието  на  материални  и  човешки  ресурси  за 
осигуряване на качествено професионално обучение, достъп на доставчика до финансиране, 
и резултатите от проучване, което потвърждава информацията в заявлението на доставчика 
по отношение на въздействието върху качеството и ефективността на ПОО. След като бъдат 
лицензирани,  доставчиците  са  задължени  да  предоставят  годишни  доклади  в  НАПОО, 
мярка,  предназначена  да  гарантира,  че  доставчиците  спазват  минималните  стандарти  за 
качество.  Експертите  на  НАПОО  имат  право  също  да  извършват  одити,  които  могат  да 
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доведат  до  затварянето  на  институции,  които  не  спазват  изискванията.  НАПОО  също  така 
осигурява административна и техническа помощ на изоставащите институции. На практика 
тези  две  възможности  са  използвани  рядко,  защото  за  много  малко  институции  е 
установено, че изостават. Една от причините за това може да е липсата на външна оценка на 
услугите за обучение, което поставя въпроси за адекватността на процедурите на НАПОО за 
осигуряване на качество.  

118. В някои добре функциониращи системи  сдруженията на  частните доставчици на обучение 
играят важна роля в саморегулацията и застъпничеството. Макар че през 2004 г. е създадена 
Асоциация  на  лицензираните  центрове  за  професионално  обучение,  тя  не  е  провеждала 
заседания от 2010 г. насам. Съвместна инициатива на МОН и Британския съвет има за цел да 
създаде рамка за самооценка  

119. Публичните институции за обучение имат значителна автономия по отношение на приема, 
функционирането и персонала, а повечето имат право да генерират приходи. Училищата се 
наблюдават и проверяват от регионалните инспекторати по образованието и МОН, и макар 
да  са  задължени  да  предоставят  административни  данни,  регулаторните  органи  не  им 
поставят конкретни цели за резултати. В контекста на голямата свобода при планирането и 
бюджетирането,  липсата  на  цели  поражда  опасения  за  качеството  и  ефективността  на 
публичната система за обучение. Неотдавна обаче МОН е утвърдило насоки за установяване 
на критерии и показатели за осигуряване на качеството в професионалното образование и 
обучение,  което  е  съществена  стъпка  в  посока  на  сближаване  с  Европейската  референтна 
рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. 25 

120. Механизмът за отчетност е централизиран в МОН. Това създава ситуация, в която местните 
власти, които са в най‐добра позиция да наблюдават работата на доставчиците на обучение, 
не  са  оправомощени  по  закон  да  го  правят.  Например  жалби  относно  управлението  на 
институциите за обучение могат да бъдат подавани в МОН и в регионалните инспекторати 
по  образованието,  които  правят  проучване  на  случая  и  вземат  решение  за  съответно 
действие.  Тази  централизирана  система  натоварва  максимално  капацитета  на 
министерството  да  реагира  ефективно.  За  преодоляване  на  тези  проблеми  проектът  на 
Закон за предучилищното и училищното образование прави опит да прехвърли правомощия 
на местните власти да разработват и наблюдават прилагането на местната стратегия за РРС и 
да  изискват  отчетност  от  публичните  доставчици  на  обучение.  Законопроектът  също  така 
има за цел да изясни отговорностите в системата за осигуряване на качество на всички нива 
на управление, включително чрез създаване на Национален инспекторат по образованието, 
който  да  разработва,  да  разглежда  и  да  усъвършенства  критериите  и  показателите  за 
инспектиране,  да  организира  и  провежда  инспектирането  на  училищата,  както  и  да 
определя специфични мерки за подобряване на качеството на училищното образование. 

121. Друго  важно  направление  за  осигуряване  на  качество  в  професионалното  образование  и 
обучение  е  използването  на  финансови  и  нефинансови  стимули  за  насърчаване  на 
публичните институции за обучение да предоставят програми за обучение с високо качество 
и съответстващи с изискванията на пазара. Към настоящия момент използването на стимули 
за високи постижения при предоставянето на обучение е ограничено. Например системата 
за определяне на бюджетите на институциите за обучение в България се основава главно на 
броя  на  записаните  ученици.  За  разлика  от  това  много  развити  системи  разпределят 
средствата  за  доставчиците  на  обучение  по  преценка,  като  индексират  сумите  съобразно 
резултатите  и  иновациите  в  предоставянето  на  услуги  и  така  възнаграждават  по‐добре 
работещите от тях.  

                                                            
25 Заповед 09-872/29.06.2012 за утвърждаване на области, критерии и показатели за оценяване 

качеството на професионалното образование и обучение 
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Цел на политиката 8: Насърчаване на адекватността на публичните 

програми за обучение 

122. Публичните институции за обучение се нуждаят от надеждна информация относно текущите 
и нововъзникващите потребности от умения, за да поддържат предлаганите от тях програми 
в  съответствие  с  условията на пазара. Поради  това е желателно публичните институции  за 
обучение  да  създават  и  поддържат  връзка  с  работодатели,  браншови  сдружения  и 
научноизследователски  институти.  Тези  партньори  са  източник  както  на  информация  за 
търсените  умения,  компетентности  и  експертни  познания,  така  и  на  съвети  за 
разработването  на  учебни  програми  и  за  техническите  спецификации  на  учебната 
материална  база  и  оборудване.  Те  могат  също  така  да  помогнат  за  осигуряването  на 
възможности  за  учебна  практика  на  учениците  и  за  продължаващото  професионално 
развитие на преподавателите и административния персонал. Цел на политиката 8 разглежда 
степента, в която са налице механизми,  които да позволяват на публичните доставчици на 
обучение:  i)  да  се  възползват  от  приноса  на  промишлеността  и  експертите  при 
разработването на програми и ii) да назначават административен персонал и преподаватели 
с подходяща квалификация, и да подпомагат професионалното им развитие. 

123. България получава рейтинг в категория „в развитие“ по цел на политиката 8. Налице са само 
неформални  и  спорадични  връзки  между  публичните  институции  за  обучение  и 
промишлеността,  което  води до ограничено  участие на промишлеността  в  разработването 
на  учебните  програми  и  в  определянето  на  стандартите  за  учебната  материална  база. 
Връзки между публичните доставчици на обучение и научноизследователските институти се 
установяват  в  редки  случаи.  Оценката  по  тази  цел  е  отражение  също  и  на  факта,  че 
наличието  на  предходен  опит  от  работа  в  сферата  на  промишлеността  не  е  критерий  при 
подбора  на  преподаватели  и  административен  персонал  в  публичните  институции  за 
обучение.  Освен  това  преподавателите  често  се  сблъскват  с  практически  трудности  във 
връзка с достъпа до възможности за професионално развитие. 

124. Промишлеността дава своя принос в усилията за разработване на стандарти за придобиване 
на  професионална  квалификация,  учебни  програми  и мерки  за  осигуряване  на  качеството 
чрез  участието  си  в  Управителния  съвет  и  експертните  комисии  на  НАПОО.  Партньорства 
между  отделните  фирми  и  доставчици  обаче,  които  биха  могли  да  осигурят  по‐голямо 
участие  на  работодателите  в  управлението,  финансирането  и  укрепването  на 
предоставяните  услуги,  в  голяма  степен  липсват.  През  последните  години  броят  на  тези 
партньорства се е увеличил, но те са по‐скоро спорадични, слаби и с ограничен обхват. Има 
само  няколко  примера  за  частни  фирми,  които  предоставят  стипендии  на  обучаеми  или 
консултират  доставчиците  при  разработването  на  учебници  и  методи  на  обучение. 
Съществуващите  партньорства  често  са  изградени  на  базата  на  лични  и  бизнес  контакти. 
Поради  това  те  зависят  в  голяма  степен  от  конкретните  лица,  а  не  от  институционалните 
процедури.  Освен  това,  не  съществуват  политики  за  насърчаване  на  такива  партньорства. 
Липсата  на  подобни  партньорства  може  да  доведе  до  несъответствие  между  уменията, 
които се преподават в програмите, предлагани от доставчиците на обучение и тези, които са 
необходими на промишлеността. В резултат на това обучението твърде често се основава на 
предлагането.  

125. Липсата  на  надеждни  данни  за  пазара  на  труда,  предоставени  от  промишлеността  или  от 
други  източници,  затруднява  доставчиците  да  привеждат  предлаганите  от  тях  програми  в 
съответствие с търсенето на умения. По тази причина логистични и технически съображения, 
като  например  наличието  на  материална  база,  оборудване  и  преподаватели,  често  имат 
предимство  пред  потребностите  на  пазара.  Освен  подобряването  на  преките  връзки  с 
промишлеността и формирането на партньорства с научноизследователски институти също 
може  да  играе  важна  роля  за  засилване  на  притока  на  информация  към  доставчиците  на 
обучение, която те да използват при разработването на програми. 
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126. Една  от  основните  пречки  за  засилване  на  връзките  между  бизнеса  и  институциите  за 
образование  и  обучение  е  незаинтересоваността  сред  бизнес  общността.  Културата  на 
корпоративна  социална  отговорност  все  още  не  е  широко  разпространена,  а 
промишлеността  не  отчита,  че  е  в  неин  интерес  да  се  ангажира  с  оглед  повишаване  на 
нейната конкурентоспособност. Това отчасти може да се обясни с ниската социална стойност 
на професионалното образование и обучение. Вместо това някои фирми предпочитат да си 
сътрудничат  с  така  наречените  „елитни“  училища,  партньорство,  което  е  свързано  със 
значително  по‐висок  престиж.  Това  може  да  се  дължи  също  и  на  разпространеното  сред 
работодателите схващане за ниско качество на много от програмите за ПОО. В напредналите 
системи  местният  бизнес  може  да  предлага  системна  финансова  подкрепа,  техническо 
оборудване  и  работното  време  на  своите  специалисти  в  подкрепа  и  за  утвърждаване  на 
професионалните  училища  и  обучение.  В  такива  системи  работодателите,  които  се 
ангажират,  извличат  значителна  полза,  включително  влияние  в  управлението  на 
институциите  за  обучение,  разширен  достъп  до  работници  с  подходяща  квалификация, 
както  и  възможности  за  идентифициране  и  наемане  на  работа  на  обучаеми  с  високи 
резултати.  Когато  няма  такива  партньорства,  може  да  се  развие  един  порочен  кръг, 
започващ  с  липсата  на  принос  от  страна  на  работодателите,  водещ  до  лошо  качество  на 
обучението, което пък от своя страна действа демотивиращо за евентуално сътрудничество. 
Сблъсквайки се с тези проблеми някои държави са се намесили на пазара на обучение чрез 
предлагане  на  финансови  и  нефинансови  стимули,  включително  схеми  за  безвъзмездно 
финансиране  на  обучение  за  сметка  на  определени  осигурителни  постъпления  (levy‐grant 
schemes), за да мотивират фирмите да мислят в по‐голяма степен проактивно за обучението, 
с надеждата, че това ще засили връзките между предприятията и доставчиците на обучение. 

127. Стандартите  за  подбор  и  назначаване  на  ръководители  на  институции  за  обучение,  които 
включват  минималната  изисквана  академична  квалификация  и  преподавателски  опит,  са 
определени  със  Закона  за  народната  просвета.  Критериите  и  стандартите  за  подбор  на 
преподаватели  са  определени  от МОН  и  са  ограничени  само  до  изискваната  академична 
квалификация.  Тези  стандарти  важат  за  персонала  както  на  държавните,  така  и  на  всички 
останали доставчици. 

128. В Закона за народната просвета е предвидено,  че на директорите на училища и учителите 
трябва да се осигурят възможности за подобряване на тяхната квалификация, и се съдържа 
изискването  училищата  да  отделят  определен  процент  от  бюджета  си  за  професионално 
развитие на преподавателите (за 2012 г. минималното изискване е 0,8 % от бюджета за фонд 
„работна  заплата“).  Това  изискване  обаче  не  означава  автоматично,  че  се  осигуряват 
възможности за обучение с високо качество и някои училища провеждат такова обучение на 
преподавателите  само  формално.  Липсата  на  ефективен  мониторинг  на  резултатите  от 
такова обучение поставя въпроси за неговото качество.  

129. Въпреки  че  осигуряването  на  възможности  за  професионално  развитие  е  предписано  в 
закона,  много  административни  служители  в  училищата  и  преподаватели  се  сблъскват  с 
трудности, когато търсят такива. Въпреки че училищата разработват планове за повишаване 
на  квалификацията  на  учителите,  курсовете  за  обучение  се  предлагат  „централно“  и  не 
винаги са в синхрон с потребностите и очакванията на учителите и училищата. Възможно е 
тези  централно  предлагани  курсове  да  не  предлагат  модерно  обучение  по  иновативни 
технологии,  нови  педагогически  методики  или  указания  за  нововъзникващите  професии. 
Наред с това рядко се срещат възможности за стаж във фирми с подходяща инфраструктура 
за  обучение  на  преподаватели.  Учителите  често  трябва  да  плащат  за  участието  си  в  тези 
квалификационни курсове без да получават подкрепа от бюджета на училището. Освен това 
бюджетните ограничения ограничават и броя на  заместващите  учители,  които да  заместят 
преподавателите,  които  са  избрали  да  се  запишат  в  квалификационно  обучение.  При 
доставчиците на обучение след средно образование,  ситуацията се усложнява от факта, че 
по‐голямата  част  от  тях  са  частни  и  средствата  за  професионална  квалификация  на 
преподавателите  са  още  по‐ограничени.  По  отношение  на  обучението  за  възрастни, 
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центровете за професионално обучение, които осигуряват по‐голямата част от тези услуги не 
са задължени да осигуряват на преподавателите възможности за по‐нататъшно обучение. 

Цел на политиката 9: Повишаване на отчетността за резултатите, 

основана на данни 

130. Системното наблюдение и оценка на предоставяните услуги е важно както за осигуряване на 
качеството, така и за подобряване на системата. Осъществяването на тази функция изисква 
събиране и анализиране на данни от различни източници. Отчитането на данни на равнище 
институция  дава  възможност  на  компетентните  органи  да  гарантират,  че  доставчиците 
изпълняват  очакваните  резултати.  Данните  също  така  позволяват  на  тези  органи  да 
установят  пропуските  или  предизвикателствата  при  предоставянето  на  обучение  или 
областите на добри практики. Наред с това периодичните проучвания и оценки на основни 
програми генерират допълнителна информация, която може да помогне за повишаване на 
адекватността и ефективността на системата като цяло. Цел на политиката 9 взема предвид 
тези идеи,  когато оценява наличните в системата механизми за събиране и използване на 
данните  за  насочване  на  вниманието  към  резултатите  от  обучението,  ефективността  и 
иновациите при предоставянето на услуги. 

131. България  получава  рейтинг  в  категория  „в  развитие“  по  цел  на  политиката  9.  Всички 
доставчици  на  обучение,  държавни  и  недържавни,  са  задължени  да  събират  и  отчитат 
основните административни данни, които понякога се използват за оценка на резултатите и 
ефективността на работата на съответната институция,  както и за анализ на тенденциите и 
проблемите на  системно ниво. Източниците на данни  за реализацията на пазара на  труда 
обаче се ограничават до няколко проучвания по конкретен повод, свързани с уменията или 
оценките на конкретни целеви програми. Публичният достъп до данните е ограничен. 

132. Изисквания  за събиране на данни са предвидени в Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета и Закона за държавния бюджет. Държавните и недържавни доставчици 
на  обучение  предоставят  отчети  с  административни  и  финансови  данни  и  данни  за 
завършилите  съответното  обучение  в  съответствие  с  извикванията  в  тези  нормативни 
актове.  Училищата  също  така  са  длъжни  да  актуализират  своите  стратегии  за  развитие  на 
училището  всяка  година.  Липсата  на  специални  насоки  за  изготвянето  на  отчетите  и  на 
изисквания  за  актуализацията  на  стратегиите  на  училищата  често  правят  тези  документи 
непоследователни  и  безполезни  за  даването  на  стратегическа  посока  на  развитието  на 
училището.  

133. МОН поддържа и актуализира данните за публичните доставчици в информационна система 
за  управление,  която  в  момента  се  използва  за  административни  и  финансови  цели,  а 
понякога и за оценяване на институционалната ефективност и тенденциите на ниво система. 
НАПОО  поддържа  собствена  база  данни  за  недържавните  доставчици  на  обучение  за 
административни цели и за наблюдение. Отчитането по показатели, като например дял на 
започналите работа, доходи на завършилите и степен на удовлетвореност на обучаемите не 
се  практикува,  а  в  момента  няма  и  нормативни  изисквания  да  се  прави  това.  Липсата  на 
такива  показатели  затруднява  наблюдението  на  качеството  на  програмите  за  обучение  и 
оценяването  на  цялостното  съответствие  на  системата  за  професионално  образование  и 
обучение на търсенето на пазара на труда.  

134. Държавата  не  провежда  и  не  финансира  системни  проучвания,  свързани  с  уменията,  за 
осигуряване  на  обратна  връзка  към  институциите,  за  определяне  на  приоритети  при 
отпускането  на  финансиране,  за  откриването  на  добри  практики  или  за  да  се  осигури 
информация  при  разработването  на  политики  за  подобрения  в  предоставянето  на  услуги. 
Правят  се  проучвания  в  ограничен  мащаб  по  някои  проекти,  финансирани  от  ОП  РЧР  и 
Националния план за действие по заетостта. Често  тези проучвания се провеждат от  трети 
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лица, наети от държавата за тази цел. Освен че се използват за оценка на ефективността на 
проучваните програми, в някои случаи резултатите им са били използвани за информация за 
изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот и на актуализираната 
Стратегия за насърчаване на заетостта.  

135.  Общественият  достъп  до  данните,  отчитани  от  публичните  и  недържавните  доставчици 
обучение е ограничен. Повечето училища не публикуват своите годишни отчети, като по този 
начин  не  осигуряват  отчетността  на  институцията  пред  широката  общественост. 
Заинтересованите  страни,  които  имат  интерес  да  получат  информация  за  анализ  на 
политиките  за  ПОО  от МОН  могат  да  направят  това  само  чрез  подаване  на  заявка,  която 
трябва да бъде одобрена от съответните длъжностни лица. Недържавните доставчиците на 
обучение,  лицензирани  от  НАПОО,  са  длъжни  да  предоставят  годишни  отчети,  но  нямат 
задължението да  ги правят публично достояние. НАПОО обаче използва  тази информация 
при изготвянето своята оценка на цялостното осигуряване на обучение и за разглеждане на 
основните  пропуски  и  предизвикателства,  която  се  публикува  като  част  от  годишния  им 
доклад.  Освен  това  новата  информационна  система  на  НАПОО  осигурява  онлайн 
информация за лицензираните доставчици на услуги на областно равнище и за курсовете за 
обучение, предлагани от тях. За подобряване на потока от информация и на капацитета за 
анализ  на  данните,  държавата  е  предприела  няколко  стъпки.  Проектът  на  Закон  за 
предучилищното  и  училищното  образование  съдържа  разпоредби  за  осигуряване  на 
качеството,  които  имат  за  цел  подобряване  на  отчитането  на  финансовите  данни  и 
стимулиране  на  ефективността  на  разходите  на  ниво  училище.  Наред  с  това  в  МОН  е 
създадена  Дирекция  „Формиране,  анализ  и  оценка  на  политиките“  за  подобряване  на 
капацитета за анализ на данни и разработване на политики, основани на данни (вж. каре 5). 

 
Каре 5: Дирекция “Формиране, анализ и оценка на политиките” 
В  съответствие  с  член  40  от  Устройствения  правилник  на  Министерството  на 
образованието  и  науката  като  неразделна  част  от  МОН  е  създадена  нова  дирекция 
„Формиране,  анализ  и  оценка  на  политиките“  с  конкретни  отговорности  и  функции,  а 
също  и  с  възможност  да  реагира  на  проблеми,  свързани  с  политиките  чрез  анализи, 
основани  на  данни.  Тази  дирекция  i)  подпомага  министъра  при  разработването  и 
изпълнението  на  държавната  политика,  свързана  с  предучилищното  възпитание  и 
подготовка,  с  основното  и  средното  общо  и  професионално  образование,  с  висшето 
образование  и  с  науката  и  научните  изследвания,  и  с  младите  хора,  ii)  изработва 
концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската 
практика  и  с  приоритетите  на  управленската  програма  на  Министерския  съвет,  iii) 
анализира  ефективността  от  прилагането  на  държавните  образователни  стандарти  и 
аргументира  необходимостта  от  актуализацията  им.   Дирекцията  изработва  секторни 
програми в областта на равния достъп до образование, интеграцията, квалификацията и 
ИКТ. Тя отговаря също така и за извършването на предварителна оценка на стратегиите 
за  развитие и последващ анализ на резултатите от  външното оценяване на  учениците, 
резултатите от инспектирането на образователната  среда и резултатите от изпълнение 
на  програми  и  политики.  Дирекцията  въвежда  методи  за  оценка  на  изпълнението  на 
държавната  политика  в  областта  на  образованието,  младежта  и  науката  и  изготвя 
статистически и финансови анализи. Въз основа на своите анализи дирекцията предлага 
мерки за усъвършенстване на  системите,  като същевременно  гарантира съответствие с 
политиките на ЕС. 
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Насоки за развитие на политиката  

Укрепване на мерките за осигуряване на качеството на ПОО 

136. Укрепването на мерките за осигуряване на качеството на ПОО в рамката на РРС е неотложна 
и жизненоважна задача. Синхронизираното приемане на новия Закон за предучилищното и 
училищното  образование  и  проекта  за  изменение  на  Закон  за  ПОО  може  да  гарантира 
единна концепция за управление на качеството в областта на ПОО. Това дава възможност за 
въвеждане  на  схеми  за  подпомагане  повишаването  на  капацитета  на  професионалните 
училища  за  разработване  и  ефективно  прилагане  на  системи  за  вътрешен  контрол  на 
качеството,  така  че  да  могат  използват  по  най‐добрия  начин  уеб‐базирани  платформи  за 
обмен на добри практики на ПОО от страната и чужбина. 

Активно включване на местните икономически комисии в планирането на 
образованието и обучението.  

137. Това  ще  гарантира  по‐голямо  сближаване  между  търсенето  и  предлагането  на  умения  в 
съответствие  с  регионалните  икономически  и  социални  условия  и  перспективи.  Тези 
комисии, ако са добре представени чрез водещи фирми в района, са източник от решаващо 
значение  за  събиране  на  данни  за  пазара  на  труда  и  могат  да  предоставят  информация, 
която често не се улавя от проучванията. 

Насърчаване на практическото сътрудничество в рамките на триъгълника 
училища—бизнес—научноизследователската и развойна дейност  

138. Един възможен механизъм е да се формализира ролята на работодателите и да им бъдат 
предоставени  изпълнителни  правомощия  в  управителните  органи  на  обучаващите 
институции.  В  Сингапур  например  представител  на  частния  бизнес  оглавява  управителния 
съвет на Института за техническо образование, а членуващите в него колежи също включват 
представители на частния сектор в управителните си органи. 

Преразглеждане на стандартите за назначаване на ръководители на 
институциите за ПОО 

139. Стандартите и изискванията  за  назначаване  на  ръководители  на  институциите  за  ПОО 
трябва  да  включват  опит  в или  значими  връзки  със съответния сектор или индустрия.  Ако 
ръководителите  на  институциите  за  ПОО  не  разбират  частния  сектор,  връзките между  тях 
трудно ще се установят или ще бъдат формални. 

Повишаване на квалификацията на учителите в системата на ПОО 

140. Високата  начална  квалификация  и  редовното  обучение  на  учителите  са  от  жизненоважно 
значение  за  осигуряването  на  ефективно  преподаване  и  учебен  процес.  Обученията  на 
работното място  и  квалификационните  курсове  обаче  трябва  да  бъдат  по‐добре  насочени 
към  преодоляване  на  пропуските  в  капацитета  и  да  отговарят  на  потребностите  за 
изграждане  на  капацитета  на  учителите,  както  и  да  бъдат  разработени  специално  в 
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съответствие  с  местните  обстоятелства  и  тези  на  ниво  училище.  Насърчаването  на 
партньорства  между  училищата  и  местните  стопански  субекти  може  да  допринесе  за 
обучението  на  учителите,  както  и  за  разработването  и  модифицирането  на  учебните 
програми,  и  да  помогне  за  преодоляване  на  недостига  на  човешките  ресурси  по  някои 
предмети.  Осигуряването  на  стимули  за  достъп  и  запознаване  на  учителите  с 
промишлеността,  както  и  на  обратното,  чрез  стажове  за  учители  в  предприятията  и 
насърчаване на представителите на бизнеса да изнасят лекции в училищата, може също да 
насърчи по‐доброто сътрудничество между институциите за ПОО и бизнеса.  

Създаване на механизми за ангажиране на работодателите 

141. Необходимо  е  да  бъде  засилено  участието  на  работодателите  в  повече  аспекти  на 
обучението  за  РРС.  Такова  участие  може  да  бъде  постигнато  например  посредством  i) 
осигуряване  на  стимули  за  създаването  на  по‐ефективни  схеми  за  предприятията,  като 
например  програми  за  насърчаване  на  практическото  сътрудничество  в  рамките  на 
триъгълника  училище—предприятия—научноизследователска  и  развойна  дейност,  и  ii) 
осигуряване на възможности учителите да се запознаят отблизо със съответния промишлен 
сектор. Един възможен механизъм е да се формализира ролята на работодателите и те да 
получат изпълнителни правомощия в управителните органи на институциите за обучение. В 
Сингапур  например  представител  на  частния  бизнес  оглавява  управителния  съвет  на 
Института  за  техническо  образование,  а  членуващите  в  него  колежи  също  включват 
представители на частния сектор в управителните си органи. 

142. Друго  нововъведение  в  тази  посока  би  било  създаването  на  специален  фонд  за  РРС,  до 
който да имат достъп предприятията с оглед на преодоляването на проблемите на пазара, 
които пречат на частните инвестиции в РРС. Например няколко държави са създали схеми за 
безвъзмездно  финансиране  на  обучение  за  сметка  на  определени  осигурителни 
постъпления  (levy‐grant  schemes),  при  които дружествата правят  вноски  в целеви фонд,  от 
който могат да искат възстановяване на разходите, инвестирани в обучение. 

Прилагане на система за наблюдение и оценяване на РРС 

143. Ключова  предпоставка  за  добро  управление  на  РРС  е  оптималното  използване  на 
механизмите за наблюдение и оценяване в подкрепа на основаната на данни политика за 
РРС  и  осигуряването  на  средства  за  мерки  за  осигуряване  на  качеството  и  отчетност. 
Държавата  Чили  например  е  въвела  механизми  за  редовно  събиране  и  публично 
разпространение  на  данни  за  заетостта,  доходите  и  отчетената  удовлетвореност  на 
работодателите  от  завършилите  обучение,  които  те  наемат  на  работа,  по  професионални 
направления  и  вид  институция.  Тази  информация  е  от  съществено  значение  за 
ориентирането  на  отделните  лица,  когато  трябва  да  вземат  решение  за  включване  в 
обучение.  Актуалният  опит  на  България  от  стартирането  и  поддържането  на  Рейтингова 
система на висшите училища е отличен национален пример, който може да бъде използван 
за  разработване  на  подобна  система,  покриваща  целия  спектър  на  доставки  на  услуги  за 
РРС. 
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Приложение 1: Съкращения 
 

БСК  Българска стопанска камара 
CEDEFOP  Европейски център за развитие на професионалното обучение 
Продължаващо ПОО  Продължаващо професионално образование и обучение 
ИСД  Инструмент за събиране на данни 
ЕС  Европейски съюз 
БВП  Брутен вътрешен продукт
ОП РЧР  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
ИКТ  Информационни и комуникационни технологии 
Начално ПОО  Начално професионално образование и обучение 
M&E  Наблюдение и оценяване
МОН  Министерство на образованието и науката 
МТСП  Министерство на труда и социалната политика 
НАПОО  Национална агенция за професионално образование и обучение 
НКР  Национална квалификационна рамка
ОРМ  Обучение на работното място 
PIAAC  Програма за международна оценка на компетентностите на възрастните 
PISA  Програма за международно оценяване на учениците 
SABER  Системен подход за по‐добри резултати в образованието 
ТПОО  Техническо и професионално образование и обучение 
ПОО  Професионално образование и обучение 
РРС  Развитие на работната сила 
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Приложение 2: Аналитична рамка на SABER‐РРС 

 

Цел на 
политиката 

Действие в рамките на политиката  Тема в ИСД 2.5 ОКОНЧАТЕЛЕН 

Ц1 
Определяне на 
стратегическа 

посока 

Осигуряване  на  устойчиво  застъпничество  за  РРС  на 
най‐високото ръководно равнище 

Ц1_T1 
Застъпничество  за  РРС  за  подпомагане  на 
икономическото развитие 

Ц1_T2  Стратегически фокус и решения на застъпниците за РРС 

Ц2 

Насърчаване 
на подход, 
основан на 
търсенето 

Постигане  на  яснота  относно  търсенето  на  умения  и 
сферите, в които те са критично ограничени 

Ц2_T1 
Цялостна  оценка  на  икономическите  перспективи  и 
аспектите относно уменията 

Ц2_T2 
Засягащи уменията ограничения с решаващо значение за 
приоритетните икономически сектори 

Ангажиране  на  работодателите  при  определяне  на 
приоритетите за РРС и за усъвършенстване на мерките 
за повишаване на квалификацията на работниците 

Ц2_T3  Роля на работодателите и промишлеността 

Ц2_T4 
Стимули  за  усъвършенстване  на  уменията  за 
работодателите 

Ц2_T5  Програми за наблюдение и стимули 

Ц3 
Укрепване на 
решаващата 
координация 

Даване  на  официален  статут  на  ключовите  роли  във 
връзка  с  РРС  за  координирани  действия  по 
стратегическите приоритети 

Ц3_T1  Роли на министерствата и агенциите 

Ц3_T2 
Роли  на  заинтересованите  участници  в  РРС  от 
неправителствения сектор 

Ц3_T3 
Координация на изпълнението на стратегическите мерки 
в областта на РРС 

Ц4 

Гарантиране на 
ефективност и 
справедливост 

на 
финансирането 

Осигуряване  на  стабилно  финансиране  на  ефективни 
програми  за  начално,  продължаващо  и  целево 
професионално образование и обучение 

Ц4_T1 Общ преглед на финансирането на РРС

Ц4_T2 
Редовно  финансиране  на  началното  професионално 
образование и обучение (начално ПОО) 

Ц4_T3 
Редовно  финансиране  на  програмите  за  продължаващо 
професионално образование и обучение (продължаващо 
ПОО) 

Ц4_T4 
Редовно  финансиране  на  свързани  с  обучение  активни 
програми на пазара на труда (АППТ) 

Наблюдение  и  повишаване  на  справедливото 
предоставяне на финансиране за обучение 

Ц4_T5 
Справедливо  разпределение  на  финансирането  на 
програмите за обучение 

Подпомагане  на  устойчиви  партньорства  между 
институциите за обучение и работодателите 

Ц4_T6 
Партньорства  между  доставчици  на  обучение  и 
работодатели 

Ц5 

Осигуряване на 
подходящи и 
надеждни 
стандарти 

Разширяване  на  обхвата  на  стандартите  за 
компетентност  като  основа  за  разработване  на 
квалификационни рамки 

Ц5_T1 
Стандарти  за  компетентност  и  национални 
квалификационни рамки 

Ц5_T2 Стандарти за компетентност за основните професии

Въвеждане на процедури за гарантиране надеждността 
на проверката и сертифицирането на уменията 

Ц5_T3 Проверка на професионалните умения 

Ц5_T4 Проверка и сертифициране на уменията

Ц5_T5 Проверка на уменията за основните професии

Разработване  и  въвеждане  на  стандарти  за 
акредитация  за  поддържане  на  качеството  на 
предоставяното обучение 

Ц5_T6 Държавен надзор върху процедурите по акредитация

Ц5_T7 Въвеждане на стандарти за акредитация

Ц5_T8 
Изисквания  за  акредитация  и  прилагане  на  стандартите 
за акредитация 

Ц5_T9 Стимули и подкрепа за акредитация 

Ц6 

Диверсификац
ия на пътеките 

за 
придобиване 
на умения 

Насърчаване на преминаването през множество пътеки 
за обучение,  включително за обучаеми в  системата  за 
ПОО 

Ц6_T1 Механизми за обучение 

Ц6_T2  Обществено мнение за пътеките за ПОО 

Подпомагане  на  ученето  през  целия  живот 
посредством  определяне  на  сертифицирането  на 
умения и признаване на предходно учене 

Ц6_T3 Определяне на сертифицирането на умения

Ц6_T4  Признаване на предходно учене 

Предоставяне на услуги за подкрепа за придобиване на 
умения  от  заети  лица,  търсещи  работа  лица  и  лица  в 
неравностойно положение 

Ц6_T5 
Подпомагане  за  по‐нататъшно  професионално  и 
кариерно развитие 

Ц6_T6 
Свързано  с  обучение  предоставяне  на  услуги  за  хора  в 
неравностойно положение 

Ц7 

Даване на 
възможност за 
многообразие 
и върхови 
постижения 

при 
предоставянет
о на обучение 

Насърчаване  и  регулиране  на  предоставянето  на 
обучение от недържавни доставчици 

Ц7_T1 
Обхват  и  формален  характер  на  предоставянето  на 
обучение от недържавни доставчици 

Ц7_T2 Стимули за недържавните доставчици на обучение

Ц7_T3 
Осигуряване на  качеството  на  обучението,  предоставяно 
от недържавни доставчици 

Ц7_T4 
Преглед  на  политиките  относно  предоставянето  на 
обучение от недържавни доставчици 

Съчетаване  на  стимули  и  автономия  на  управлението 
на публичните институции за обучение 

Ц7_T5 Цели и стимули за публичните институции за обучение

Ц7_T6 
Автономия  и  отчетност  на  публичните  институции  за 
обучение 

Ц7_T7 
Откриване  и  прекратяване  на  публични  програми  за 
обучение 
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Ц8 

Насърчаване 
на 

адекватността 
на публичните 
програми за 
обучение 

Интегриране  на  приноса  на  промишлеността  и 
експертите  при  разработването  и  провеждането  на 
публични програми за обучение 

Ц8_T1 
Връзки  между  институциите  за  обучение  и 
промишлеността

Ц8_T2 
Роля  на  промишлеността  в  разработването  на  учебни 
програми 

Ц8_T3 
Роля на промишлеността в определянето на стандартите 
относно материалната база 

Ц8_T4 
Връзки  между  институциите  за  обучение  и  за  научни 
изследвания 

Назначаване и подкрепа на административен персонал 
и  преподаватели  с  цел  повишаване  съответствието  на 
публичните  програми  за  обучение  с  пазарните 
изисквания 

Ц8_T5 
Назначаване  и  обучение  на  работното  място  на 
ръководители на публични институции за обучение 

Ц8_T6 
Назначаване  и  обучение  на  работното  място  на 
преподаватели в публични институции за обучение 

Ц9 

Повишаване на 
отчетността за 
резултатите, 
основана на 

данни 

Разширяване  наличието  и  използването  на  относими 
към политиката данни за насочване на вниманието на 
доставчиците  към  резултатите  от  обучението, 
ефективността и иновациите 

Ц9_T1 Административни данни от доставчиците на обучение

Ц9_T2 Данни от проучвания и други източници

Ц9_T3 
Използване  на  данни  за  наблюдение  и  повишаване  на 
ефективността на програмите и системите 
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Приложение 3: Рубрики за оценяване на данните в SABER‐РРС 
 

Функционално измерение 1: Стратегическа рамка
Цел на 
полити
ката 

Ниво на развитие 

Изоставащо  В развитие  Утвърдено  Развито 

Ц
1
: 
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п
р
е
д
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Видими  застъпници  за  РРС  или 

липсват  или  не  предприемат 

конкретни  действия  за  все  по‐

широко  налагане  на  стратегическите 

приоритети за РРС. 

Някои видими  застъпници  подкрепят 

по  конкретни  поводи  РРС  и  работят 

по  няколко  мерки  за  по‐широкото 

налагане  на  стратегическите 

приоритети  за  РРС;  липсват 

механизми  за  наблюдение  и  преглед 

на напредъка при изпълнението. 

Представители  на  държавното 

ръководство трайно се застъпват за 

РРС  със  спорадично  и  само  по 

конкретни  поводи  участие  на 

ръководители  от 

неправителствения  сектор;  тяхното 

застъпничество  се  фокусира  върху 

избрани  отрасли  или  сектори  на 

икономиката  и  се  проявява  чрез 

набор  от  специфични  мерки; 

осъществява  се  наблюдение  на 

напредъка при изпълнението, макар 

и  посредством  прегледи  на 

изпълнението  само  по  конкретни 

поводи. 

Както  представителите  на  държавното 

ръководство,  така  и  ръководителите  от 

неправителствения  сектор  трайно  се 

застъпват  за  РРС  и  осъществяват 

посредством  рутинни, 

институционализирани  процедури 

сътрудничество  по  добре  интегрирани 

мерки  за  налагане  на  стратегически  и 

обхващащ  цялата  икономика  дневен 

ред  на  политиката  за  РРС;  напредъкът 

при  изпълнението  се  наблюдава  и 

преразглежда  посредством  редовни 

институционализирани процедури. 
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Функционално измерение 1: Стратегическа рамка 
Цел на 
полити
ката 

Ниво на развитие 

Изоставащо  В развитие  Утвърдено  Развито 

Ц
2
: 
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Не  се  прави  оценка  на 

икономическите  перспективи  на 

страната  и  тяхното  отражение  върху 

уменията;  промишлеността  и 

работодателите имат ограничена или 

нямат  никаква  роля  при 

определянето  на  стратегическите 

приоритети  за  РРС  и  получават 

ограничена  подкрепа  от  страна  на 

държавата  за  повишаване  на 

квалификацията. 

Съществуват някои оценки (направени 

по  конкретни  поводи)  на 

икономическите  перспективи  на 

страната  и  тяхното  отражение  върху 

уменията; предприети са някои мерки 

за  преодоляване  на  решаващите  за 

икономиката  ограничения,  свързани  с 

липсата на умения (например стимули 

за  организирано  от  работодателите 

повишаване  на  квалификацията); 

правителството  полага  ограничени 

усилия  за  ангажиране  на 

работодателите  като  стратегически 

партньори за РРС. 

Налице  са  рутинни оценки, 

основаващи  се  на  различни 

източници  на  данни  относно 

икономическите  перспективи  на 

страната и тяхното отражение върху 

уменията;  предприети  са  широк 

кръг  от  мерки  с  широк  обхват  за 

преодоляване  на  решаващите  за 

икономиката ограничения, свързани 

с  липсата  на  умения;  държавата 

признава  работодателите  като 

стратегически  партньори  за  РРС, 

формализира ролята им и осигурява 

подкрепа  за  повишаване  на 

квалификацията  чрез  схеми  за 

стимулиране,  които  се  обновяват  и 

адаптират. 

Налице са богата гама от рутинни и ясни 

оценки  на  икономическите  перспективи 

на  страната  и  тяхното  отражение  върху 

уменията,  изготвени  от  множество 

заинтересовани  страни;  информацията 

дава  основа  за  широк  кръг  от  мерки  с 

широк  обхват,  които  имат  за  цел 

преодоляването  на  решаващите  за 

икономиката  ограничения,  свързани  с 

липсата  на  умения;  държавата  признава 

работодателите  за  стратегически 

партньори  за  РРС,  формализира  ролята 

им и осигурява подкрепа за повишаване 

на  квалификацията  чрез  стимули, 

включително и  чрез  схеми,  например  за 

осигурителни  постъпления  за  обучение 

(levy‐grant  scheme),  които  са  обект  на 

системна проверка на въздействието им 

и се адаптират съответно. 
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Функционално измерение 1: Стратегическа рамка 
Цел на 
полити
ката 

Ниво на развитие 

Изоставащо  В развитие  Утвърдено  Развито 
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Промишлеността/работодателите 

имат ограничена или нямат никаква 

роля  при  определянето  на 

стратегически  приоритети  за  РРС; 

държавата  не  предоставя  никакви 

стимули  за  насърчаване  на 

повишаването  на  квалификацията  от 

работодателите  или  не  прави 

никакъв преглед на такива програми 

за стимулиране. 

Промишлеността/работодателите 

помагат  за  определяне  на 

приоритетите  за  РРС  само  по 

конкретни  поводи  и  имат  ограничен 

принос  за  преодоляване  на 

последиците  от  главните 

политически/инвестиционни  решения, 

свързани  с  квалификацията; 

държавата  предоставя  някои  стимули 

за  повишаване  на  квалификацията  на 

работодателите  от  формалния  и 

неформалния  сектор;  ако  съществува 

схема  от  типа  на  осигурителни 

постъпления  за  обучение,  т.н.  levy‐

grant scheme, обхватът на тази схема е 

ограничен;  не  се  прави  системен 

преглед  на  въздействието  на 

програмите  за  предоставяне  на 

стимули. 

Промишлеността/работодателите 

помагат  за  определяне  на 

приоритетите  за  РРС  на  рутинна 

основа  и  имат  известен  принос  в 

избрани  области  за  преодоляване 

на  последиците  от  главните 

политически/инвестиционни 

решения,  свързани  с 

квалификацията;  държавата 

предоставя  набор  от  стимули  за 

повишаване  на  квалификацията  на 

всички  работодатели;  съществува 

схема  от  типа  levy‐grant  scheme  с 

широк  обхват  за  работодатели  от 

формалния  сектор;  на  програмите 

за  предоставяне  на  стимули  се 

прави  системен  преглед  и 

съответното  се  адаптират;  с 

известно  забавяне  във  времето  се 

публикува  годишен  отчетен  доклад 

за схемата от типа levy‐grant scheme. 

Промишлеността/работодателите 

помагат  за  определяне  на  приоритетите 

за  РРС  на  рутинна  основа  и  имат 

значителен принос в множество области 

за  преодоляване  на  последиците  от 

главните  политически/инвестиционни 

решения,  свързани  с  квалификацията; 

държавата предоставя набор  от  стимули 

за  повишаване  на  квалификацията  на 

всички  работодатели;  съществува  схема 

от  типа  levy‐grant  scheme  с  пълно 

покритие  на  работодателите  от 

формалния  сектор;  на  програмите  за 

предоставяне  на  стимули  се  прави 

системен  преглед  за  въздействието  им 

върху уменията и производителността и 

те  се  адаптират  в  съответствие  с 

резултатите; своевременно се публикува 

годишен  отчетен  доклад  за  схемата  от 

типа levy‐grant scheme). 

   



БЪЛГАРИЯ ǀ РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА                                SABER Доклад за страната |2014 
 

 
СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА ПО‐ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
49

              

Функционално измерение 2: Надзор на системата 
Цел на 
полити
ката 

Ниво на развитие 

Изоставащо  В развитие  Утвърдено  Развито 
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Държавата  финансира  началното  ПОО, 

продължаващото  ПОО  и  активните  програми 

на пазара на труда (АППТ) (но не и обучението 

на  работното  място  в  малки  и  средни 

предприятия)  въз  основа  на  бюджетните 

процедури  по  конкретни  поводи,  но  не 

предприема  действия  за  улесняване  на 

официалното  партньорство  между 

доставчиците  на  обучение  и  работодателите; 

не  е  правен  скорошен  преглед  на 

въздействието  на  финансирането  върху 

бенефициентите на програми за обучение. 

Държавата  финансира  началното  ПОО, 

продължаващото ПОО (включително обучението 

на  работното  място  в  малки  и  средни 

предприятия)  и  активните  програми  на  пазара 

на  труда;  финансирането  за  началното  ПОО  и 

продължаващото  ПОО  се  осъществява  въз 

основа  на  рутинни  бюджетни  процедури, 

включващи  само  държавни  служители,  като 

отпусканите  средства  се  определят  до  голяма 

степен  въз  основа  на бюджета  за  предходната 

година; решенията за финансиране на активните 

програми  на  пазара  на  труда  се  вземат  от 

държавни служители по конкретни поводи и се 

насочват  към  избрани  групи  от  населението 

чрез  различни  канали;  държавата  предприема 

известни  действия  за  улесняване  на 

официалното  партньорство  между  отделни 

доставчици  на  обучение  и  работодатели; 

последните  прегледи  на  въздействието 

разглеждат  въздействието  на  финансирането 

само  по  показатели,  свързани  с  обучението 

(например  брой  записани,  брой  завършили), 

което  насърчава  диалога  между  някои 

заинтересовани страни за РРС. 

Държавата  финансира  началното  ПОО, 

продължаващото ПОО (включително обучението 

на  работното  място  в  малки  и  средни 

предприятия)  и  АППТ;  финансирането  на 

началното  ПОО  е  рутинно  и  се  основава  на 

множество  критерии,  включително 

доказателства  за  ефективността  на  програмата; 

редовното  финансиране  на  продължаващото 

ПОО разчита на формални  процедури с принос 

от основните заинтересовани страни и годишно 

отчитане  с  известно  забавяне  във  времето; 

финансирането  на  АППТ  се  определя  чрез 

системна  процедура  с  принос  от  основните 

заинтересовани  страни;  АППТ  се  насочват  към 

различни  групи  от  населението  чрез  различни 

канали и се прави преглед на въздействието им, 

но  последващите  действия  са  ограничени; 

държавата  предприема действия  за  улесняване 

на  формалното  партньорство  между 

доставчиците  на  обучение и  работодателите  на 

различни  нива  (институционално  и  системно); 

последните прегледи разглеждат въздействието 

на  финансирането  както  по  показатели, 

свързани  с  обучението,  така  и  по  показатели, 

свързани  с  реализацията  на  пазара  на  труда; 

осъществява  се  насърчен  от  направените 

прегледи  диалог  между  заинтересованите 

страни за РРС и някои препоръки са изпълнени. 

Държавата  финансира  началното  ПОО, 

продължаващото ПОО (включително обучението 

на  работното  място  в  малки  и  средни 

предприятия)  и  АППТ;  финансирането  за 

началното  ПОО  е  рутинно  и  се  основава  на 

изчерпателен  набор  от  критерии,  включително 

доказателства  за  ефективността  на  програмата; 

които  редовно  се  преглеждат  и  адаптират; 

редовното  финансиране  на  продължаващото 

ПОО разчита на формални процедури с принос 

от  основните  заинтересовани  страни  и 

своевременно  годишно  отчитане; 

финансирането  на  АППТ  се  определя  чрез 

системна  процедура  с  принос  от  основните 

заинтересовани  страни;  АППТ  се  насочват  към 

различни  групи  от  населението  чрез  различни 

канали  и  се  прави  преглед  на  въздействие  им, 

като  те  се  коригират  в  съответствие  с 

резултатите от прегледа; държавата предприема 

действия  за  улесняване  на  формалното 

партньорство  между  доставчиците  на  обучение 

и  работодателите  на  всички  нива 

(институционално  и  системно);  последните 

прегледи  на  програмите  разглеждат 

въздействието  на  финансирането  по  пълен 

набор от показатели, свързани с обучението и с 

реализацията  на  пазара  на  труда;  прегледите 

стимулират  диалог  между  заинтересованите 

страни  за  РРС  на  широка  основа,  а  главните 

препоръки са изпълнени. 
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Функционално измерение 2: Надзор на системата 
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Политическият  диалог  относно  стандартите  за 

компетентност и/или НКР се извършва само по 

конкретни  поводи  с  ограничено  участие  на 

главните  заинтересовани  страни;  не  се 

дефинират  стандарти  за  компетентностите;  

проверката  на  уменията  за  основни професии 

включва предимно проверка на теоретичните 

знания,  а  издаваните  удостоверения  се 

признават  само  от  работодателите  в 

публичния  сектор  и  имат  слабо  въздействие 

върху  заетостта  и  доходите;  няма  система  за 

да приемане на стандарти за акредитация. 

Малко  заинтересовани  страни  участват  в 

диалог,  провеждан  само  по  конкретни 

поводи,  по  политиката  за  стандарти  за 

компетентност  и/или  НКР;  съществуват 

стандарти  за  компетентност  за  няколко 

професии  и  те  се  използват  в  програмите  за 

обучение на някои доставчици; проверката на 

уменията  се  основава  на  компетентност  само 

за  няколко  професии,  а  по‐голямата  част 

включва предимно проверка на теоретичните 

знания;  сертификатите  се  признават  от 

работодателите  в  публичния  сектор  и  от 

някои  работодатели  от  частния  сектор,  но 

имат  малко  въздействие  върху  заетостта  и 

доходите;  акредитацията  на  доставчиците  на 

обучение  се  извършва  под  надзора  на 

специално звено в съответното министерство; 

частните  доставчици  са  длъжни  да  получат 

акредитация,  обаче  стандартите  за 

акредитация  не  се  разгласяват  и  прилагат 

последователно;  на  доставчиците  се 

предлагат  някои  стимули  да  се  стремят  да 

получат и да поддържат акредитацията си. 

Множество  заинтересовани  страни  участват  в 

диалог  по  политиката  за  стандартите  за 

компетентност  и/или  НКР  по  силата  на 

институционализирана  процедура;  съществуват 

стандарти  за  компетентност  за  повечето 

професии  и  те  се  използват  в  програмите  на 

някои  доставчици  на  обучение;  НКР,  ако  има 

такава, обхваща някои професии и редица нива 

на умения; проверката на уменията за повечето 

професии  се  осъществява  въз  основа  на 

стандартни  процедури,  основава  се  на 

придобита  компетентност  и  оценява  както 

теоретичните  знания,  така  и  практическите 

умения;  сертификатите  се  признават  от 

работодателите както в публичния сектор, така 

и  в  частния  сектор,  и могат  да  окажат  влияние 

върху  заетостта  и  доходите;  акредитацията  на 

доставчиците  на  обучение  се  извършва  под 

надзора  на  специална  агенция  в  съответното 

министерство;  агенцията  отговаря  за 

определянето  на  стандартите  за  акредитация  с 

принос  от  заинтересованите  страни;  прави  се 

преглед  на  стандартите  в  отделни  случи  и  до 

известна  степен  те  се  разгласяват  и  прилагат; 

всички  доставчици,  които  получават  публични 

средства, са длъжни да получат акредитация; на 

доставчиците  се  предлагат  стимули  и 

ограничена подкрепа да се стремят да получат и 

да поддържат акредитацията си. 

Всички  заинтересовани  страни  участват  в  диалог 

по  политиката  за  стандарти  за  компетентност 

и/или  НКР  по  силата  на  институционализирана 

процедура;  съществуват  стандарти  за 

компетентност  за  повечето  професии  и  те  се 

използват  в  програмите  на  доставчиците  на 

обучение; НКР, ако има такава, обхваща повечето 

професии  и  голям  набор  от  нива  на  умения; 

проверката на уменията за повечето професии се 

прави  по  стандартни  процедури,  основава  се  на 

компетентност  и  оценява  както  теоретичните 

знания,  така  и  практическите  умения;  ясни 

протоколи,  включително  внезапни  одити, 

гарантират  надеждността  на  сертифицирането; 

сертификатите  се  ценят  от  повечето 

работодатели,  и  принципно  подобряват 

перспективите за заетост и доходи; акредитацията 

на  доставчиците  на  обучение  се  извършва  под 

надзора  на  специална  агенция  в  съответното 

министерство;  агенцията  отговаря  за 

определянето на стандартите за акредитация като 

се  консултира  със  заинтересованите  страни; 

прави  се  преглед  на  стандартите  по  установени 

протоколи  и  те  се разгласяват и се прилагат като 

рутинна  практика;  всички  доставчици,  които 

получават  публични  средства  са  длъжни  да 

получат  акредитация;  от  всички  доставчиците  се 

изисква и им се предлагат стимули и подкрепа да 

се  стремят  да  получат  и  да  поддържат 

акредитацията си. 
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Функционално измерение 2: Надзор на системата
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Учениците  в  системата  на  техническото  и 
професионално  образование  имат малко  или 
нямат никакви възможности  за по‐нататъшно 
придобиване умения по официалния ред след 
средното  образование,  а  държавата  не 
предприема  мерки  за  подобряване  на 
общественото  мнение  за  ТПОО; 
удостоверенията от програмите за ТПОО не са 
признати  в  НКР;  квалификации, 
сертифицирани  от  ресорни  министерства, 
различни  от  Министерството  на 
образованието,  не  се  признават  от 
официалните  програми на Министерството  на 
образованието;  обръща  се  ограничено 
внимание  на  признаването  на  предходно 
учене;  държавата  на  практика  не  осигурява 
никаква  подкрепа  за  по‐нататъшното 
професионално  и  кариерно  развитие  или  за 
програми  за  обучение  за  хората  в 
неравностойно положение. 

Учениците  в  системата  на  техническото  и 
професионалното  образование  могат  да 
продължат  образованието  си  само  в 
професионално  ориентирани  програми,  които 
обаче  не  са  на  равнище  висше  образование; 
държавата предприема ограничени действия за 
подобряване на общественото мнение за ТПОО 
(например  разнообразяване  на  пътеките  за 
обучение); някои удостоверения от технически и 
професионални  програми  се  признават  в  НКР; 
някои  квалификации,  сертифицирани  от 
ресорни  министерства,  различни  от 
Министерството на образованието, се признават 
от официалните програми на Министерството на 
образованието;  политиците  обръщат  известно 
внимание на признаването на предходно учене 
и  предоставят  на  обществеността  известна 
информация  по  темата;  държавата  предлага 
ограничени  услуги  за  по‐нататъшно 
професионално  и  кариерно  развитие  чрез 
самостоятелни  местни  центрове  за  услуги, 
които  не  са  включени  в  една  система; 
програмите  за  обучение  за  хората  в 
неравностойно  положение  получават  подкрепа 
в отделни случаи. 

Учениците  в  системата  на  техническото  и 

професионалното  образование  могат  да 

продължат  образованието  си  в 

професионално  ориентирани  програми, 

включително  на  ниво  висше  образование; 

държавата  предприема  известни  действия  за 

подобряване  на  общественото  мнение  за 

ТПОО (например разнообразяване на пътеките 

за  обучение  и  подобряване  на  качеството  на 

програмите) и прави преглед на въздействието 

на  тези  мерки  в  отделни  случаи;  повечето 

удостоверения  от  технически  и 

професионални програми се признават в НКР; 

голям  брой  квалификации,  сертифицирани  от 

ресорни  министерства,  различни  от 

Министерството  на  образованието,  се 

признават  от  официалните  програми  на 

Министерството  на  образованието,  но без  да 

им  се  присъждат  кредити;  политиците 

обръщат  някакво  внимание  на  признаването 

на  предходно  учене  и  предоставят  на 

обществеността  известна  информация  по 

темата;  официално  сдружение  на 

заинтересованите  страни  обръща  специално 

внимание  на  въпросите  за  обучението  на 

възрастни;  държавата  предлага  ограничени 

услуги  за  по‐нататъшно  професионално  и 

кариерно  развитие,  до  което  може  да  се 

получи  достъп  чрез  интегрирана  мрежа  от 

центрове; програмите за обучение за хората в 

неравностойно  положение  получават 

системна  подкрепа,  като  се  прави преглед на 

въздействието им в отделни случаи. 

Учениците  в  системата  на  техническото  и 
професионално образование могат да продължат 
образованието  си  във  висши  учебни  заведения 
или  в  професионално  ориентирани  програми, 
включително  на  ниво  висше  образование; 
държавата  предприема  съгласувани  действия  в 
много  посоки  за  подобряване  на  общественото 
мнение  за  ПОО  (например  разнообразяване  на 
пътеките  за  обучение  и  подобряване  на 
качеството  и  адекватността  на  програмите  с 
помощта  на  кампании  в  медиите)  и  редовно 
прави  преглед  и  адаптира  тези  мерки  за 
постигането  на  максимално  въздействие; 
повечето  удостоверения  от  технически  и 
професионални  програми  се  признават  в  НКР; 
голям  брой  квалификации,  сертифицирани  от 
ресорни  министерства,  различни  от 
Министерството на образованието, се признават и 
им  се  присъждат  кредити  от  официалните 
програми  на  Министерството  на  образованието; 
политиците  обръщат  постоянно  внимание  на 
признаването  на  предходно  учене  и  предоставят 
на  обществеността изчерпателна  информация  по 
темата;  национална  организация  на 
заинтересованите  страни  обръща  специално 
внимание  на  въпросите  за  обучението  на 
възрастни;  държавата  предлага  пълен  набор 
услуги  за  по‐нататъшно  професионално  и 
кариерно развитие, включително онлайн ресурси, 
до  които  може  да  се  получи  достъп  чрез  в 
интегрирана  мрежа  от  центрове;  програмите  за 
обучение  за  хората  в  неравностойно  положение 
получават  системна  подкрепа  с  многогодишни 
бюджети,  като  се  прави  редовен  преглед  на 
въздействието и  те  се адаптират в  съответствие  с 
това. 
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Функционално измерение 3: Доставка на услуги 
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В  системата  не  е  налице 

разнообразие  на 

предоставянето  на 

обучение,  тъй  като  тя  в 

голяма  степен  се  състои  от 

публични  доставчици  с 

ограничена  или  никаква 

автономия;  системата  за 

обучение  не  получава 

информация  от  официално 

оценяване,  принос  на 

заинтересованите  страни 

или  поставени  цели  за 

изпълнение. 

Налице  е  известно разнообразие  в 

предоставянето  на  обучение; 

недържавните  доставчици  получават 

ограничени  държавни  стимули  и 

работят, без държавата да управлява 

регистрацията,  лицензирането  и 

осигуряването  на  качеството; 

обучението, предлагано от публичния 

сектор, се предоставя от институции с 

известна  автономия  и  получава 

информация  от  някои  анализи  на 

ограниченията  при  изпълнението,  от 

приноса  на  заинтересованите  страни 

и основни цели за изпълнение. 

Налице  е  разнообразие  в  предоставянето 

на обучение; недържавните доставчици на 

обучение, някои от които са регистрирани 

и  лицензирани,  функционират  при 

наличието  на  редица  държавни  стимули, 

системни  мерки  за  осигуряване  на 

качеството  и  рутинни  прегледи  на 

държавните  политики  по  отношение  на 

недържавните  доставчици  на  обучение; 

публичните  доставчици,  в  по‐голямата  си 

част  ръководени  от  управителни  съвети, 

имат  известна  автономия;  системата  за 

обучение  получава  информация  от 

формални  анализи  на  ограниченията  при 

изпълнението,  от  приноса  на 

заинтересованите  страни  и  за  основните 

цели  за  изпълнение;  изоставащите 

доставчици  получават  подкрепа,  а 

образцовите институции се награждават. 

Съществува  голямо разнообразие  в 

предоставянето на обучение; недържавните 

доставчици  на  обучение,  по‐голямата  част 

от  които  са  регистрирани  и  лицензирани, 

функционират  в  условията  на  пълен  набор 

от  държавни  стимули,  системни  мерки  за 

осигуряване  на  качеството  и  рутинни 

прегледи  и  адаптиране  на  държавните 

политики  по  отношение  на  недържавните 

доставчици  на  обучение;  публичните 

доставчици,  в  по‐голямата  си  част 

ръководени  от  управителни  съвети,  имат 

значителна  автономия;  решенията  по 

отношение  на  системата  за  обучение  са 

обвързани със срокове и за  тях се използва 

информация,  получена  от  формални 

анализи на ограниченията при изпълнение; 

приносът  на  заинтересованите  страни  и 

използването  на  разнообразни  мерки  за 

стимулиране  на  изпълнението  включват 

подкрепа,  награди  и  финансиране  въз 

основа на резултатите. 
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Функционално измерение 3: Доставка на услуги
Цел на 
полити
ката 

Ниво на развитие 

Изоставащо  В развитие  Утвърдено  Развито 
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Правят  се  ограничени  или 

не  се правят никакви опити 

за  насърчаване  на 

адекватността  на 

програмите  за  обучение  на 

публичните доставчици чрез 

насърчаване  на  връзките 

между  институциите  за 

обучение,  промишлеността 

и  научноизследователските 

институти  или  чрез 

определяне на  стандарти  за 

наемане  и  обучение  на 

ръководители  и 

преподаватели  в 

институциите за обучение. 

Адекватността  на  обучението, 

предоставяно  от  публичните 

доставчици,  се  подобрява  чрез 

неформални  връзки  между  някои 

институции  за  обучение, 

промишлеността  и 

научноизследователските  институти, 

включително  принос  при 

разработването  на  програми  за 

обучение  и  определянето  на 

стандартите  относно  материалната 

база;  ръководителите  и 

преподавателите  се  избират  въз 

основата на стандарти за минимална 

образователна  степен  и  имат 

ограничени  възможности  за 

професионално развитие. 

Адекватността  на  обучението, 

предоставяно  от  публичните  доставчици, 

се  подобрява  чрез  формални  връзки 

между  някои  институции  за  обучение, 

промишлеността  и 

научноизследователските  институти,  което 

води  до  сътрудничество  в  няколко 

области,  включително,  но  без  да  се 

ограничава  само  до  разработването  на 

програми  за  обучение  и  определянето  на 

стандартите  относно  материалната  база; 

ръководителите  и  преподавателите  се 

избират  въз  основата  на  стандарти  за 

минимална  образователна  степен  и  имат 

редовен  достъп  до  възможности  за 

професионално развитие. 

Адекватността на обучението, предоставяно 

от  публичните  доставчици,  се  подобрява 

чрез  формални  връзки  между  повечето 

институции  за обучение,  промишлеността и 

научноизследователските  институти,  което 

води до значително сътрудничество в широк 

кръг  области;  ръководителите  и 

преподавателите  се  избират  въз  основа  на 

стандарти  за  минимална  образователна 

степен  и  професионален  опит  и  имат 

редовен  достъп  до  разнообразни 

възможности  за  професионално  развитие, 

включително достъп на преподавателите до 

предприятията. 
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Приложение 4: Използвани документи и лица, предоставили 
информация 

Използвани документи 

Закони и законопроекти 

Закон за професионалното образование и обучение; 
Закон за народната просвета; 
Закон за насърчаване на заетостта; 
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета; 
Правилник за прилагане на Закона за професионалното образование и обучение; 
Проект на Закон за предучилищното и училищното образование; 
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план; 
Закон за признаване на професионални квалификации; 
Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република 
България; 
Наредби  на  министъра  на  образованието  за  придобиване  на  квалификация  по  различни 
професии; 
Национални образователни стандарти за професионална квалификация; 
Закон за държавния бюджет на Република България; 
Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта; 
Правилник  за  вътрешната организация на дейността на Националния консултативен съвет по 
професионална квалификация на работната сила. 

Стратегически документи 

Национална квалификационна рамка на Република България; 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; 
Национална  стратегия  за  учене  през  целия  живот  (УЦЖ)  за  периода  2008—2013 г.,  План  за 
действие за периода 2012—2013 г. и 2010—2011 г.; 
Национален план за действие по заетостта през 2012 г.; 
Заключения  на  Съвета  от  12  май  2009 г.  относно  стратегическа  рамка  за  европейско 
сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“); 
„Нови умения за нови работни места. Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара 
на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения“, Съобщение на Комисията, COM(2008) 
868, 16 декември 2008 г.; 
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР); 
Препоръка  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  18  юни  2009 г.  за  създаване  на 
Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и 
обучение; 
Препоръка  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  18  юни  2009 г.  за  създаване  на 
Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); 
Програма  за  развитие  на  образованието,  науката  и  младежките  политики  в  Република 
България, (2009—2013 г.); 
Национална стратегия за младежта (2010—2020 г.); 
Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с 
хронични заболявания в системата на народната просвета; 
Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища; 
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Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; 
Проект „Популяризиране на ученето през целия живот в България“ 2007‐3865/001‐001; 
Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005—2010 г.; 
Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005—2010 г., 
План за действие за 2005—2010 г.; 
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание 
и подготовка (2006—2015 г.); 
Национална  програма  за  заетост  и  професионално  обучение  на  хора  с  трайни  увреждания, 
2012 г. 

Национални програми — Министерство на образованието и науката 

Национална  програма  за  модернизиране  на  системата  на  професионалното  образование 
(2008—2012 г.); 
Национална програма  „Оптимизация на  училищната мрежа“, модул 3.2.  „Рационализация на 
мрежата от професионални училища“; 
Отчет  за  изпълнението  на  националните  програми  за  развитие  на  средното  образование, 
2011 г. 

Доклади на държавни ведомства 

Министерство на образованието и науката — годишни планове; 
Министерство на образованието и науката — годишни отчетни доклади; 
Национална агенция за професионално образование и обучение — годишни планове; 
Национална агенция за професионално образование и обучение — годишни отчетни доклади. 

Документи,  свързани  с  проекти,  финансирани  по  Оперативна  програма  „Развитие  на 
човешките ресурси“ 

Информационна система за оценка на компетентностите (ИСОК): Structure of Sector Models and 
Approaches  to  Competence  Assessment  of  the  Workforce:  Short  Description  Created  for  the 
Purposes of the International Meeting in Sofia 1‐2 November 2012. Документът може да се намери 
на  адрес: 
http://en.competencemap.bg/language/en/uploads/files/project_document__0/project_document_
_33b78c6e9cc4ec60b8ff9d80520f4ee3.pdf 
Отдел  „Професионално  образование  и  обучение“,  Дирекция  „Образователни  програми  и 
образователно съдържание“, Министерството на образованието и науката: 
Система за кариерно ориентиране в училищното образование 
Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата 
на професионалното образование и обучение 
Ученически практики: http://praktiki.mon.bg/?m=1  

Доклади от проучвания 

Workforce Development  in Developing  Countries:  A  Framework  for  Benchmarking,  Jee‐Peng  Tan, 
Robert McGough и Alexandria Valerio, Human Development Network, Световна банка, 2010 г. 
Development  of  national  qualifications  frameworks  in  Europe,  октомври  2011 г.  (електронна 
книга), CEDEFOP. 
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Училище за утрешния ден, Резултати от участието на България в Програмата за международно 
оценяване на учениците, PISA 2009, Петрова, С., Център за контрол и оценка на качеството на 
образованието, София, 2010 г. 
Understanding Child Poverty  in South‐East Europe and  the Commonwealth of  Independent States, 
Изследователски център „Innocenti“ на УНИЦЕФ, 2006 г. 
Център  за  развитие  на  човешките  ресурси  (ЦРЧР):  http://www.hrdc.bg/cgi‐bin/e‐
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0027&n=&vis=&g=  
Schneider, 2011 г. 

Списък на лицата, предоставили информацията 

Настоящият доклад е изготвен предимно въз основа на документи, интервюта и проучвателни 
посещения  в  професионални  училища  в  България.  Наред  с  това  обратната  връзка  от 
участниците  в  семинара  за  валидиране  допринесе  за  формулиране  на  обясненията  и 
идентифициране на приоритетните области за интервенция. 
 
С  цел  събиране  на  допълнителна  информация  и  изясняване  на  някои  въпроси  бяха 
интервюирани  следните  експерти  и  представители  на  ключови  заинтересовани  страни. 
Изразяваме нашата благодарност за техния принос.  

 Г‐жа Емилиана Димитрова, директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на 

политиките“, Министерство на образованието и науката; 

 Г‐жа Емилия Вълчовска, началник на отдел „Професионално образование и обучение“, 

Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на 

образованието и науката; 

 Г‐жа Светла Николова, директор на дирекция „Професионална квалификация и 

лицензиране“, Национална агенция за професионално образование и обучение; 

 Г‐жа Стефка Лиманска, началник отдел в дирекция „Политика на пазара на труда“, МТСП; 

 Г‐н Ивайло Найденов, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“, МТСП; 

 Г‐жа Даниела Симидчиева, директор „Професионално обучение и ЦПО“, БСК; 

 Г‐жа Елена Шишманова, експерт в ЦПО, БСК; 

 Г‐н Ивайло Игнатов, директор на Евроквалификационен център към Български съюз на 

частните предприемачи „Възраждане“; 

 Г‐жа Геновева Бакърджиева, Българска асоциация за управление и развитие на човешките 

ресурси — БАУРЧР; 

 Г‐жа Маргарита Дамянова, директор на дирекция „Бизнес услуги“, Българска търговско‐

промишлена палата; 

 Г‐жа Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“, Агенция по 

заетостта; 

 Г‐жа Зорница Асенова, помощник директор на професионална гимназия по облекло 

„Княгиня Мария Луиза“; 

 Г‐жа Бистра Вацова, директор на Професионална гимназия по икономика, Шумен. 

Представената  в  настоящия  доклад  информация  не  може  да  се  счита  за  изготвена  от 
интервюираните специалисти или участниците в семинара. Главните изследователи са автори 
на всички представени обработени данни, обобщени резултати и тълкуване на информацията. 
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Приложение 5: Оценки на SABER‐РРС 

     
Цел на 

политиката 
Действие в рамките на политиката     Тема 

И
зм

е
р
е
н
и
е
 1
 

2,8 

Ц1  3,0 
Осигуряване  на  устойчиво  застъпничество  за  РРС  на  най‐високото  ръководно 
равнище 

3,0 
Ц1_T1  3 

Ц1_T2  3 

Ц2  2,4 

Постигане  на  яснота  относно  търсенето  на  умения  и  сферите,  в  които  те  са 
критично ограничени 

2,0 
Ц2_T1  2 

Ц2_T2  2 

Ангажиране  на  работодателите  при  определяне  на  приоритетите  за  РРС  и  за 
усъвършенстване на мерките за повишаване на квалификацията на работниците 

2,7 

Ц2_T3  3 

Ц2_T4  2 

Ц2_T5  3 

Ц3  3,0 
Даване на официален статут на ключовите роли във връзка с РРС за координирани 
действия по стратегическите приоритети 

3,0 

Ц3_T1  3 

Ц3_T2  3 

Ц3_T3  3 

И
зм

е
р
е
н
и
е
 2
 

2,4 

Ц4  2,0 

Осигуряване  на  стабилно  финансиране  на  ефективни  програми  за  начално, 
продължаващо и целево професионално образование и обучение 

2,7 

Ц4_T1  инфо 

Ц4_T2  2 

Ц4_T3  3 

Ц4_T4  3 

Наблюдение  и  повишаване  на  справедливото  предоставяне  на  финансиране  за 
обучение 

1,3 

Ц4_T5_IVET  1 

Ц4_T5_CVET  1 

Ц4_T5_ALMP  2 

Подпомагане  на  устойчиви  партньорства  между  институциите  за  обучение  и 
работодателите 

2,0  Ц4_T6  2 

Ц5  2,9 

Разширяване  на  обхвата  на  стандартите  за  компетентност  като  основа  за 
разработване на квалификационни рамки 

3,0 
Ц5_T1  3 

Ц5_T2  3 

Въвеждане  на  процедури  за  гарантиране  надеждността  на  проверката  и 
сертифицирането на уменията 

3,0 

Ц5_T3  3 

Ц5_T4  3 

Ц5_T5  3 

Разработване  и  въвеждане  на  стандарти  за  акредитация  за  поддържане  на 
качеството на предоставяното обучение 

2,7 

Ц5_T6  инфо 

Ц5_T7  3 

Ц5_T8  3 

Ц5_T9  2 

Ц6  2,3 

Насърчаване на преминаването през множество пътеки за обучение, включително 
за обучаеми в системата за ПОО 

2,5 
Ц6_T1  4 

Ц6_T2  1 

Укрепване на системата за сертифициране и признаване на умения  2,0 
Ц6_T3  2 

Ц6_T4  2 

Засилване  на  подкрепата  за  придобиване  на  умения  от  заети  лица,  търсещи 
работа лица и лица в неравностойно положение 

2,5 
Ц6_T5  2 

Ц6_T6  3 

И
зм

е
р
е
н
и
е
 3
 

2,2  Ц7  2,1 

Насърчаване  и  регулиране  на  предоставянето  на  обучение  от  недържавни 
доставчици 

2,3 

Ц7_T1  3 

Ц7_T2  2 

Ц7_T3  3 

Ц7_T4  1 

Съчетаване на  стимули и  автономия на  управлението на публичните институции  1,8  Ц7_T5  1 



БЪЛГАРИЯ ǀ РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА                                SABER Доклад за страната 
|2014 

 

 
СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА ПО‐ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
58

за обучение  Ц7_T6  2.5 

Ц7_T7  2 

Ц8  2,5 

Интегриране на приноса на промишлеността и експертите при разработването и 
провеждането на публични програми за обучение 

2,5 

Ц8_T1  3 

Ц8_T2  3 

Ц8_T3  3 

Ц8_T4  1 

Назначаване  и  подкрепа  на  административен  персонал  и  преподаватели  с  цел 
повишаване  съответствието  на  публичните  програми  за  обучение  с  пазарните 
изисквания 

2,5 

Ц8_T5  3 

Ц8_T6  2 

Ц9  2,0 
Разширяване  наличието  и  използването  на  относими  към  политиката  данни  за 
насочване  на  вниманието  на  доставчиците  към  резултатите  от  обучението, 
ефективността и иновациите 

2,0 

Ц9_T1  3 

Ц9_T2  1 

Ц9_T3  2 
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Приложение 6: Доклад от семинара за валидиране 

Този  раздел  представлява  кратък  доклад  от  семинара  на  заинтересованите  страни  за 
прилагането на „SABER‐Развитие на работната сила“ в България, организиран съвместно от 
екипите  на  Световната  банка,  Институт  „Отворено  общество“  —  София  (ИОО)  и  МОН. 
Семинарът  беше  проведен  на  29  октомври  2012 г.,  като  негов  домакин  беше  главният 
секретар на МОН. 

Цели 

Основната цел на семинара беше да представи и валидира аналитичния подход на SABER‐
РРС,  първоначалните  констатации  от  пилотното  му  прилагане  в  България  и  опита  и 
резултатите от прилагането на SABER‐РРС в други страни. 

Участници 

В  събитието  участваха  30  души:  експерти  от  3  министерства,  2  агенции,  местната 
администрация,  синдикати,  работодатели,  работодателски  сдружения,  училища  и  НПО, 
които  работят  в  различни  сфери  на  развитието  на  работната  сила  и  ПОО  (начално  и 
продължаващо), човешките ресурси, икономическото развитие и пазара на труда.  

Описание  

След  официалното  откриване  и  приветствието  на  главния  секретар  на  МОН  Красимир 
Вълчев,  ръководителят  на  екипа  на  SABER‐РРС  на  Световната  банка  Джи‐Пенг  Тан 
представи инструмента „Оценка и сравнение на системата за резултати в образованието“ 
(SABER)  и  неговата  философия,  аналитична  рамка,  подход  и  инструменти.  Тя  подчерта 
целите  на  SABER‐РРС  в  подкрепа  на  политическия  диалог  в  тази  област  с  решаващо 
значение  и  представи  най‐съществените  моменти  и  извлечени  поуки  от  прилагането  на 
SABER‐РРС в четири държави: Ирландия, Чили, Корея и Сингапур.  

След  като  екипът  на  ИОО  представи  контекста  на  РРС  и  предварителните  резултати  от 
прилагането  на  инструментите  на  SABER‐РРС  в  България,  участниците  продължиха 
обсъждането  в  три  малки  групи,  с  цел  подходът  на  SABER‐РРС  да  бъде  разгледан  по‐
подробно.  Всяка  група  получи  материали  от  графичното  представяне  на  оценките  на 
целите  на  политиките,  от  представянето  на  обобщените  резултати  и  т.н.  „дърво  на 
решенията“ като насочващи инструменти за груповото обсъждане. Участниците разгледаха 
предварителните  резултати  за  България  в  трите  функционални  измерения  на  SABER‐РРС: 
„стратегическа  рамка“,  „надзор  на  политиката“  и  „доставка  на  услуги“.  По  време  на 
заключителното  пленарно  обсъждане  трите  малки  групи  представиха  своите  основни 
заключения и предложиха ключови приоритетни области на интервенция за развитието на 
работната сила в страната. 

Основни резултати и заключения 
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Презентациите на предварителните констатации на SABER‐РРС бяха приети положително, а 
тяхната добавена стойност за подпомагане на политическия диалог в България по  темата 
„развитие  на  работната  сила“  беше  отчетена  от  участниците  в  предварителните 
обсъждания. 

Като цяло рамката и инструментите на SABER‐РРС бяха високо оценени от участниците като 
необходими,  навременни,  относими  и  приложими  за  българския  контекст,  като  бяха 
отправени препоръки  за малки промени  в  терминологията,  използвана  по отношение на 
държавното и публичното образование, които да бъдат взети предвид в бъдеще.  

Първоначалните  резултати,  така  както  бяха  представени,  също  получиха  положителна 
оценка.  Участниците  в  голяма  степен  потвърдиха  точността  на  повечето  оценки, 
определеното  ниво  на  страната  по  отношение  на  трите  измерения  и  областите  за 
политическо действие. Бяха направени и някои предложения за малко по‐ниски оценки за 
измеренията „стратегическа рамка“ и „надзор на системата“. 

Въз  основа на  анализа  участващите експерти формулираха  стратегическите  приоритети и 
насоки  за  развитието  на  работната  сила  и  очертаха  конкретните  възможности  за 
подобряване на политиките и мерките в следните области: 

 
Водещ приоритет: 
1. Стратегически фокус. 
 
Ключови приоритети на втори план: 
2. Подобрен диалог между институциите и социалните партньори; 
3. Подобрено управление на информацията; 
4.  Изграждане  на  механизми  за  участие  на  работодателите  в  разработването  на  нови 
стандарти, вкл. предприемачите, които не участват в сдруженията на работодателите; 
5.  Разработване  на  система  от  стимули  за  всички  участници  в  РРС  за  постигане  на  отлични 
резултати; 

Участниците  потвърдиха  най‐очевидните  от  идентифицираните  проблеми  и  дадоха 
предложения  за  по‐задълбочен  анализ  на  основните  фактори,  обуславящи 
съществуващата национална политика по отношение на ПОО и пазара на труда, както и 
актуалното  състояние  на  развитието  на  работната  сила.  Участниците  определиха,  също 
така, предизвикателствата по отношение разработването и прилагането на нормативната 
уредба на управлението и наблюдението на системата, на въвеждането на необходимите 
механизми  и  повишаването  на  качеството  на  доставката  на  услуги  за  развитието  на 
работната  сила.  Тези  предизвикателства,  които  изискват  допълнително  обмисляне  в 
процеса  на  подготовка  на  доклада  „Барометър“  за  България,  който  предстои  да  бъде 
предоставен  за  разглеждане  на  българското  правителство  (и  по‐конкретно  на  МОН), 
включват:  

 необходимост от по‐добра и по‐ефективна координация, подлежаща на отчетност, на 
национално равнище; 

 липса  на  държавни  стимули  за  сътрудничество  между  доставчиците  на  обучение  и 
бизнеса; 

 разработване на политики и отчетност за резултатите на областно и местно равнище; 

 подобрен достъп на уязвимите групи до услуги; 

 необходимост  от  задълбочен  анализ  на  връзките  между  ПОО  и  цялата  официална 
образователна система. 
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6. Управление на качеството. 
 
Други ключови приоритети: 
7. Квалификация на учителите; 
8. Учебни програми, съобразени с потребностите на пазара на труда. 

 
Предвид факта, че резултатите на SABER излизат по време, когато са в ход значителни 
промени, свързани със системата както на общото, така и на професионалното 
образование, участниците подчертаха приложимостта на резултатите на SABER за работата 
по проектите на нови закони за предучилищното и училищното образование и за 
професионалното образование и обучение.  
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Приложение 7: Структура на образователната система в България 

0 
Предучилищна подготовка 

235 015 деца 

 
   

1
Основно образование, етап 1 

класове 1‐4 
253 675 ученици 

 
   

2A Основно образование, етап 2 

Общо 
Класове 5—8 

Продължителност: 4 години 
221 839 ученици 

Професионално, ниво I 
След 6 или 7 клас 

Продължителност: 3 години 
1 979 ученици 

 
 

 

3A Средно образование (общо 273 498 ученици)    3C Средно образование 

Общо 
(вкл. VIII клас на чуждоезиковите средни училища и другите 

специализирани средни училища, в които се влиза с изпит след VII 
клас) 

 
Продължителност: 4 години 

135 013 ученици 

Професионално  l  Професионално 

Ниво II 
 

Продължителност: 
4—5 години 

35 469 ученици 

Ниво III 
 

Продължителност: 4‐
5 години 

95 443 ученици 

Ниво III
Училища по изкуства и и 

спорт, 
Продължителност: 2 

години 
6 450 ученици 

 
 

Ниво I 
Продължителност 2 години 

 
1 011 ученици 

 
 

4C След завършване на средното образование, но не висше (ниво IV, продължителност: 2 години) 
2 381 ученици 

     

5A & 5B— Висше образование
278 588 студенти 
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    Приложение 8: Авторство и благодарности 

Този доклад е резултат на сътрудничеството между екип на Световната банка включващ Пламен 
Данчев (Специалист в сферата на образованието, Сектор “Човешкото развитие”, Регион „Европа и 
Централна  Азия“,  постоянно  представителство  на  Световната  банка  в  България)  ,  Омар  Ариас          
(Ръководител  и  водещ  икономист  ,  Икономика  на  човешкото  развитие,  Регион  „Европа  и 
Централна Азия“) , Джи‐Пен Тан и Райън Флин , съответно ръководител и член на екипа на SABER 
РРС  в  Мрежата  за  човешко  развитие  на  Световната  банка  и  Илко  Йорданов,  консултант  от 
„Експертни  анализи“  и  главен  изследовател  по  проекта,  отговорен  за  събирането  и 
анализирането  на  данни  и  провеждането  на  интервюта  с  представители  на  заинтересованите 
страни. Докладът е изготвен в рамките на програмата на Световната банка за аналитични услуги в 
сферата на заетостта и формирането на умения за Централноевропейските и Балтийски държави, 
ръководена от Омар Ариас до септември 2013 г. и от Алесандра Марини след това. 

  
Eкипът  благодари  за  подкрепата  на  всички,  които  са  допринесли  за  доклада  и  неговите 
констатации,  включително  събеседниците  в  анкетите  и  останалите  участниците  в  проучването, 
представители  на  правителството  и  правителствени  агенции  в  България,  участниците  в 
проведените  работни  срещи  и  семинари,  както  и  на  останалите  членове  на  екипа  на  Световна 
банка  за SABER  РРС:  Рита Коста,  Райън Флин  ,  Вивиана Гомес  ,  Риджак Гроувър  ,  Кьон Хок Лий, 
Джой Ю Джун Нам, Брент Партън и Александрия Валерио. Изследователският екип благодари за 
финансовата  подкрепа  на  правителството  на  Обединеното  кралство,  чрез  своя  отдел  на 
партньорство за международно развитие за развитие на образованието, което позволи на екипа 
на  SABER  РРС  да  предостави  техническа  подкрепа  на  главния  изследовател  под  формата  на 
стандартизирани инструменти за събиране на данни , анализ и изготвяне на доклада. 
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Инициативата SABER — Системен подход за по-добри 
резултати в образованието, предлага сравнителни данни и 
сведения за образователните политики и институции с цел 
подпомагане на страните в усилията им за системно 
укрепване на техните образователни системи. SABER 
оценява качеството на образователните политики и ги 
сравнява с основани на доказателства световни стандарти, 
като използва нови инструменти за диагностика и подробни 
данни за политиките. Докладите на SABER за отделните 
страни предоставят на всички заинтересувани лица в сектора 
на образованието — от администратори, учители и родители 
до ьполитици и бизнес среди, достъпна и обективна 
моментна снимка, която показва доколко политиките на 
съответната образователна система са ориентирани към 
осигуряване на достъп до образование за всички деца и 
младежи в страната.  
 
Настоящият доклад е посветен конкретно на политиките в 
областта на развитието на работната сила. 

 

www.worldbank.org/education/saber

Настоящата публикация е изготвена от служители на Световната банка с външна помощ. Констатациите, тълкуванията и заключенията, 
представени  в  нея,  не  отразяват  непременно  мнението  на  Световната  банка,  нейния  Съвет  на  изпълнителните  директори  или 
правителствата,  които  те  представляват.  Световната  банка  не  гарантира  точността  на  данните,  съдържащи  се  в  тази  публикация. 
Границите, цветовете и друга информация, показана на карти, съдържащи се в настоящата публикация, не отразяват становището на 
Световната банка за правния статут на дадена територия, нито означават потвърждение или приемане на такива граници.  

 

СВЕТОВНА БАНКА


