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Том 2 от Обзора на образованието и обучението за 2021 г. включва 27 отделни доклада за 
държавите. Той се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи 
и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка 
държава — членка на ЕС. Така той допълва съществуващите източници на информация, в които се 
предоставят описания на националните системи за образование и обучение. 

В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на 
образованието и обучението. В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на 
националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея. В 
раздел 3 вниманието е насочено към благополучието в образованието и обучението. В раздел 4 е 
представен преглед на инвестициите в образованието и обучението. В раздел 5 се разглеждат 
политиките за модернизиране на образованието в ранна детска възраст и училищното 
образование. В раздел 6 е застъпено професионалното образование и обучение и обучението на 
възрастни. И накрая, в раздел 7 се разискват мерки за модернизиране на висшето образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорът на образованието и обучението за 2021 г. е изготвен от: Генерална дирекция „Образование, 
младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия с участието на Генерална дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“, отдела за анализ на политиките за младежта към Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), мрежата „Евридика“, Евростат; Европейския 
център за развитие на професионалното обучение и неговата европейската мрежа за експертни познания 
относно ПОО (ReferNet) и отдел „Човешки капитал и заетост“ в дирекция „Растеж и иновации“ на 
Съвместния изследователски център на Комисията. В процеса на изготвяне на обзора бяха проведени 
консултации с членовете на Постоянната група по показателите и критериите. 
Ръкописът беше завършен на 19 октомври 2021 г. 
Повече обща информация на: ec.europa.eu/education/monitor 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg
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1. Основни показатели 
Фигура 1: Преглед на основните показатели 

 
Източници: Евростат (ЮОЕ), „Наблюдение на работната сила“ (LFS), Класификация на функциите на държавното 
управление (КОФОГ), ОИСР (PISA). Допълнителна информация може да бъде намерена в приложение I и в том 1 
(ec.europa.eu/education/monitor). Бележки: В средните стойности за ЕС на резултатите по четене според PISA за 2018 г. 
не е включена Испания (ES); използваният индикатор (ECE) се отнася до програми за образование и грижи в ранна 
детска възраст, които се смятат от Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) за 
„образователни“ и следователно представляват първото ниво на образование в системите за образование и обучение — 
ниво 0 на ISCED; ЕПРВ = еквивалент на пълно работно време; b = прекъсвания в динамичните редове, c = поверително, 
d = определението се различава, u = ниска надеждност, : = не налично, 09 = 2009 г., 12 = 2012 г., 13 = 2013 г., 
17 = 2017 г., 18 = 2018 г., 19 = 2019 г. 

Фигура 2: Позиция спрямо държавите с най-високи и най-слаби резултати 
 

 
 
Източник: Генерална дирекция „Образование и култура“ въз основа на данни на Евростат (LFS 2020 г., UOE 2019 г.) и на 
ОИСР (PISA 2018 г.).  
 

2010 г. 2020 г. 2010 г. 2020 г.

Цели на равнище ЕС Цел за 2030 г.

≥ 96% 83,8% 13 79,9% 19 91,8% 13 92,8% 19

Осмокласници със слаби умения в областта на цифровите технологии < 15% : : : :

четене < 15% 41,0% 09, b 47,1% 18 19,7% 09, b 22,5% 18

математика < 15% 47,1% 09 44,4% 18 22,7% 09 22,9% 18

наука < 15% 38,8% 09 46,5% 18 17,8% 09 22,3% 18

< 9 % 12,6% b 12,8% 13,8% 9,9%

Учене в процеса на работа за завършилите ПОО ≥ 60% : : : :

Завършили висше образование (на възраст 25—34 години) ≥ 45 % (2025 г.) 27,5% 33,0% 32,2% 40,5%

≥ 47 % (2025 г.) : : : :

Други контекстуални показатели

3,6% 3,9% 19 5,0% 4,7% 19

ISCED 1-2 €2 034 12 €3 096 18 €6 072 12, d €6 359 17, d

ISCED 3-4 €2 106 12 €2 858 18 €7 366 13, d €7 762 17, d

ISCED 5-8 €3 818 12 €6 578 18 €9 679 12, d €9 995 17, d

12,7% b 12,8% 12,4% 8,7%

: : u 26,9% 19,8%

Родени извън ЕС : b : 32,4% 23,2%

85,9% b 85,4% 79,1% 84,3%

27,5% b 32,9% 33,4% 41,3%

: b, u : c 29,3% 40,4%

Родени извън ЕС : b, u : u 23,1% 34,4%

Завършили гимназиален етап на средното образование 
(на възраст 20—24 години, ISCED 3-8)

Лица, напускащи преждевременно системата на образованието и 
обучението (на възраст 18—24 години)

Инвестиции в образование

Публични разходи за образование
като процент от БВП

Разходи за обществени и частни 
институции на ЕПРВ/студент в € 
по СПС

Лица, напускащи преждевременно 
системата на образованието и 
обучението (на възраст 18—24 
години)

Родени в държавата

Родени в ЕС

Завършили висше образование
(на възраст 25—34 години)

Родени в държавата

Родени в ЕС

Участие в образованието в ранна детска възраст
(от 3-годишна възраст до възрастта за започване на задължително 
начално образование)

15-годишни със слаби умения по:

Участие на възрастните в обучение 
(на възраст 25—64 години)

България ЕС-27

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg
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2. Акценти 
 

• Освен към осигуряване на непрекъснатост на образованието по време на пандемията, 
усилията на България през изминалата година бяха насочени към увеличаване на 
участието в образованието и грижите в ранна детска възраст, укрепване на учителската 
професия и провеждане на реформа във висшето образование.  

• Европейските фондове ще продължат да предоставят значителна подкрепа на 
националните усилия за увеличаване на достъпа до образованието и обучението и за 
подобряване на качеството, справедливостта и приложимостта им на пазара на труда.  

• Училищният климат в българските училища има по-ниска оценка от средната за ЕС. 
Въпреки предприетите от органите мерки, пандемията се отрази негативно върху 
благополучието на българските ученици. Освен това затварянето на училищата 
поражда риск да се изострят още повече вече съществуващите неравенства в 
образованието и да се увеличи преждевременното напускане на училище. 

• Предизвикателствата по отношение на достъпа до обучение и развитие на умения в 
България остават значителни и може да попречат на адаптацията на работната сила 
към бързите промени на пазара на труда и технологичните промени.  

3. Съсредоточаване на вниманието върху 
благополучието в образованието и обучението 

На ниво политика изразите „качество на училищния живот“ и „личностно 
развитие“ се използват във връзка с благополучието на учениците. Понятието за 
благополучие в образованието не е дефинирано изрично в Закона за образованието и 
неговите образователни стандарти, в които вместо това се използват изразите „качество на 
училищния живот” и „личностно развитие”. Съответните мерки се прилагат предимно чрез 
центрове за подкрепа за личностното развитие, които обикновено работят в рамките на 
регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Центровете предоставят 
услуги за приобщаване и обучение, както и услуги за общо развитие и развитие на умения. На 
практика те предлагат педагогическа и психологическа подкрепа, обучение за ученици и 
подкрепа за семействата, а също и съдействие за предотвратяване на насилието и тормоза. По 
време на затварянето на училищата центровете предоставяха техническа и логистична 
подкрепа за улесняване на дистанционното обучение.  

В сравнение с останалата част от ЕС българските тийнейджъри се чувстват по-
несигурни в училище и с по-ниски нива на благополучие. Като част от Програмата за 
международно оценяване на учениците (PISA) за 2018 г. българските 15-годишни младежи 
съобщават за едни от най-високите нива на тормоз в ЕС. 34 % от младежите казват, че са 
били тормозени поне няколко пъти месечно. Този процент е значително по-висок от средния 
за ЕС (22,1 %) и с 9 процентни пункта по-висок от 2015 г. 44 % от българските ученици 
съобщават, че са пропускали учебен ден поне веднъж в рамките на две седмици, преди да се 
явят на теста PISA, в сравнение със средната стойност за ЕС от 25,1 %. Освен това два пъти 
повече български тийнейджъри съобщават, че се чувстват самотни в училище, отколкото 
средния процент за ЕС от 13 %. Само 65 % казват, че са доволни от живота си, докато 35,5 % 
не се чувстват като част от училищната общност (средно за ЕС: 35 %).  

Данните, събрани преди пандемията, показват, че подобряването на някои аспекти 
от благополучието на учениците може значително да подобри техните резултати. На 
база данни от две международни проучвания1 в едно изследване (Институт за изследвания в 
образованието, 2020 г.) се посочват редица аспекти относно качеството на живота в училище 
в България, които са свързани с по-добрите резултати на учениците. С придобиването на по-
силно чувство за принадлежност на учениците в училище, особено на тези в неравностойно 

                                                
1  Програма за международно оценяване на учениците (PISA) 2018 г. и 2016 г. Изследване на тема „Напредък в 

международната четивна грамотност“ (PIRLS).  

 

https://nces.ed.gov/surveys/pirls/
https://nces.ed.gov/surveys/pirls/
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положение, се свързва най-значителното подобрение. Развиването на чувството за 
постижение на учениците също е свързано със силно положително въздействие. Чувството за 
постижение се дефинира като способността за лична преценка за справяне с училищната 
дейност. Осигуряването на по-добра безопасност на училищната среда чрез намаляване на 
тормоза и насилието също е свързано с подобрени резултати. Нещо повече, увеличаването на 
подкрепата, оказвана от учителите, би могло да се отрази благоприятно особено на 
резултатите на ученици, които не говорят български у дома и чиито родители имат по-ниско 
образование. 

COVID-19 имаше неблагоприятно въздействие върху благополучието на българските 
ученици на всички нива на образованието. Всички учебни заведения бяха принудени да 
затворят по време на първата вълна на пандемията. В последвалите вълни образователните 
институции работеха присъствено и/или обучаваха учениците дистанционно в съответствие с 
епидемичната обстановка. При затварянето на училищата беше даден приоритет на 
присъственото обучение на децата в предучилищна и начална училищна възраст. 
Прогимназиалното и гимназиалното образование работеше за известно време в ротационна 
система на присъствено и дистанционно обучение, като децата от 6-и и 9-и клас прекараха 
най-дълго време в дистанционно обучение. Университетите останаха почти изцяло затворени. 
Проучване на УНИЦЕФ, проведено в началото на пандемията (УНИЦЕФ, 2020 г.), показа, че 
около половината от анкетираните ученици са изпитвали негативни чувства поради 
ограничаване на социалните контакти. 35 % от анкетираните родители смятат, че психичното 
здраве на децата им се е влошило (пак там). 

Учениците в неравностойно положение бяха особено засегнати от затварянето на 
училища и преминаването към дистанционно обучение. Скорошно проучване на 
училища с висока концентрация на деца от уязвими групи (Amalipe, 2021 г.) показва, че тези 
училища са успели значително да увеличат процента на учениците, участващи в 
дистанционно обучение. Отбелязано беше също така по-широко използване на синхронни 
форми на обучение в сравнение с първото затваряне на училищата през 2020 г. Въпреки това, 
през учебната 2020/2021 г. голям дял от учениците все още не са участвали ефективно в 
дистанционното обучение, което увеличава риска от ниски постижения и отпадане от 
училище. Освен това в проучването се установи, че над 61 % от анкетираните училища са 
успели да включат в дистанционно обучение между 76 % и 100 % от своите ученици. Други 
31 % са ангажирали между половината и три четвърти от своите ученици. Проучването също 
така разкри, че въпреки мерките на органите, предизвикателствата пред дистанционното 
обучение остават; те включват липса на ИТ устройства, ниска мотивация и интерес на 
учениците, както и умора и стрес сред учителите (пак там). С високата степен на неравенства 
в образованието още преди началото на пандемията и с изпълнения с предизвикателства 
училищен климат рискът от по-нататъшно изоставане е реален особено за учениците в 
неравностойно положение, включително, тези от ромски произход.  

4. Инвестиране в образование и обучение  
Инвестициите на България в образованието продължиха да се увеличават през 
2019 г., но все още бяха едни от най-ниските в ЕС. През 2019 г. общите държавни 
разходи на България за образование са се увеличили с 14 %, достигайки еквивалента на 
3,9 % от БВП; това до голяма степен се дължи на увеличението на заплатите на учителите. 
Въпреки че са над средните стойности за ЕС като дял от общите публични разходи (10,7 %, 
срещу средно за ЕС от 10 %), разходите за образование остават сред най-ниските в ЕС като 
процент от БВП (средната стойност за ЕС е 4,7 %); това отчасти отразява сравнително 
ниското ниво на публични разходи. Между 2021 г. и 2027 г. се очаква подкрепата за 
образователни мерки по Европейския социален фонд (ЕСФ+) да се увеличи двойно в 
сравнение с 2014—2020 г., когато подкрепата от ЕСФ за образование възлизаше на около 
352 милиона евро. 
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5. Модернизиране на образованието в ранна детска 
възраст и на училищното образование 

Ключови приоритети за България са увеличаване на участието и подобряване на 
качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ). Въпреки 
постоянните усилия през изминалите години, през 2019 г. само 79,9 % от децата на възраст 
между 3 години и началната възраст за задължително училищно образование (7 години) са 
получили образование в ранна детска възраст. Това е значително под средните стойности за 
ЕС от 92,8 % и целта на равнище ЕС от 95 % до 2030 г. През септември 2020 г. България 
намали началната възраст за предучилищно образование от 5 на 4 години, като се планира 
това да бъде постепенно въведено до 2024 г. В своята новоприета стратегическа рамка за 
образование за периода 2021—2030 г. България си постави за цел участие от 91 % за деца 
между 4-годишна възраст и начална възраст за задължително училищно образование. През 
2019 г. процентът на записване за тази възрастова група е 82,7 %, под средното за ЕС от 
95,3 %. Между 2021 г. и 2027 г. ЕСФ+ ще продължи да подкрепя мерки за улесняване на 
участието в образованието в ранна детска възраст на деца в неравностойно положение, 
включително роми. Освен това се изготвя национална рамка за качество на ОГРДВ с 
подкрепата на програмата на ЕС за подкрепа на структурните реформи. Целта е да се помогне 
на българските органи да разработят единен набор от инструменти — включително рамка на 
политиката, индикатори и критерии — за управление и наблюдение на качеството на ОГРДВ в 
цялата национална система, в която в момента отговорностите са разделени между секторите 
на образованието и здравеопазването.  

Фигура 3: Участие в образованието в ранна детска възраст на ученици от 3-годишна 
възраст до възрастта за започване на задължително начално образование, 2014 г. и 
2019 г. (%) 

 
Източник: UOE, educ_uoe_enra21 

 
Социално-икономическите фактори и липсата на места в някои общини оказаха 
отрицателно въздействие върху процента на участие. През учебната 2019/2020 г. броят 
на наличните места на национално ниво надвишава броя на децата, като съотношението е 108 
към 100 (Национален статистически институт, 2020 г.). Това съотношение е по-високо в 
Северна България и по-ниско в южната част, която включва София. Неравномерното 
териториално разпределение на институциите за ОГРДВ в градовете и често недостатъчният 
им капацитет в по-големите градове означава, че родителите невинаги намират място за 
детето си (Национален статистически институт, Агенция за основните права, 2021 г., предстои 
публикуване). В София общото съотношение е било 98 места на всеки 100 деца и се 
увеличава значително от 2015 г. (от 87,7 места на 100 деца), въпреки че съотношението 
варира в различните райони на София. В резултат на вътрешната миграция инфраструктурата 
трябва да бъде подобрена, а също така има необходимост от допълнителна инфраструктура в 
няколко големи града (напр. София, Пловдив, Варна). В същото време участието на деца в 
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неравностойно положение, включително роми, все още е ниско, като таксите продължават да 
са пречка, въпреки прилагането на някои мерки за справяне с този проблем. Като цяло 
ниското ниво на участие на деца от труднодостъпни и/или сегрегирани общности все още 
представлява предизвикателство (Национален статистически институт, Агенция за основните 
права, 2021 г., предстои публикуване). През април 2021 г. 52 общини (20 % от общия брой) 
изразиха готовност да запишат деца на 4-годишна възраст в задължителната предучилищна 
програма, като получиха държавно финансиране за това. Очакванията бяха още 100 общини 
(38 % от общия брой) да последват примера през септември 2021 г.  

Преждевременното напускане на училище остава голямо предизвикателство. През 
2020 г. процентът на преждевременно напусналите образованието и обучението във 
възрастовата група 18—24 години е 12,8 %, над средните стойности за ЕС от 9,9 %. 
Преждевременното напускане на училище продължава да е особено високо сред ромите, а 
също и в селските райони (25,5 %). За периода до 2030 г. българските органи са си поставили 
амбициозната цел да намалят процента на преждевременно напусналите образованието и 
обучението до 7 %. Постигането на такъв напредък след затварянето на училищата и 
дистанционното обучение ще изисква постоянни усилия. През последните години 
намаляването на преждевременното напускане на училище е приоритет в България. 
Механизмът, който осигурява обхващане на децата извън училище, включване в 
задължителното образование и предотвратяване на отпадането, започна да дава резултати. 
Въпреки това, тъй като нивата на записване в училищното образование са само около 85 %, 
са необходими допълнителни усилия за подобряване на процента на участие и намаляване на 
преждевременното напускане на училище. Между 2021 г. и 2027 г. ЕСФ+ ще поддържа 
механизма и ефективната му работа. 

Бяха положени значителни усилия за повишаване на заплатите на учителите като 
средство за повишаване на привлекателността на учителската професия. През 2019 г. 
51 % от учителите в България (т.е. както в началното, така и в средното образование) са били 
на възраст над 50 години. 11 % вече са били на поне 60 години и само 6 % от учителите са 
били под 30 години. Приоритетът беше повишаване на заплатите с цел да се повиши 
привлекателността на професията. Между 2017 г. и 2021 г. началната учителска заплата 
почти се удвои в номинално изражение (от 660 лв. на 1260 лв.). През 2020 г. средната 
заплата на педагогическите специалисти е била с 11 % над средната за страната, въпреки че 
все още изостава под националната цел от 120 % (Министерство на образованието и науката, 
2021a). В същото време се увеличава делът на новопостъпилите студенти в педагогически 
специалности, като през 2020 г. се обучават 7,6 %. За по-нататъшно привличане на млади 
хора в програми за първоначално обучение на учители бяха премахнати таксите за обучение 
в държавните университети и бяха въведени допълнителни стипендии. Програмите за 
обучение на учители обаче все още не привличат лица, постигнали високи резултати при 
завършването на средното си образование. Средните оценки на бъдещите учители остават под 
тези на кандидатите, приети в програми за висше образование; между 40 % и 65 % от лицата, 
които завършват педагогически програми, не практикуват учителската професия (Световна 
банка, 2021 г., предстои публикуване). Освен това налични данни сочат, че статусът на 
учителската професия като цяло е нисък, въпреки че вероятно се подобрява в резултат на по-
високите заплати, а условията на труд и възможностите за напредък се възприемат 
отрицателно в сравнение с алтернативите (пак там).  

България предприе допълнителни мерки за укрепване на първоначалната 
подготовка на учителите (ППУ) и продължаващото професионално развитие (ППР). 
Нови изисквания за придобиване на професионални квалификации на учители бяха приети 
през февруари 2021 г. с акцент върху укрепването на подхода, базиран на компетентности, 
както в ППУ, така и в ППР. Актуализираха се и държавните изисквания за придобиване на 
професионална квалификация за учител. Задължителни предмети бяха въведени в различни 
педагогически области2, докато други бяха подсилени с допълнителни часове на обучение. 

                                                
2  Напр. „подход за придобиване на умения и иновации в образованието“, „приобщаващо образование“, 

„информационни и комуникационни технологии в обучението и цифрова заетост“. 
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Следва да се отбележи, че делът на учителите, участващи в професионално развитие, се е 
увеличил значително през последните няколко години3. Между 2021 г. и 2027 г. се очаква 
ЕСФ+ да продължи да предоставя подкрепа за повишаване на компетентността на учителите. 
При преглед и оценка на политиките за учители в България, извършени наскоро с подкрепата 
на ЕС, се стигна до заключението, че системата се ръководи от подходящи политики, 
стандарти, квалификационна рамка и институционална уредба (Световна банка, 2021 г., 
предстои публикуване). Въпреки това, недостатъците в планирането и управлението на 
работната сила са довели до недостиг на персонал, небалансирано разпределение на 
квалифицирани учители в училищата и застаряване на работната сила. Тези фактори са 
допринесли за стагнацията на резултатите от обучението (пак там). 

Подобряването на резултатите от обучението и равнопоставеността в образованието 
остават ключови предизвикателства за училищната система. Данните от международни и 
национални оценки за резултатите на учениците показват, че в продължение на много години 
образователната система не показва стабилна тенденция за подобряване на резултатите от 
обучението. Недостигът на основни умения, измерен от PISA (ОИСР), е два пъти по-висок от 
средния за Европа (47 % по четене, 44 % по математика и 47 % по природни науки), с 
проценти над 60 % сред учениците в неравностойно положение. България се стреми до 2030 г. 
да намали дела на учениците с ниски резултати до 25 %. Постигането на тази цел ще изисква 
значителни усилия и целенасочени политики за компенсиране на загубите в обучението по 
време на пандемията. Освен това, въпреки усилията, положени през предходните години 
(вж. Европейска комисия, 2020a), нивото на цифровите умения на учениците все още е ниско. 
Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 
който събира данни за цифровите умения въз основа на информация, съобщена от самите лица, 
за използването на цифрови инструменти, 57 % от младите българи на възраст между 16 и 
19 години имат основни или по-високи равнища на цифрови умения, значително под средното 
ниво за ЕС от 82 %. Предишни проучвания (Е. Паунова-Хубенова и колеги, 2019 г.) показват, че 
липсват убедителни данни за значимото интегриране на дигиталните технологии в класната 
стая; например учителите съобщават за липса на техническо оборудване и подходящи 
инструменти за цифрово образование, както и за липса на умения. С оглед преодоляване на 
някои от тези предизвикателства ЕСФ+ ще продължи да предоставя допълнителна подкрепа за 
цифровизация в образованието. 
 
Каре 1: Равен достъп до училищно образование по време на криза 

Чрез проекта REACT-EU Министерството на образованието и науката се стреми да 
предотврати прекъсване на образователния процес, а също и да подпомогне 
приобщаващото образование. Проектът помага за осигуряване на условия за ефективно 
образование и намалява риска от отпадане, свързан с дистанционното обучение. Проектът е 
насочен директно към последиците от пандемията от COVID-19 и потребностите на 
учителите и учениците. Извършват се няколко дейности, като закупуване на техническо 
оборудване за педагогическите специалисти и учениците, обучение на учениците за 
придобиване на умения за дистанционно обучение, обучение на педагогическите 
специалисти за подобряване на преподавателските умения в електронна среда и обучение 
на образователните медиатори и родителите. Очаква се около 210 000 души да придобият 
умения за дистанционно обучение, а 20 000 учители ще получат допълнителна 
квалификация. С бюджет от 56 милиона евро проектът стартира през март 2021 г. и е с 
продължителност 35 месеца.  

За повече информация: UMIS 2020 (eufunds.bg) 

                                                
3  В проучване, проведено през 2019/2020 г. от СУ „Св. Климент Охридски“, 83 % от анкетираните учители съобщават 

за участие в поне 5 курса за обучение и квалификация през последните пет години. Една трета съобщават за 
участие в 10 курса (Образование България 2030, 2020 г.). 

 

http://2020.eufunds.bg/en/7/0/Project/Search?StFrom=mwei5Zc2UEA=&StTo=VuK356PVlaY=&Prior=wjQLh+0anVs=&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False
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6. Професионално образование и обучение и 
обучение на възрастни 

Процентът на заетост на наскоро завършилите професионално образование и 
обучение (ПОО) все още е нисък, което показва, че приложимостта им на пазара на 
труда остава предизвикателство. Въпреки лекия спад в сравнение с предходната година, 
последните налични данни показват, че записването в гимназиално ПОО е 52,1 % през 
2019 г. (при средни стойности за ЕС 48,4 %). Въпреки това, след значително увеличение до 
73,5 % през 2019 г., коефициентът на заетост на наскоро завършилите ПОО спадна до 69,6 % 
през 2020 г., под средните стойности за Европа от 76,1 %. Въвежда се дуална система за 
ПОО, но остават предизвикателства за нейното прилагане. С подкрепата на ЕСФ броят на 
студентите в дуалната система за ПОО нарасна значително в сравнение с 2016 г., когато беше 
въведена за първи път в законодателството и приложена като пилотен проект (през 
учебната 2019/2020 г. имаше повече от 5200 студенти, в сравнение с около 350 през 2016 г.).  

Бяха предприети допълнителни мерки за повишаване на приложимостта на ПОО на 
пазара на труда, а също и за приспособяване към предизвикателствата на 
пандемията от COVID-19. Чрез проект „Еразъм+“ Министерството на образованието и 
науката започна да прилага механизъм за проследяване на завършилите първоначално ПОО, 
дипломирани през 2020 г. Използват се показатели, предназначени за по-добро разбиране на 
резултатите на пазара на труда и характеристиките на заетостта по региони, пол и 
специализация, както и качествени показатели за прехода от обучение към заетост. Освен 
това се разработва проучване, което да допълни липсващите данни в административните 
регистри, като удовлетвореност от придобитите умения и тяхната приложимост в работна 
среда или в последваща по-висока степен. В контекста на COVID-19 националната електронна 
библиотека (хранилище за електронно съдържание), създадена да подпомага 
преподавателските кадри и учащите при преминаването към дистанционно обучение, съдържа 
също и раздел за ПОО. Подобно на учениците в общообразователните училища, студентите от 
ПОО без достъп до интернет или подходящо оборудване бяха снабдени с печатни материали и 
бяха подкрепени от образователни медиатори. Между 2021 г. и 2027 г. ЕСФ+ ще продължи да 
подкрепя ПОО, както и по-нататъшното развитие на дуалните програми за ПОО. 

Предизвикателствата пред достъпа до обучение и развитие на умения в България 
остават големи и може да попречат на приспособяването на работната сила към 
бързите промени на пазара на труда и технологичните промени. През 2020 г. само 
1,6 % от населението на възраст 25—64 години е било записано в обучение за възрастни, 
което е доста под средните стойности за ЕС от 9,2 %. Повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на населението остават значително предизвикателство за насърчаване на 
бързото адаптиране към новите модели на работа, като дистанционната работа и работата 
онлайн. Политиките на пазара на труда през текущата и в бъдещите години ще бъдат 
насочени към инвестиране основно в цифрови умения и повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работната сила в съответствие с новите потребности на пазара на труда. 
Повишаването на квалификацията, преквалификацията и придобиването на цифрови умения 
ще се финансират както от държавния бюджет, така и от фондовете на ЕС. Например през 
2021 г. стартира подкрепяната от ЕСФ дейност за развитие на цифрови умения, която трябва 
да бъде изпълнена до средата на 2023 г. Целта е да се идентифицират ключови икономически 
сектори с потребности от цифрови умения и да се разработят унифицирани профили на 
цифрови умения за всяка професия. Ще бъдат разработени и секторни рамки за цифрови 
компетенции и инструменти за оценката им. Освен това от 2021 г. се очакват нови 
възможности по линия на ЕСФ+. Използването на средствата за увеличаване на обучението на 
възрастни в съответствие с потребностите на пазара на труда с оглед на „зелените“ и 
„цифровите“ амбиции на ЕС ще бъде ключова възможност за България.  
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7. Модернизиране на висшето образование 
Процентът на завършилите висше образование е сравнително нисък. През 2020 г. 
33 % от българите на възраст 25—34 години са имали висше образование, което е под 
средните стойности за ЕС от 40,5 % и целевата стойност на ЕС от 45 % до 2030 г. В същото 
време продължава да съществува значителна неравнопоставеност между половете, като 
27,2 % от мъжете в тази възрастова група са с висше образование, в сравнение с 39,1 % от 
жените. През учебната 2020/2021 г. 43,8 % от населението на възраст 19—23 години е било 
записано в програми за висше образование и този процент остава стабилен през последните 
години. Въпреки това, демографските фактори, включително по-ниска раждаемост, емиграция 
и висок процент студенти, учещи в чужбина4, доведоха до намаляване на броя на студентите 
във висшето образование — макар че отбелязаните тенденции започнаха да се забавят още 
преди пандемията. В резултат на тези фактори, а също и на доста бавното приспособяване на 
набора от предлагани университетски курсове, броят на кандидатите е значително под броя 
на наличните университетски места, което прави още по-важно подобряването на достъпа до 
висше образование и интернационализацията (Министерство на образованието и науката, 
2021б). Дяловото участие на студенти в неравностойно положение е доста ниско. За 
подобряването на достъпа студентите в неравностойно положение получаваха целева 
подкрепа от ЕСФ+ от 2014 г. до 2020 г. Подобни мерки ще се предприемат и през програмния 
период 2021—2027 г. Броят на чуждестранните студенти нараства, като представлява 8 % от 
общия брой през 2020 г. 

Фигура 4: Завършили висше образование (25—34 г.) по пол, 2020 г. 

 

Източник: Проучване на работната сила, edat_lfse_03. 

Бяха въведени нови мерки за подобряване на качеството и приложимостта на пазара 
на труда. От 2015 г. България използва системата на финансиране, за да пренасочва 
профилите на завършилите към квалификации, които са търсени на пазара на труда, и 
предприема мерки за привличане на студенти в съответните области. За продължаване на 
реформата във висшето образование наскоро бяха въведени и други мерки. Моделът на 
управление на висшето образование беше променен чрез въвеждане на договори за 
изпълнение с държавно финансирани университети. За студенти по договор с работодател се 
предоставя пълно или частично финансиране на таксите за обучение от държавния бюджет, 
като работодателят от своя страна осигурява стажове по време на обучението, а също и след 
завършването му. Освен това беше приета стратегия за висшето образование за период 

                                                
4  През 2018 г. 8,8 % от завършилите гимназиален етап на средното образование в България са завършили висше 

образование в чужбина. 
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2021—2030 г. Целта е да се подобри приложимостта на пазара на труда, включително чрез 
въвеждане на механизъм за актуализиране и създаване на нови учебни програми, свързване 
на приема с потребностите на пазара на труда и насърчаване на цифровизацията. Други цели 
са подобряване на достъпа до висше образование и учене през целия живот, а също и 
насърчаване на научните изследвания, например чрез създаване на изследователски 
университети. Вече се изготвя карта на висшето образование, която да помогне за определяне 
на териториалната структура на университетите по професионални направления и 
специалности, съобразно социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на 
труда. Картата ще предоставя информация за броя на приемите в държавните университети 
заедно със системата за класиране на българските университети (BURS) и ще помогне да се 
идентифицират възможностите за привличане на чуждестранни студенти. Освен това 
правителството разшири списъка с приоритетни програми и им отпусна допълнително 
финансиране. 

Регионалните дисбаланси засилват несъответствията на пазара на труда. В проекта за 
карта на висшето образование (Министерство на образованието и науката, 2021c) са посочени 
редица дисбаланси между търсенето и предлагането на образователни услуги на национално 
и регионално ниво и резултатите на пазара на труда за завършилите лица. На национално 
ниво само 53 % от местата в университетите са заети. В 29 професионални области се 
усвояват по-малко от половината от наличните места. Най-малко атрактивните програми 
включват няколко разглеждани като приоритети на национално ниво, като математика и 
инженерство. Най-атрактивните програми са икономика, педагогика, медицина, ИКТ, право, 
администрация и управление. Около половината от българските студенти се обучават в тези 
направления. От всичките университети в България 27 (53 % от общия брой) са разположени 
в югозападния район, който включва и София, а само пет (включително филиалите на други 
университети) са в северозападния район. В стратегията за висшето образование са 
установени допълнителни предизвикателства, като несъответствие в знанията и уменията 
между потребностите на пазара на труда и предлаганите университетски курсове, както и 
остарели учебни програми. Също така съществува необходимост от по-активно участие на 
стопанския сектор и повишаване на квалификацията на академичните кадри (пак там). В 
същото време може да възникнат и допълнителни предизвикателства, поради факта че почти 
всички университети са останали в режим на дистанционно обучение за цялата академична 
2020/2021 г., с много ограничени периоди на присъствено обучение. Това не само е дало 
отражение на благополучието на студентите от висшето образование, но и представлява риск 
за придобиването на умения.  
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Участие в образованието в ранна детска възраст  educ_uoe_enra21 

Осмокласници с ниски резултати в областта на цифровите 
технологии IEA, ICILS.  

15-годишни ученици с ниски резултати в областта на четенето, 
математиката и природните науки ОИСР (PISA) 

Преждевременно напускащи системата на образованието и 
обучението 

Основни данни: edat_lfse_14. 
Данни според държава на раждане: edat_lfse_02. 

Учене в процеса на работа за завършилите ПОО 
Данните за целевата стойност на ЕС не са налични. 
Събирането на данни започва през 2021 г. 
Източник: EU LFS. 

Завършили висше образование 
Основни данни: edat_lfse_03. 
Данни според държава на раждане: edat_lfse_9912. 

Участие на възрастните в обучението 
Данните за целевата стойност на ЕС не са налични. 
Схемата за събиране на данни стартира през 
2022 г. Източник: EU LFS. 

Публични разходи за образование, като процент от БВП gov_10a_exp  

Разходи за един учащ в обществени и частни институции educ_uoe_fini04 

Завършили гимназиален етап на средното образование edat_lfse_03 
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Приложение II: Структура на образователната система 

 

 

Източник: Европейска комисия/EACEA/„Евридика“, 2021 г. Структура на европейските образователни системи за 
2021/2022 г.: схематични диаграми. „Евридика“: факти и цифри. Люксембург: Служба за публикации на Европейския 
съюз. 

 

Всички коментари и въпроси по настоящия доклад можете да 
изпращате на: 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Резюме 

Благосъстояние в условията на сътресения 
Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентни сътресения на образованието и 
обучението по безпрецедентен начин, но те предоставиха също възможности за 
иновации. Пандемията изправи пред големи предизвикателства образованието и обучението, 
но много държави в цяла Европа успяха бързо да мобилизират ресурси. Учителите, 
училищните ръководители, семействата, учениците, студентите и училищата показаха 
решителност, приспособимост, издръжливост и въображение, за да осигурят непрекъснато 
предоставяне на образование. Кризата ускори промяната и предостави огромни познания за 
това как цифровите технологии и иновативното преподаване могат да спомогнат за 
укрепването на нашите системи за образование и обучение. От друга страна, кризата разкри и 
в някои случаи направи по-видими съществуващите слабости и неефективност, както и не на 
последно място неравенствата. С постепенното отваряне на училищата и на университетите и 
с възобновяването на дейността им основната задача за тях е справянето с последиците от 
прекъсванията в ученето, както и с отрицателното отражение върху благосъстоянието на 
учениците. 

Дебатът за благосъстоянието в образованието предхожда пандемията, като 
благосъстоянието привлича все по-голямо внимание от страна на създателите на 
политики в тази област през последните години. Пандемията обаче изведе на преден 
план предизвикателствата по отношение на благосъстоянието. Благосъстоянието обхваща 
както психичното, така и физическото здраве, и е тясно свързано с резултатите на учениците 
в училище и в други аспекти на техния живот. Удовлетворението на учениците от живота, 
способността за развитие на умения за вземане на решения и на психологични механизми за 
справяне са от решаващо значение за ученето през целия живот и за това хората да водят 
смислен живот. Те са условие за самосъзнание, изграждане на връзки и на издръжливост, 
което позволява на отделните хора да се приспособяват и да преодоляват трудни моменти в 
личен план, продължаващи във времето житейски предизвикателства и обществени 
сътресения.  

Макар на този етап да е трудно да се измери нарушаването на процеса на учене в 
резултат на пандемията, наличните данни от Нидерландия показват значителна 
загуба на знания, което скоро може да се окаже едно от най-големите 
предизвикателства пред образователната политика. Проучване, проведено сред 
учениците от началните и средните училища, показва, че техният напредък в ученето е 
намалял в рамките на всички възрастови групи. Въпреки че напредъкът на децата на 
висококвалифицирани родители не е претърпял значително прекъсване, децата на 
нискоквалифицираните родители са постигнали едва около 85 % от очаквания напредък за 
тяхната възрастова група. 

Повечето държави разглеждат благосъстоянието частично или косвено в своите 
образователни политики. Като цяло компетентностите, свързани с психичното здраве, са 
включени в учебните програми по конкретни предмети или като междусекторни теми. 
Повечето държави членки изпълняват целеви програми за справяне с тормоза и насилието. 
Няколко инициативи са насочени към физическата активност и здравословния начин на 
живот, дискриминацията и расизма, психичното здраве, атмосферата в училище и равните 
възможности. Повечето от тези инициативи обаче остават разпокъсани и са налице малко 
оценки на тяхното въздействие. 

Няколко държави членки предприеха стъпки за всеобхватен подход към 
благосъстоянието в образованието. Подходите включват концепции и цели на политиката, 
свързани с благосъстоянието, механизми за мониторинг за събиране на данни за 
благосъстоянието на учениците и конкретни изисквания и насоки за изпълнението на 
политиките за благосъстояние на институционално равнище. Например благосъстоянието на 
учениците се наблюдава редовно чрез проучвания в Дания, Финландия и Естония. В Ирландия 
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от всяко училище се изисква до 2023 г. да започне да използва инструмент за самооценка за 
насърчаване на благосъстоянието, като  в този процес те са подкрепяни от рамка за добри 
практики и онлайн ресурси в областта на благосъстоянието. В Испания функционира 
обсерватория на училищния живот, която разпространява добри практики, наблюдава и 
предоставя насоки за това как да се подобри атмосферата в училище. 

Съвсем навременно създадената в рамките на европейското пространство за 
образование специална работна група по въпросите на благосъстоянието ще 
съдейства за изясняване на новите тенденции след пандемията и ще помогне на 
държавите членки да се учат една от друга в тази област на политиката, която е 
относително нова за повечето държави. 

Проучванията показват, че пандемията е довела до чувство на изолация, 
безпокойство и депресия сред учениците от всички възрасти. Данните от девет държави 
— членки на ЕС, сочат, че около една четвърт от учениците са се чувствали „безпомощни“ по 
време на дистанционното обучение и когато са подготвяли домашните си. Опитът по време на 
пандемията потвърди, че образованието изпълнява съществена обществена роля. Добре 
функциониращите, приобщаващи и подкрепящи образователни системи са важни за 
семействата и са от ключово значение за подкрепа на благосъстоянието, включително 
психичното здраве, на учениците и  учителите. 

И преди пандемията почти половината от всички ученици в ЕС съобщават за чувство 
на тъга, една трета съобщават за чувство на страх и почти 40 % за това, че се 
чувстват нещастни. Явления като тормоза и слабо чувство за принадлежност към училището 
са тясно свързани с учебните резултати. Учениците с по-силно чувство за принадлежност към 
училището по-рядко пропускат учебните занятия и постигат по-добри учебни резултати. В 
много държави — членки на ЕС, учениците, които са пропуснали един учебен ден през 
последните две седмици, имат по-ниски резултати по индекса на чувството за принадлежност. 
Положителните отношения между учителите и учениците, при които се набляга на уважението 
и овластяването на учениците, могат да насърчат подобряването на резултатите, особено сред 
високорисковите групи младежи. В цели 19 държави — членки на ЕС, над 50 % от учениците 
съобщават за тормоз поне няколко пъти годишно. 

Инвестиции в образованието 
През последните години публичните разходи за образование в държавите — членки 
на ЕС, останаха по-скоро стабилни. Въпреки това между отделните държави са налице 
значителни разлики. През 2019 г. ЕС задели средно 4,7 % от своя БВП за образование, което 
представлява около 10 % от общите публични разходи. Разходите за образование варират от 
над 6 % в Естония, Белгия, Дания и Швеция до 3,1 % от БВП в Ирландия. Най-голям дял от 
публичните инвестиции са насочени към средното образование (38,7 %), следвано от 
предучилищното и началното образование взети заедно (33,4 %) и висшето образование 
(16,2 %). Публичните разходи за образование се разпределят най-вече за учителския 
персонал (64 %), следван от междинното потребление (14 %), което се състои в закупуване 
на стоки и услуги, необходими за предоставянето на образователни услуги. Трети по размер 
са разпределените средства за бруто капиталообразуване (7 %), което включва капиталови 
инвестиции, например в сгради, следвано от социални помощи (6 %) и други текущи 
трансфери (6 %). 

Няколко държави членки увеличиха инвестициите, свързани с преминаването към 
онлайн и смесено обучение по време на пандемията. Инвестициите включваха проекти 
за цифровизация, както и за наемане на допълнителни учители или за допълнително 
обучение на учители, средства за консултации и подкрепа за учениците и бонуси за 
учителите. Някои държави също така компенсират училищата за допълнителните разходи за 
превантивни мерки, напр. за закупуване на предпазни средства или на допълнителни 
препарати за дезинфекция. 
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Механизмът за възстановяване и устойчивост заедно с европейските структурни и 
инвестиционни фондове ще увеличи по безпрецедентен начин средствата на ЕС, 
насочени към образованието и обучението. Механизмът за възстановяване и устойчивост 
(МВУ) е основният елемент на NextGenerationEU, който е инструментът на Европейския съюз 
за подпомагане на възстановяването от кризата с коронавируса. Чрез него се осигуряват до 
675 милиарда евро, от които 312,5 милиарда са под формата на безвъзмездни средства и 360 
милиарда под формата на заеми. МВУ подкрепя устойчивите и стимулиращи растежа реформи 
и инвестиции в държавите членки с цел подпомагане на възстановяването и изграждане на 
институционален капацитет, което е от основно значение за намаляване на неравенствата и 
различията в Съюза. 

Инвестициите и реформите в образованието и обучението играят важна роля в 
националните планове за възстановяване и устойчивост. За да се възползват от 
подкрепата по линия на механизма, държавите членки трябваше да представят своите 
планове за възстановяване и устойчивост, включително цялостен набор от реформи и 
инвестиции, които да бъдат изпълнени до 2026 г. Макар процесът на приемане все още да 
продължава, съгласно предварителните изчисления се очаква реформите и инвестициите в 
областта на образованието и уменията да достигнат около 13 % от всички разходи по 
Механизма за възстановяване и устойчивост. Инвестициите и реформите обхващат всички 
равнища и сектори на образование. Тяхната цел е да се модернизира образованието, като те 
имат потенциал да окажат дълготрайно въздействие. Например Механизмът за възстановяване 
и устойчивост ще подкрепи преминаването към система от една смяна в Хърватия, 
консолидирането на училищната мрежа в Литва и мащабна реформа на училищното 
образование в Словакия. В почти всички държави се очаква той да даде силен тласък на 
цифровата трансформация на образованието и да подобри цифровите умения и 
компетентности на работната сила – предпоставка за стимулирането на растежа и 
конкурентоспособността на икономиката. Мерките за насърчаване на цифровото образование 
включват, наред с други мерки, адаптиране на учебните програми, разработване на цифрови 
ресурси и съдържание, обучение на учителите в областта на цифровото образование и 
модернизиране на предлагането на обучение в институциите за ПОО. Например в Белгия 
фламандската общност е включила в своя план амбицията за създаване на център за знания и 
подкрепа за цифровото училищно образование. Германия има за цел да подкрепи 
цифровизацията на образованието чрез инвестиране в цифрови устройства за учители, 
образователни материали и цифрови умения, както и единна платформа за цифрово 
образование. 

Цели на равнище ЕС за европейско сътрудничество в 
областта на образованието и обучението за изграждане на 
европейско пространство за образование и за неговото 
надграждане 
През последното десетилетие бяха предприети значителни стъпки за подобряване на 
участието на децата в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) в 
целия ЕС. През последните 5 години в повечето държави участието на деца между 3-годишна 
възраст и задължителната училищна възраст в рамките на ОГРДВ нараства, като най-бързи 
подобрения са отбелязани в Ирландия, Хърватия, Кипър, Люксембург и Полша. През 2019 г. 
средно в ЕС участието в ОГРДВ (за деца на възраст 3+ години) е 92,8 %. Това представлява 
увеличение с 1 процентен пункт спрямо предишните пет години. През 2019 г. пет държави 
членки (Белгия, Дания, Ирландия, Испания и Франция) достигнаха целевото равнище, а 
Швеция достигна участие от почти 96 %. 

През последните години подобряването на достъпа до качествени ОГРДВ заемаше 
важно място в дневния ред на повечето държави членки. Механизмът за 
възстановяване и устойчивост може да даде допълнителен тласък за инвестиции в ОГРДВ в 
целия ЕС, като около половината от държавите членки използват механизма за разширяване 
на капацитета за ОГРДВ. Някои държави членки са си поставили амбициозни цели за 
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увеличаване на участието по линия на МВУ. Например Хърватия има за цел да повиши 
процента на участие на възрастовата група над 3 години от 76,3 % на 90 % до 2026 г. Чехия 
планира да увеличи броя на детските заведения с 40 % до края на 2025 г. В Германия ще 
бъдат създадени 90 000 места, а в Испания 60 000 места (за деца на възраст 0—2 години). 

В редица държави инвестициите са придружени и от реформи. Например 
задължителната предучилищна възраст се намалява в България и Кипър (на четири години), 
както и в Белгия и Словакия (на пет години). Хърватия и Словакия преразглеждат модела на 
финансиране на ОГРДВ. Португалия намалява таксите за участие. Гърция планира да подобри 
ранното диагностициране и подкрепа за децата с увреждания и специални нужди. Словакия 
се стреми да преразгледа системата за набиране на персонал и да подпомогне 
професионализацията на персонала в областта на ОГРДВ. В Хърватия и Словакия ще бъде 
въведено законно право на ОГРДВ. Румъния предвижда по-нататъшно развитие на 
интегрирана рамка за ОГРДВ и мащабна програма за обучение на учители. Дания работи за 
подобряване на качеството чрез въвеждане на минимални стандарти и увеличаване на 
персонала. Естония определя учебните резултати и нуждите от подкрепа за учебния процес. 

Делът на преждевременно напусналите системата на образование и обучение 
бележи постоянен спад през последното десетилетие, но пандемията заплашва да 
преобърне тази положителна тенденция. През 2020 г. този дял се запази на 9,9 % средно 
в ЕС, което въпреки че е под предишната цел от по-малко от 10 %, е с 0,9 % процентни 
пункта над новата и по-амбициозна цел от под 9 %. Напредъкът от близо 4 процентни пункта 
през последните 10 години обаче прикрива отчетливи различия между държавите и вътре в 
тях. Затова са необходими непрекъснати усилия. На ниво ЕС средният дял на преждевременно 
напусналите системата на образование и обучение е 3,8 процентни пункта по-висок сред 
младите мъже (11,8 %), отколкото сред младите жени (8,0 %). Родените в чужбина млади 
хора са  в подчертано неравностойно положение, а в много държави членки са налице 
значителни регионални различия. Налице са също така значителни различия между 
държавите, като в Испания и Румъния повече от 15 % от младите хора напускат 
преждевременно училище. На другия край на спектъра са 18 държави членки, в който делът 
на преждевременно напускащите системата за образование и обучение е под 9 %, като 
Хърватия е с най-малък дял (2,2 %). 

Някои държави членки подновиха усилията си за предотвратяване на 
преждевременното напускане на училище в контекста на пандемията от COVID-19. 
Например, във Франция задължителното образование и обучение бе удължено от 16 на 18 
години и беше подкрепено от различни мерки за смекчаване на отрицателните последици от 
затварянето на училищата. В Ирландия беше отпусната допълнителна подкрепа на училищата 
за предоставяне на грижа за учениците, които са в най-неравностойно положение по 
отношение на образованието, с цел намаляване на броя на учениците в класовете и 
разширяване на програмата за завършване на училище за повече училища. 

Делът на завършилите висше образование постоянно нараства през последното 
десетилетие, но все още съществуват значителни различия между държавите и 
между подгрупите в рамките на отделните държави. През 2020 г. делът на завършилите 
висше образование в ЕС е 40,5 % в ЕС, като 11 държави вече са постигнали целта за 2030 г. 
Разликата между държавите е ясно изразена, като този дял варира от 24,9 % в Румъния до 
60,6 % в Люксембург. Средният дял на лицата на възраст 25—34 години със завършено висше 
образование е с 10,8 процентни пункта по-висок при жените (46 %), отколкото при мъжете 
(35,2 %). Освен това съществува ясно разделение между градските и селските райони със 
среден процент в градовете (50,9 %), който е значително по-висок от този в селските райони 
(28,9 %). 

За да се подобри делът на завършилите висше образование, няколко държави се 
стремят да подобрят достъпа на учениците в неравностойно положение до висше 
образование. Например в Румъния определен брой места са запазени за лица от ромски 
произход и 40 % от новосъздадените или модернизираните места в студентските общежития 
ще бъдат разпределени за студенти в неравностойно положение с подкрепата на Механизма 
за възстановяване и устойчивост. Португалия планира да създаде до 2025 г. още 15 000 места 
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в студентски общежития с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост. Във 
Франция ще бъдат създадени 30 000 нови места в програмите за обучение и 100 000 студенти 
биха могли да се възползват от гарантирани от държавата студентски заеми. Словакия 
стартира нова програма за стипендии за студенти, по-специално за студенти  в неравностойно 
положение. 

Повече от половината държави ще използват МВУ, за да подкрепят трансформацията 
във висшето образование. Действията ще включват модернизиране на учебните програми, 
увеличаване на броя на учебните места, стартиране на нови учебни курсове, сред които 
микроквалификации, преглед на модела на финансиране, разработване на механизми за 
осигуряване на качество и за управление, разработване на механизми за проследяване на 
дипломираните и подкрепа за интернационализацията на висшето образование. Например, с 
подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост Латвия прилага всеобхватна 
реформа на висшето образование, която предвижда сложни структурни промени в три стълба: 
управление, финансиране и човешки ресурси. Португалия ще насърчава професионалното 
развитие в науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката, докато 
Финландия ще подкрепи програма за привличане и задържане на национални и чуждестранни 
таланти. 

Основните умения на по-младото поколение не са се подобрили през последното 
десетилетие. Това е не само тревожен социален въпрос, но има и възпиращ ефект върху 
бъдещата икономическа конкурентоспособност и издръжливост на сътресения на ЕС. За 
съжаление ЕС не е постигнал целта си да намали слабите резултати по отношение на 
основните умения до по-малко от 15 % и през последните 10 години е постигнат малък 
напредък. Последния път, когато беше проведен тестът PISA (2018 г.), делът на слабите 
резултати беше 21,7 % по четене, 22,4 % по математика и 21,6 % по науки. Въпреки 
напредъка в някои държави през периода 2009—2018 г. резултатите на равнището на ЕС в 
областта на науката и четенето се влошиха, докато по математика останаха стабилни. 
Резултатите от PISA показват, че държавите постигат по-скоро сходни резултати в трите 
области. Държави като Естония, Финландия, Ирландия и Полша имат ниски равнища на лоши 
резултати и в трите области. За разлика от тях, в България, Румъния, Кипър и Малта повече от 
един от всеки петима ученици изостава във всички три области, което значително намалява 
бъдещите им възможности в професионалния и личния им живот. 

Някои държави членки стартираха целеви програми, за да компенсират 
прекъсването на обучението, но вероятно ще са необходими значителни 
допълнителни усилия в повечето държави. През 2020 г. в Нидерландия бяха 
предоставени 282 милиона евро за училищата, за да се подпомогнат учениците и да намалят 
отрицателното въздействие от пандемията върху тяхното образование. За училищната 2021—
2022 година в Ирландия беше въведена схема за учене и подпомагане (COVID Learning and 
Support Scheme (CLASS), за да се помогне на училищата да смекчат неблагоприятното 
въздействие на пандемията заради прекъсването на обучението на учениците, както и 
отрицателните последици върху тяхното благосъстояние. В Словакия беше осигурено 
допълнително наставничество за ученици в нужда и са планирани допълнителни мерки по 
линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). В Румъния REACT-EU ще 
подкрепи допълнителни коригиращи мерки. 

Въпреки компенсаторните мерки, взети от държавите членки, е вероятно 
неравенствата да се увеличат вследствие на пандемията. Затова е важно държавите 
членки да увеличат усилията си за насърчаване на приобщаването и за подобряване на 
достъпа до качествено образование за всички. Франция продължава реформата си, чиято цел 
е подобряване на основните умения на учениците в неравностойно положение чрез 
намаляване на размера на класовете. В Малта между 2021 и 2024 г. около 1 000 ученици на 
възраст 6 години с по-ниски резултати ще участват в 20-седмичната програма за 
възстановяване на уменията по четене. Ирландия въведе пилотен модел за приобщаване в 
училищата с цел спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по 
отношение на участието в общообразователната система. В Ирландия допълнителната 
програма за 2021 г. предвиждаше допълнителни часове подкрепа в домашни условия през 
периодите на затваряне и повторно отваряне на училищата за децата със специални 



20  РЕЗЮМЕ 

 

Обзор на образованието и обучението за 2021 г. — Резюме декември 2021 г. 

образователни нужди и за децата, изправени пред риск от изпадане в неравностойно 
положение . Във висшето образование социално-икономическите неравенства бяха 
преодолени чрез: удвояване на Фонда за подпомагане на студентите, предоставяне на 
финансиране за подпомагане на достъпа на студентите до програмата Traveller на 
университетите, схема за заеми за закупуването на преносим компютър и финансиране на 
услуги за достъп до висши училища (HEI (Higher Education Institution).    

Цифровите умения придобиват решаващо значение за всички граждани в един все 
по-цифровизиран свят. През последните две години кризата, свързана с COVID-19, открои 
още повече значението на основните и на задълбочените цифрови умения за поддържането на 
нашите икономики и общества. Цифровите умения се превърнаха в задължително условие за 
участие в ученето, работата и социализирането, като по този начин  доведоха до 
ускоряването на цифровата трансформация. При наличието само на частични данни за 
цифровите умения на учениците и въз основа на Международно проучване на компютърната и 
информационната грамотност (ICILS), делът на слабите постижения в областта на цифровите 
умения само се доближава до целевата стойност за ЕС в Дания през 2018 г. (16,2 %), докато в 
Люксембург достигна високо равнище от 50,6 % (през 2018 г.). Данните от 2018 г. показват, 
че са необходими значителни усилия за намаляване на дела на слабите резултати по 
отношение на цифровите умения във всички държави — членки на ЕС, за постигането на 
целта на равнището на ЕС до 2030 г. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост ще бъде основен източник на 
финансиране за цифровото образование, което представлява приблизително една 
трета от разходите за образование и умения по линия на МВУ. Повечето държави ще 
инвестират в цифровата инфраструктура и свързаността на училищата, често с акцент върху 
училищата в неравностойно положение и училищата в селските райони. В Италия 100 000 
класни стаи ще бъдат превърнати в гъвкава и свързана учебна среда. Словакия има за цел да 
увеличи дела на училищата с отлично оборудвани и свързани класни стаи от 30 % на поне 90 
%. Няколко държави членки ще предоставят на учащите и на преподавателите цифрови 
устройства за намаляване на цифровото разделение. Например, в Австрия 80 000 ученици 
годишно ще получават цифрово оборудване, финансирано по Механизма за възстановяване и 
устойчивост. Широк набор от мерки ще имат за цел подобряване на цифровите 
компетентности на учениците чрез адаптиране на училищните програми, разработване на 
цифрови ресурси и съдържание, обучение на учителите, както и модернизиране на 
предлагането на обучение в институциите за ПОО. В Белгия фламандската общност създава 
център за знания и подпомагане на цифровото училищно образование. Във висшето 
образование са планирани значителни инвестиции за развитието на цифровата 
инфраструктура и на цифровите педагогически ресурси, адаптирането на учебните курсове и 
цифровото обучение за академичния персонал. В повечето държави членки ще бъде 
предоставено финансиране и за развитието на цифровите умения на възрастното население. 
Например в Латвия всички служители, които са били включени в режими на работа при 
непълно работно време между януари и март 2021 г., могат да получат достъп до курсове за 
електронно обучение с цел подобряване на цифровите умения, като използват ваучери на 
стойност до 500 EUR. 

Пандемията от COVID-19 прекъсна и без това бавния напредък в обучението за 
възрастни в целия ЕС. Държавите членки постигнаха съгласие за цел на равнище ЕС от поне 
47 % обучаващи се възрастни до 2025 г. и 60 % до 2030 г. И двете цели прилагат 
подобреното измерване на обучението за възрастни, което ще се прилага през 2022 г. Много 
държави членки предприемат действия за увеличаване на дела на възрастните, участващи в 
учене, и повечето от тях предвиждат да използват Механизма за възстановяване и 
устойчивост за мерки за повишаване на квалификацията и преквалификация. По-специално 
няколко държави планират да въведат или да разработят мерки за предоставяне на пряка 
финансова подкрепа на лицата за учебни цели, които да бъдат допълнени от нефинансови 
мерки, позволяващи на възрастните да се занимават с учене. Например в Нидерландия от 1 
януари 2022 г. ще влезе в сила публичен индивидуален акаунт за обучение и развитие (STAP 
– Stimulans Arbeidsmarktpositie). Всеки свързан с нидерландския пазар на труда ще може да 
получи субсидия в размер до 1000 EUR за покриване на разходите си за обучение за 
личностно развитие и пригодност за заетост. 



ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС
Онлайн

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта 
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg. 

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес  

https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от 
службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център  

(вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).
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