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Стойност на индекса за 

България

Modern Portfolio 

Designed

33 точки
(33% от оптималното

представяне.) 

2018 г. 
44 точки 
(44% от оптималното 

представяне) 

2020 г. 



България в сравнителна перспектива

България е сред 

страните с най-слабо 

представящите се 

системи за създаване на 

умения - 26 място от 

общо 31 системи

Категория: „Слабо 

представящи се 

системи“



Подиндекси на уменията 2020

 Ниски резултати по отношение 

на развитието и активирането 

на уменията.

 Относително добри резултати 

за съответствието на уменията.

Съответствие на уменията

Развитие на уменията

Активиране на уменията

70 т.

38 т.

26 т.



Промяна в подиндексите на уменията (2018-2020 г.)

 Подиндексът, измерващ приноса на 

образованието и обучението за 

развитие на уменията се запазва 

непроменен спрямо 2018 г. – 38 точки 

(28 позиция за България)

 При активирането на умения се 

регистрира известно подобрение в 

сравнение с предишното издание на 

индекса (от 11 точки през 2018 г. до 

26 точки през 2020 г (България 

остава на 30 позиция от 31 държави);

 Съответствието на уменията в 

България се оценява като 

относително добро - 70 точки (8 

място сред участващите 31 страни). 
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45,9

30,6 29,9

22,7

91,1

55,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Училищно 
образование

Продължаващо 
обучение

Преход към пазара на 
труда

Участие на пазара на 
труда

Използване на 
уменията 

Несъответствие на 
уменията



Развитие на уменията



Активиране на уменията



Съответствие на уменията



Благодаря за 

вниманието!

Hristova@iwatchbulgaria.com

Hristova@ire-bg.org
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