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Образование България 2030 

обединява организации от публичния, частния и гражданския сектор в  

страната за споделена и дългосрочна визия за качествено образование в  

България до 2030 г. Ние заложихме важни измерими индикатори за резулта-

тите от българското образование през 2030 г. и ангажираме гражданско-

то общество и взимащите решения да работят заедно за постигане на 

желаното подобряване на равния достъп до качествено образование. 

За целта проследяваме развитието на ключови индикатори, информираме 

обществото за тенденциите в образованието и се застъпваме за съот-

ветните промени на политики.
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ЗА НАЧАЛО

П
овече равни възможности в образованието са  
задължителни не само за социалната справед-
ливост. Tе са начин за нас да използваме ресур-
сите по-ефективно, да увеличим предлагането 

на знание и умения, които да засилят икономическия 
растеж и да подпомогнат социалната кохезия. Това пи-
ше в последната си публикация Андреас Шлайхер, ди-
ректор на дирекцията за образование и умения и спе-
циален съветник по въпросите на образователните 
политики на генералния секретар на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Тези думи, разбира се, са валидни за целия свят. За 
България, като една от държавите в ЕС с най-висо-
ка зависимост на резултатите на учениците от тех-
ния произход, те трябва да са мотивация. За нас в 
сдружение Образование България 2030 от 2015 г. на-
сам най-малкото те са целта на съществуването ни.

Има какво да ни обнадеждава. Погледнете Област 
Смолян, която е фокус на няколко текста в третия ни 
годишен мониторингов доклад. В рамките само на се-
дем години там се случи осезаема промяна в качество-
то на образованието. Има ли причина научените уроци 
там да не бъдат приложени и в останалата част на 
България? Разбира се, че не. Опитът на Смолян показ-
ва, че по-качественото образование дори води и до на-
маляване на миграцията, която има тежък ефект вър-
ху развитието на обществото. 

Вярваме, че с доклада си Образование България 2030 
допринася за някои положителни развития в последни-
те години. Целенасочената политика за връщане на 
отпадналите ученици, прогресът на професионалното 
образование, налагането на концепцията за умениятa 
на XXI в. в общественото мнение – това са теми, за 

които ние се застъпваме от самото ни основаване.
Но и по четирите ни приоритета за системна про-

мяна все още има твърде малко напредък. Резултати-
те на учениците, достъпът до образование са далеч 
от желаното. Бизнесът често се спасява сам, а об-
щественият дебат за образованието така и не успява 
да се насочи към важните и смислени теми.

Затова и смятаме, че обединеният глас е реша-
ващ: има твърде много успехи, за които трябва да се 
чува; предизвикателства, които управляващите биха 
адресирали по-решително, ако има широк обществен 
натиск. Това според нас е пътят повече деца да се 
възползват от успешните примери. Само за илюстра-
ция: трите големи работодателя в Девня обединиха 
усилия да финансират професионална гимназия в града. 

В последната година ние затвърдихме амбициите и 
усилията на нашата общност. В работните групи на 
Образование България 2030 се дават конкретни реше-
ния, които прилагаме. Кампанията „Научи ме да умея“ 
работи за уменията на учениците на терен. Радва-
ме се, че все още младата ни организация вече е раз-
позната в, за щастие, все по-силната образователна 
общност.

Големи благодарности на нашия малък екип за по-
стигнатото през последната година. Благодарности и 
на големия кръг от партньорски организации и съмишле-
ници, които ни подкрепят и вдъхновяват; на корпоратив-
ните ни членове и на техните екипи, които са отдадени 
на каузата за качествено образование. Помощта ви за 
нашата невероятно важна мисия е безценна! 

Веселин Димитров
Изпълнителен директор на Образование България 2030

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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Education Bulgaria 2030 

unites organizations from the public, private and civil sectors for a shared long-

term vision for quality education in Bulgaria by 2030. We have selected a set of 

ambitious benchmarks as well as key measurable indicators to annualлy  

analyse and assess how education in Bulgaria performs. In our work we bring  

together the civil society, policymakers and decision-makers to contribute to 

achieving the desired goal - equal access to excellent education for all children in 

Bulgaria. Our mission is to monitor the development of education, to raise aware-

ness among society on crucial trends and to advocate for effective public policies. 
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IN THE BEGINNING

A
chieving greater equity in education is not only a 
social-justice imperative. It is also a way to use 
resources more efficiently, and to increase the 
supply of knowledge and skills that fuel economic 

growth and promote social cohesion”, Andreas Schleicher, 
Director for Education and Skills, and Special Advisor on 
Education Policy to the Secretary-General at the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD), writes 
in his latest publication.

Of course, these words are valid all over the world. To 
Bulgaria, as one of the European Union Member States with 
the highest dependency between student results and their 
origin, they need to be a motivation. To us, all members of 
the Education Bulgaria 2030 Association, they have been a 
justification of our existence since 2015.

We have reasons to hope that positive change is 
happening. The Smolyan Region, the focus of several 
analyses in our Third Monitoring Report, is a good example. 
Over the course of seven years, there has been a distinct 
positive change in the quality of education in the region. 
Could something restrict us from applying the lessons 
learned there in other parts of Bulgaria? Of course not. The 
Smolyan case shows that education of greater quality also 
leads to a reduction in migration which has a significant 
impact on social developments in Bulgaria. 

We believe that our report has advocated effectively 
for and contributed to certain positive developments in 
the past years. The targeted policy to retain students who 
have dropped out, the progress of vocational education 
and training, the promotion of 21st century skills among the 
general public – these topics have been on our agenda since 
our very beginning.

Notwithstanding, data reveals that progress in all our four 

priorities for system change has been insufficient. Student 
results and the access to quality education are far from what 
we would like them to be. Businesses often find their own 
solutions for equipping their future employees with skills and 
knowledge while the public fails to recognize the meaningful 
topics in the debate for education.  

Therefore, we believe that a collective, unified position 
is critical: There are numerous achievements that deserve 
recognition; challenges that may be more vigorously 
addressed by policy-makers should there be larger public 
advocacy. This, we believe, is the effective approach to 
promoting successful policy practices among communities 
and help more children benefit from them. To illustrate: The 
three largest employers in Devnya have joined efforts and 
resources to financially support a local vocational school.

In the past year, we have strengthened the efforts and 
ambitions of our small community. The collective work of 
our technical working groups offer specific solutions which 
we apply. Moreover, within the Teach Me Skills campaign, 
we work directly with students to train them valuable skills. 
We are pleased that our young organisation is already well 
recognized among the ever so active and potent educational 
community.

We are grateful to our small team for what we have 
achieved over the past year. We also thank and appreciate 
the wider circle of partner organisations and like-minded 
people who support and inspire us; our corporate members 
and their teams who are dedicated to the cause of quality 
education. Your support for our shared and important mission 
is invaluable!

Vesselin Dimitrov
Executive Director of Education Bulgaria 2030

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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М
еханизмът за съвместна работа на инсти-
туциите по обхващане и задържане в обра-
зователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна въз-

раст, въведен в средата на лятото на 2017, бе превър-
нат в постоянно действащ, като същевременно бе-
ше допълнен с норми целящи неговото по-нататъшно 
усъвършенстване. Институционализирането на меха-
низма е само стъпка от продължаващата работа по 
справянето с отпадането от училище и реинтеграци-
ята на преждевременно напусналите образователна-
та система. Демонстрираната през 2018 г. последо-
вателност е добър знак, че работата по темата ще 
продължи, но е необходима устойчивост на политики-
те и мерките в това отношение. 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
РЕГУЛЯРЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕРКИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Подобряване на функционирането на механизма, включително чрез регулярен анализ на постигнатите ре-
зултати, и открито, ясно и по достъпен начин поднесено информиране на обществото за постигнатото. Ана-
лиз на съществуващите мерки по превенция на отпадането и прилагането на най-ефективните на национал-

но ниво за всички ученици от 1-и до 12-и клас.

Равният достъп до качествено образование минава 
задължително през осигуряване на необходимите (поне 
като брой) учители. В публичното пространство лип-
сата на учители се е превърнала в обсъждана тема. 
Липсата на учители, и особено тяхното диспропорцио-
нално разпределение по учебни направления (предмети) 
и региони е отчетливо видим проблем. Осигуряването 
на достатъчен брой преподаватели е важна текуща 
задача на образователната администрация. Страте-
гическата задача обаче е да се мисли и планира, какво 
трябва да е мястото на учителя в българското учи-
лище. Фактът, че според националната статистика1 
малко над 30%2 от преподавателите в общообразова-
телните училища3 са в предпенсионна възраст, може 
да бъде и – по парадоксален начин – уникален шанс. 

РАВЕН ДОСТЪП ДО  
КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО  
И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДОКЛАДЪТ НАКРАТКО
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Р
езултатите от тазгодишния Държавен зрелос-
тен изпит (ДЗИ) показват намаляване на сла-
бите оценки с 20% и по-високи средни оценки 
на зрелостниците. Това изглежда обнадеждава-

що, но отношението към матурите като универсален 
измерител на постигнатото от учениците си остава 
нееднозначно.

Освен това е рисковано да се опитаме да извлечем 
еднозначно дългосрочна тенденция от тези данни, за-
щото на практика често виждаме промени в скалите 
за оценяване. На фона на положителните реформи в 
образованието и гражданската и политическа воля за 
промяна изглежда необяснимо защо НВО и матурите 
като механизъм за оценка на знанията и уменията на 
учениците все още остават в същия консервативен и 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И НАГЛАСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Националните оценявания да бъдат променени така, че да изследват и оценяват знанията, уменията и на-
гласите на учениците. Учебниците и учебните помагала също следва да бъдат адаптирани. Да продължи про-
цесът на обвързване на финансирането с постигнатите резултати, като се гарантира, че това няма да се 

превърне в наказателна мярка за постигащите по-ниски резултати.

теоретично-обвързан формат. 
Една от административните области, в които се 

забелязва трайна положителна динамика в резулта-
тите на учениците през последните пет години, е 
Смолян. В отделни глави от доклада (вж. Разкази от 
реалността – Макросреда; анализ – Резултати на уче-
ниците) ще намерите детайлна информация за пред-
приетите мерки за постигането им.

Мотивацията на учителите е ключова, за да се по-
добри образователният продукт. Освен финансовите 
стимули бъдещите учители имат нужда от качестве-
на и практически насочена подготовка, преди да вля-
зат в класната стая, възможности за кариерно разви-
тие и подкрепяща среда в училището, но и извън него 
– от цялото общество.

РЕЗУЛТАТИ 
НА УЧЕНИЦИТЕ 

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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П
роблемът с недостига на работна ръка в Бъл-
гария се изостря много и очакванията за реша-
ването на този проблем са насочени най-вече 
към образованието. Става все по-ясно обаче, 

че българското училище няма да може да реши само 
проблема с липсата на (квалифициран) персонал. 

2018 г. по-скоро е година на напредък по отношение 
на приложимостта на образованието. В рамките на 
само няколко години дуалното образование вече наме-
ри място на образователната карта на България (вж. 
пълните данни в съответната глава от настоящия 
доклад). Динамиката в професионалното образование  
също е положителна, като този процес продължава и 
в момента. Беше съобщено, че чрез преструктуриране 
на план-приема в средните училища съотношението 

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Едновременно с усилията да се насърчи обхвата и да се фокусира предлагането в рамките на професионал-
ното образование, трябва също да се работи усилено за повишаването на неговото качество. Това означава 

да се преосмисли дали МОН разполага с необходимия административен капацитет да носи основната отговор-
ност за бъдещето на професионалното образование и обучение (ПОО). 

между средното професионално и средното профилира-
но образование през новата учебна година се променя 
с до 2% в полза на професионалното образование4. Този 
напредък е съпътстван и от немалко проблеми, като 
например все още недобро информационно осигурява-
не, недостатъчният брой преподаватели по специфич-
ните професионални направления. 

Също така, за да се постигне радикална положител-
на промяна, професионалното образование и обучение 
трябва да „излезе от сянката” на общообразователна-
та подготовка и да поеме нов стратегически курс, об-
вързан силно с бизнеса и трудовия пазар. За да се слу-
чи това, е важно да има добра синергия между самите 
институции, които отговарят за различни елементи 
от системата на професионалното образование.

3/ПРИЛОЖИМОСТ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДОКЛАДЪТ НАКРАТКО
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О
т трите индикатора, през които се оценя-
ва макросредата, при два се наблюдава по-
ложителна динамика: това са норматив-
но-политическата рамка и финансовото 

осигуряване. Продължава процесът на надграждане на 
нормативната рамка с подзаконови нормативни акто-
ве, произтичащи от Закона за предучилищното и учи-
лищното образование, както и с промени в Закон за 
професионалното образование и обучение и в Закона за 
висшето образование.

За поредна година разходите за образование в бю-
джета са по-високи, отколкото в предходния; предви-
дено е увеличаване на бюджета за следващата година 
с поне още 400 милиона лева5. Върви се към реализи-
ране на ангажимента за удвояване на учителските за-

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
EФЕКТИВНОСТ НА РАСТЯЩОТО ФИНАНСИРАНЕ

Да се продължи с финансовото и нормативното обезпечаване на реформите в образованието. Eфектив-
ността на растящото финансиране следва да бъде гарантирана от продължаване на усилията за подобряване 
на адекватността и устойчивостта на нормативната рамка, създаване и придържане към дългосрочни стра-

тегии, както и гарантиране на прозрачна отчетност за ефективността на вложените ресурси.

плати в рамките на мандата на правителството. В 
системата на образованието обаче тепърва трябва 
да се разработи механизъм да проследява дали увели-
чените средства се разходват по ефективен, ефика-
сен и прозрачен начин, без да се привличат нездрави 
интереси. 

Взаимодействието между ключови участници в 
учебния процес буди притеснения. Напредък в образо-
вателната система не може да се гарантира нито от 
увеличаване на бюджета за образование, нито от уси-
лия на образователната администрация, нито от по-
вишена мотивация на учителите, ако обществените 
нагласи са силно негативни, ако (позитивни) промени 
не получават кредит на доверие и ако не са дава прос-
транство на системата да прави проби и грешки. 

4/ОБРАЗОВАТЕЛНА 
МАКРОСРЕДА 

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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I
ntroduced in the summer of 2017, the Mechanism for 
cooperation between institutions for enrollment and 
inclusion of children and students in the educational 
system in compulsory preschool and school age has 

been constituted as permanently acting and has also been 
complemented with legal norms with a view to further 
improving it. The institutionalisation of the Mechanism has 
been only a step in the ongoing work to tackle school dropout 
and to secure reintegration of those who have dropped out 
of the educational system. The consistency demonstrated 
in 2018 is a good sign that further efforts in the area will 
continue but policy sustainability is crucial for reaching long-
term effects.

The equal access to quality education requires that there 

MAIN RECOMMENDATION 
REGULAR AND EFFECTIVE IMPACT ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE DROPOUT PREVENTION MEASURES

Improving the functioning of the Mechanism, including through a regular expert impact assessment and analysis of 
the results achieved and open, clear and accessible information provided to the public about what the effects of the 

Mechanism are. Analysis of the existing dropout prevention measures and implementation of the most effective ones at 
national level for all students from the 1st to the 12th grade.

be enough teachers (at least in number) to guarantee the 
learning process in all schools. The lack of teachers has 
become a frequently discussed topic in the public space. 
Teachers shortage and, in particular, their disproportionate 
distribution among school subjects and regions is a critical 
challenge. Ensuring a sufficient number of teachers is an 
important ongoing task of the educational administration. 
The strategic task, however, is to redefine teachers’ role 
in Bulgarian education in accordance with the 21st century 
quality education requirements. More than 30% of the 
teachers are close to retirement, according to national 
statistics, and this may also be – in a paradoxical way – a 
unique chance for successful transformation.

1/EQUAL ACCESS TO QUALITY 
PRE-SCHOOL AND SCHOOL 
EDUCATION

EXECUTIVE SUMMARY
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Т
his year state matriculation exam results show a 20% 
decrease in poor grades and higher average grades 
for graduates, particularly in natural sciences and 
foreign languages. Although this seems promising, 

attitudes towards matriculation examinations as a universal 
benchmark of students’ achievements remain ambiguous.

Despite the evident improvement in graduate results, 
frequent alterations of the scoring system make any attempt 
to identify a long-term trend risky and unreliable. Given the 
implementation of some policy improvements in education 
along with the civil and political will for change, it is unclear 
why matriculation and national external assessment exams 
still remain conservative and theory-bound, given the 

MAIN RECOMMENDATION 
ASSESS STUDENTS’ KNOWLEDGE, SKILLS AND ATTITUDES

National assessment exams need to be redesigned to examine and assess student knowledge, skills and attitudes. 
Textbooks also need to be adapted to promote competence learning. The process of linking funding to performance need 

to be sustained while being cautious that it will not result in low-achievers being punished for poor results.

advanced skills and knowledge assessment tools. 
In the past five years Smolyan, one of Bulgaria’s local 

regions, has been recognized for the steady progress 
on student performance. See Real Life Stories – Macro-
Environment; analysis – Students’ Results chapters to find 
out in detail what professionals in Smolyan do to achieve 
these results.

Teacher motivation is key to improving the educational 
product. Along with financial incentives, future teachers need 
quality and practice-oriented training prior to entering the 
classroom. These, as well as relevant career development 
opportunities and supportive environment both at school and in 
the local community, are vital for the highly-effective teacher.

2/STUDENT RESULTS
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MAIN RECOMMENDATION 
IMPROVE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Along with broadening the scope and boosting the demand for vocational education and training,
additional efforts to improve the quality school performance are crucial for long-term success. This
also requires that we rethink and reflect on whether the Ministry of Education and Science has the

proper administrative capacity to bear the main responsibility for the future of professional education. 

T
he workforce shortage problem in Bulgaria 
aggravates and public expectations on resolving 
the issue are mainly focused on education. Yet, it 
becomes clearer that Bulgarian schools would not be 

able to tackle the qualified personnel shortage on their own.
Regarding applicability of education, 2018 has rather 

been a year of certain progress. Over the course of several 
years, dual vocational training system has found its place 
on Bulgaria’s education map. The dynamics of vocational 
education have also been positive and this process continues. 
As public authorities have announced, a restructuring of the 
admission plans in secondary schools will change the ratio 
between vocational education and specialized secondary 

education in the new school year by up to 2% to the benefit 
of vocation education. 

This progress, however, is accompanied by a significant 
number of challenges such as the ongoing lack of 
information and the insufficient number of teachers in 
specific professional subjects. 

Additionally, the fundamental positive change requires 
that vocational education and training “come out of the 
shadow” of general education and head for a new strategic 
course tied closely to businesses and the labour market. 
Effective synergy between responsible institutions is crucial 
for achieving a potent, high quality vocational education and 
training system. 

3/APPLICABILITY  
OF EDUCATION

EXECUTIVE SUMMARY
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MAIN RECOMMENDATION 
EFFECTIVENESS OF GROWING FUNDING

Funding growth policies and regulatory provisions for the reforms in education should be advanced.
The effectiveness of government spending on education needs to be guaranteed through additional administrative efforts 

to offer a complete, relevant and sustainable regulatory framework. Policymakers should refocus their capacity from short 
term planning to creating and pursuing longterm strategies. 

P
ositive trends are registered for two of the three 
indicators used to assess the macro-environment: 
Legislation and policy framework; and funding. The 
process of fine-tuning the regulatory framework 

continues through pieces of secondary legislation premised 
on the Pre-School and School Education Act along with 
amendments on Vocational Education Act and the Higher 
Education Act.

This year’s expenses for education in the budget are 
higher than those in the previous budget; an increase of at 
least another BGN 400 million is planned in the budget for 
2019. However, the percentage of government spending for 
education has remained the same over the years – roughly 
10%. Actions are taken to fulfil the commitment to double 

teachers’ salaries over the 4-year term of office. 
Nevertheless, the education system has yet to develop 

the capacity to monitor and control whether the increased 
funds are used in an optimal, i.e. effective, efficient and 
transparent way, without attracting inappropriate interests. 
Risks in this regard should not be overlooked.

Interaction among key participants in the education process 
gives rise to concerns. Progress in school performance can 
be guaranteed neither by an increase in the budget for 
education, nor by efforts of the education administration or 
teachers’ increased motivation should public attitude remain 
negative. Space for trial and error is essential on the path 
to improvement, and (positive) changes should be met with 
trust.

4/EDUCATIONAL  
MACRO-ENVIRONMENT
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Г
одишният мониторингов доклад на сдружение 
Образование България 2030 проследява развитие-
то на образователната система през годината. 
Той анализира ключовите проблеми в нея и от-

кроява предизвикателствата, възможностите за раз-
витие и прогреса, постигнат към момента – или, раз-
бира се, липсата на такъв. 

Следим ежегодно динамиката на съвкупност от по-
казатели в четири сфери, които според нас определят 
облика на образованието: достъп до образование, ре-
зултати на учениците, приложимост на образование-
то, образователна макросреда. Данните и анализът 
в тях са придружени от „разказите от реалността”. 

НАТРУПВАНЕ 
НА KРИТИЧНА 
МАСА

Последната редакция на доклада е от 10 ноември 2018 г.

УВОД
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Това са кратки свидетелства от местата, където 
училището се случва, истории за истински хора, кои-
то олицетворяват ситуацията в образованието. И по 
отношение на двете този доклад няма еквивалент в 
България. Той акцентира върху тенденциите и първо-
причините на събитията от годината, а не върху от-
къслечни събития. 

Усещането за 2018 г. е като за година на натруп-
ване на критична маса. Много от започнатите в пре-
дишните две години реформи набраха скорост, някъде се 
виждат първи резултати, другаде прогресът е по-ско-
ро загатнат. За съжаление, това, което се отнася за 
напредъка, е вярно и за проблемите и предизвикател-
ствата. Има няколко сериозни тенденции, които съ-
що трупат критична маса. Опасността тук е, че не 
всяка от тях може да бъде адресирана от политики и 
мерки, които могат да доведат до достатъчно бърз 
резултат.   

Като цяло позитивните тенденции, изглежда, имат 
превес и може би са по-лесни за измерване. Целенасо-
ченото, системно усилие за връщането на отпадна-
лите от училище деца беше не само повторено, но и 
инструментализирано като постоянно действащ ме-
ханизъм. Отпадането от образованието наистина се 
усеща като приоритет на държавата, като следваща 
цел трябва да е превръщането на процеса в необра-
тим (намаляване на т.нар. повторно отпадане) и на-
сочване на повече усилия към превенция на феномена и 
подкрепа на учениците и техните семейства.

Министерството на образованието и науката 
(МОН) се опитва да адресира и въпроса с недости-
га и неравномерното разпределение на учители, макар 
и по-скоро на оперативно, отколкото на стратегиче-
ско ниво. По отношение на резултатите на ученици-
те също има позитивна тенденция, поне видени през 
резултатите от матурите. Там е рано да се говори 
за натрупване на критична маса и идентифициране на 
ясна тенденция поради честата смяна на критериите, 
но все пак заслужава да се отбележи намаляването на 
слабите оценки, при това с една пета. 

Дуалното обучение вече е на образователната кар-

та на България, определено има раздвижване и при 
професионалното образование, и то по начин, от кой-
то тепърва следва да се очакват позитивни развития. 

Наблюдава се и определено натрупване, що се от-
нася до финансирането на образованието. Все пак уве-
личението на средствата за образование е само в абсо-
лютна стойност, а не като процент от общия бюджет 
на страната и все още сериозно изоставаме, що се от-
нася до финансиране на образованието в сравнение с 
останалите държави от ЕС. 

Бюджет 2019 дава ясна индикация за решимостта 
на правителството да удвои учителските заплати в 
4-годишен хоризонт и да разглежда образованието и 
като финансов приоритет, веднага след други пера 
като здравеопазване и отбрана и сигурност. Не е без 
значение, че освен като стойност финансирането на 
образованието се променя и като структура; приме-
рът с промените в начина на финансиране на висшето 
образование е разгледан в главата за приложимост 
на образованието. Дано това усилие да даде бързо 
отражение върху качеството и привлекателността 
на висшето образование в България; там рисковете 
и предизвикателствата изискват спешни интервен-
ции, както се вижда и от проблема, споменат малко 
по-долу.

Негативните тенденции, по-трудни за измерване, 
са не по-малко осезаеми. Тук ще маркираме накратко 
само две, които редом с други са разгледани по-под-
робно в текста на доклада. Първата е, че все по-голям 
брой български зрелостници напълно пренебрегват 
възможността да учат в българско висше училище. 
Това, от една страна, е симптом за отношението на 
зрелостниците и техните родители към качеството 
на българското висше образование. Позитивният про-
чит тук е, че все повече семейства могат да си поз-
волят да издържат, или най-малкото да подкрепят фи-
нансово своите деца-студенти в чужбина; но това е 
малка утеха, а и на образователната сфера не може 
да се даде кой знае какъв кредит за това. Това во-
ди до засилването на вече негативни тенденции ка-
то влошена демографска ситуация в страната, все 

УВОД
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по-ожесточена и нездрава конкуренция между българ-
ските ВУЗ-ове и не на последно място „изтичане“ на 
част от най-амбициозните млади хора, върху които 
по правило обществото ни е залагало очакванията си 
за бъдещ прогрес.

Втората силно притеснителна тенденция е все 
по-отчетливото засилване на негативните нагласи 
в обществото по отношение на образованието. То-
ва предизвикателство е разгледано детайлно в гла-
вата „Образователна макросреда“; там става въпрос 

за „почти токсична среда“. Вероятно най-тревожното 
от всичко е, че този процес вече е достигнал интен-
зивност, при която обществото с лекота игнорира 
усилията да се модернизира образователната систе-
ма в България и се стига до самовъзпроизвеждащ се 
негативизъм. Колкото по-далеч стига този процес, 
толкова по-трудно ще е той да бъде спрян, обърнат, 
да се осмислят усилията, резултатите, но също и 
предизвикателствата и неуспехите на образовател-
ната реформа в България.

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019



20

INTRODUCTION

ACCUMULATING 
CRITICAL MASS

E
ducation Bulgaria 2030’s annual report monitors 
the development of the education system over the 
past year. It offers analysis on important trends, 
outlines challenges and opportunities as well 

as the progress achieved so far or, the lack of progress.  
    The report is based on a selected set of indicators with-
in four dimensions of education: Access to quality educa-
tion, student results, applicability of education, education 
macro-environment. The analysis is further enriched and il-
lustrated with four “real life stories” following each chapter. 

These are brief accounts from the places where school-

ing happens, inspirational stories of real people that illus-
trate and reveal the actual situation in education. Regarding 
both the analysis and the human touch stories described, 
this report has no parallel in Bulgaria. It emphasises trends 
and root causes of the currents in education.

2018 is a year of accumulating critical mass. Many of 
the reforms launched in the previous two years have gained 
momentum and their first results are either evident in cer-
tain cases or are rather sketchy in others. Unfortunately, 
the same applies for problems and challenges. There are 
several important developments that reach critical mass. 
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The peril here is that not all of them can be addressed 
through policies and measures that lead to results quickly 
enough.   

In general, positive trends seem to prevail, and they may 
be easier to measure. Systematic efforts to bring children 
and students who have dropped out back to school have not 
merely been repeated but also instrumentalised as a perma-
nently acting Mechanism. Education dropout prevention is 
clearly recognized as a government priority and the next ob-
jective should be to make the process irreversible (reducing 
the so called repeated dropouts), and put more effort into 
preventing the phenomenon, as well as into supporting stu-
dents and their families.

The Ministry of Education and Science (MES) also strug-
gles to address other critical challenges – teacher shortage 
and the unequal distribution of teachers for instance, as its 
approach remains operational rather than strategic. The last 
matriculation exam results also reveal certain positive trends 
regarding student performance. Although it is early to expect 
the accumulation of critical mass or to identify a clear trend 
due to frequent alterations in the scoring system, the one-
fifth decrease in low scores is still worth being recognized 
as a positive outcome. 

Furthermore, dual vocational training is already on Bul-
garia’s education map; there are clear indications of pro-
gress within vocational education programs as well, and in a 
way which is yet to yield positive developments. 

Although there is a certain improvement, Bulgaria signif-
icantly lags behind in its school funding policies when com-
pared to all other EU Member States. The 2019 budget is 
a clear indicator of the Government’s commitment to dou-
ble teachers’ salaries by 2021 and to consider education 
as a financial priority along with areas such as healthcare 
and security. It is also important that funding for education 
be improved not only in terms of value but also in terms of 
structure. The alterations in the higher education funding 
mechanism are a good example and are described in the 
“Applicability of Education” chapter. We hope that these en-
deavours will have a timely impact on the quality and attrac-

tiveness of higher education in Bulgaria; the risks and chal-
lenges there call for urgent interventions, as also observed 
in the issue discussed below.

The negative trends, which are harder to measure, are 
no less tangible. We will briefly dwell on two of them here 
which, along with others, are discussed in greater detail in 
the report. First is that an ever growing number of Bulgarian 
school graduates refuse to enroll in tertiary education in Bul-
garia. On the one hand, this is a symptom of graduates and 
their parents’ attitudes towards the quality of Bulgarian high-
er education. It is a positive sign that more families can af-
ford to pay for, or at least support financially, their children’s 
college education abroad. Yet, this is cold comfort and Bul-
garian education can hardly be credited for it. All this further 
enhances the already negative trends such as aggravating 
demographic situation in the country, the ever more severe 
and unfair competition among Bulgarian higher education in-

stitutions and, last but not least, the “brain drain” of some 
of the most highly skilled young people who choose to de-
velop their potential abroad. 

The second negative trend is the incrementally grow-
ing negative public attitude towards the education system. 
This challenge is reviewed in detail in chapter “Education 
Macro-Environment”; it relates to the “almost toxic environ-
ment”. Probably worst is the fact that the process has al-
ready reached a point of intensity where the public is able 
to easily ignore all efforts to modernize Bulgaria’s educa-
tion system and we are faced with self-replicating negativ-
ism. The further the process gets, the more difficult it will be 
to stop it, to reverse it, to rethink all efforts, achievements, 
challenges and failures of the education reform in Bulgaria.

ALTHOUGH THERE IS A CERTAIN  
IMPROVEMENT, BULGARIA SIGNIFICANTLY LAGS 

BEHIND IN ITS SCHOOL FUNDING POLICIES 
WHEN COMPARED TO ALL OTHER  

EU MEMBER STATES.
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1 
РАВЕН ДОСТЪП 
ДО КАЧЕСТВЕНО 
ПРЕДУЧИЛИЩНО И 
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

КЪДЕ СМЕ ПРЕЗ 2018 Г.:

По данни на Националния статистически институт 2.71% от 
учениците, започнали учебната година 2016/2017, не са я завър-
шили. По данни на МОН върнатите обратно в училище или запи-
сани за първи път в образователната система в учебна година 
2017/2018 деца са близо 24 хил., като 8,9% от тях са отпадна-
ли повторно. Едва 13% от 15-годишните ученици с нисък соци-
ално-икономически статут са показали високи постижения в из-
следването PISA (средно за страните от ОИСР: 29%).

ЦЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030:

През 2030 г. всички младежи завършват средно образование.
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Н
еизбежно и тази година „Механизмът“ ще до-
минира в прегледа на направеното от Минис-
терството на образованието и науката (МОН) 
за подобряване на равния достъп до качестве-

но образование. Механизмът, започнал своя живот ка-
то Механизъм за съвместна работа на институциите 
по обхващане и задържане в образователната систе-
ма на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст, беше приет през 2017 г., като 
предизвика полемики и противоречия в общественото 
пространство. Една година по-късно данните показ-
ват, че Механизмът води до напредък в обхващането 
и задържането на децата в училище. За неговия ефект, 
измерен в цифри, вижте графиката вдясно. 

По-важно обаче е това, което се промени – и се про-
меня – отвъд специфичните резултати. Механизмът, 
от временна мярка се превърна в постоянен инстру-
мент на образователна политика, насочена към пълен 
обхват на всички деца в задължителна училищна въз-
раст; беше направена важна крачка към осъзнаване на 
размера на предизвикателствата пред образователна-
та система. Същевременно Механизмът беше допъл-
нен с разпоредби, които трябва да подобрят неговото 
функциониране, като взимат под внимание проявили се 
слабости в неговото прилагане през 2017/2018 учебна 
година и създават възможности за неговото по-ната-
тъшно усъвършенстване.

Въпреки доказателствата за първоначалната ефек-
тивност на Механизма, работата по него като норма-
тивна рамка, приложение и управленски процес трябва 
да продължи. На фона на проблемите, които трябва да 
реши, обаче все още е рано да се говори за него като 
за безусловен успех.   

Едно от първите и може би най-значителни предиз-
викателства, с които се сблъска Механизмът, беше 
свързано с информационната му обезпеченост; нейна-
та липса се превърна в тема толкова бързо, че беше 
дори отбелязана в предишния ни мониторингов доклад, 
седмици след началото на неговото прилагане. Този 
проблем беше разпознат и редица мерки бяха набеля-
зани в новия, вече постоянен Механизъм. 

Върнати обратно или 
записани за първи път в 
образователната система 

23 898

Повторно отпаднали 
от върнатите деца и 
ученици 

2124 (8.9%)

заминаване на 
семейството в чужбина 
(по индиректни данни)

35%

извършване на 
престъпление ж

2%

заживяване на 
семейни начала

2%здравословни 
проблеми на детето 
или на родителя

причините не са установени, 
тъй като детето вече не 
може да бъде открито на 
адреса и не е получена никаква 
информация

заявено нежелание 
или неглижиране от 
страна на родителите

семейството е променило 
местоживеенето си без да 
е известно къде и без да се 
отпише и съответно да 
запише детето в училище или 
детска градина

8%17%

18%

18%

ПРИЧИНИ ЗА 
ПОВТОРНО 
ОТПАДАНЕ

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 
МЕХАНИЗМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Справянето с липсата на информационна обезпече-
ност на Механизма трябва да доведе до ключова про-
мяна в неговата ефективност. Ако още миналата го-
дина целият ресурс, използван за обход на адреси на 
деца, за които държавата би трябвало да знае, че не 
са в страната, беше впрегнат в предотвратяване на 
вторичното отпадане (предвидим проблем), подготов-
ка на учителите да интегрират в класовете си деца с 
очевидни образователни пропуски (предвидим и предви-
ден проблем), то Механизмът сигурно щеше да доведе 
до по-добри резултати.

Източник : МОН
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Тези, а и други предвидими – всъщност предвидени – 
проблеми и най-вече вторичното отпадане са същест-
вените теми, които няма как да бъдат подминати 
през учебната 2018/2019 година, за да може Механи-
змът да се доближи максимално бързо до това, в кое-
то трябва устойчиво да се превърне. Необходимо е 
разбиране както от страна на администрацията, та-
ка и на експертите, така и на обществото, че първич-
ното връщане/записване в училище бележи само нача-
лото на истинската работа. Механизмът преди всичко 
е метод за интервенция и макар своята мащабност, 
то процесът по връщане на ученици в училище оста-
ва сложен и не трябва да измества фокуса от много 
по-ефективните мерки по превенция на отпадането. В 
„Плана за изпълнение на стратегията за намаляване 
дела на преждевременно напусналите образователна-
та система (2013-2020)6” има заложени близо 30 мер-
ки и политики за превенция на феномена. Някои от тях 
като прилагане на механизми за намаляване на такси-
те в детските градини, работа по училищни проекти 
включващи родители или директна работа с родите-
ли за преодоляване на определени предразсъдъци, свър-
зани с образованието и участниците в него, вече да-
ват резултати. 

За съжаление, мащабът на тези мерки остава огра-
ничен, обхващайки нисък процент общини, училища,  
съответно родители и ученици. 

В заключение, поне що се отнася до Механизма, мо-
жем да кажем, че позитивната промяна, въведена в на-
чалото на предишната учебна година, има добри шан-
сове да се превърне в устойчива. В това отношение на 
въпроса, зададен на корицата на миналогодишния до-
клад: „Устойчиви ли са промените?“, можем да отгово-
рим по-скоро и оптимистично. 

Според традиционното разбиране равният достъп 
до качествено образование минава задължително през 
осигуряване на необходимите (поне като брой) учите-
ли. В публичното пространство липсата на учители се 
превръща в често обсъждана тема. Почти месец пре-
ди началото на учебната година новината бе, че липс-
ват 4000 учители7. Проследяването на медийните ма-

териали по темата оставя впечатлението, че и тази 
година „положението е закърпено“, но проблемът и за-
напред ще продължава да се разраства. По данни на 
МОН към 15 септември 2018 г. има незаети 101 работ-
ни места за педагогически специалисти, като 75 от 
тях са за учителски длъжности.

Въпреки тези успокояващи данни липсата на учи-
тели, и особено тяхното диспропорционално разпре-
деление по учебни направления (предмети) и региони е 
видим проблем. Да се анализира тази тема е силно из-
кушение за всеки, който проявява интерес към обра-
зованието. Но, от една страна, това вече е правено 
и явно се прави и в момента (също и от МОН). Покрай 
всички публично споделени притеснения, малко встра-
ни остава новината, че „МОН прави карта на потреб-
ностите от учители[.] Още през миналата година за-
почнахме да разработваме информационна система, 
която да картографира търсенето и предлагането на 
педагогически специалисти и на педагогическа работа 
в страната“, съобщи [министър] Вълчев.“8 

От друга страна, според нас подобни аналитич-
ни усилия могат неволно да доведат до подвеждащи 
резултати. Защо? Анализът на броя, възрастовата 
структура и наличието на учители по учебни направ-
ления (предмети) и региони без съмнение е необходим, 
за да се реагира оперативно по въпроса. Стратегиче-
ски погледнато обаче, дали това е най-доброто ниво 
на анализ? Липсата на учители е структурен проблем, 
надхвърлящ пределите на България, той отразява уни-
версални тенденции, такива, които предефинират са-
мата природа на преподаването и поставят по съвсем 
нов начин въпроса за мястото и броя на преподавате-
лите в училище.

Към днешна дата образователните системи, кои-
то са осъзнали това предизвикателство и използват 
различни новаторски методи за преодоляването му, са 
именно тези, на които се възхищаваме.

В действителност предприемането на някои про-
мени в посока привличане и задържане на учители по-
казва, че съществува политическа воля за справяне с 
проблема. Такива мерки са: повишаването на учител-

РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ



25

ските заплати, определянето на педагогически профе-
сионални направления като приоритетни, както и по-
вишаване на заплащането на учители, преподаващи в 
погранични райони и работещи с уязвими групи. Пови-
шаването на заплащането на учителите е дългоочак-
вана и необходима стъпка, която вероятно ще доведе 
до известно подобрение, но дългосрочното гарантира-
не на равен достъп до качествено образование изис-
ква реформата да се доразвие и в посока повишаване 
на учителските компетентности за високоефективно 
преподаване на уменията на XXI век. Друга тема, коя-
то на практика остава извън спектъра на текущата 
политика на МОН, е свързана с оптимизацията на учи-
лищната мрежа. За съжаление, със запазването на де-
мографските тенденции, възрастовата структура на 
заетите в образование и нуждата от оптимизация на 
разходите, това със сигурност ще бъде труден път 
който трябва да се извърви. Подобна мярка крие риско-
ве, най-вече свързани с преждевременно отпадане от 
училище, но разширяващата се ножица в резултатите 
между малките населени места и градовете, както и 
системният недостиг на квалифицирани кадри в пър-
вите ни отдалечават от целта, поставена в главата.

Осигуряването на достатъчен брой преподавате-
ли, адекватно разпределени географски и по учебни на-
правления е важна текуща задача на образователната 
администрация. Ключовата дума тук обаче е: текуща. 
Стратегическата задача е да започне да се мисли и 
планира какво да е мястото на учителя в българското 
училище. От тази гледна точка дали пък недостигът 
на учители не е онова предизвикателство-катализа-
тор, което да подпомогне образователната админи-
страция да осъществи качествен скок в бъдещето?

Преждевременно напуснали системата на образованието

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

12.9% 13.4% 13.8% 12.7%

Нетен коефициент на записване на населението

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Начално образование 95.8% 95.3% 95.5% 94.8% 93.2% 92.1% 90.8 %

Прогимназиално образование 81.8% 81.0% 79.8% 78.6% 78.3% 78.2%
82.6%*

Средно образование 81.3% 82.1% 83.0% 82.2% 81.5% 80.4%

ПРЕПОРЪКА I
РЕГУЛЯРЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

МЕРКИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

Подобряване на функционирането на Механизма, включител-

но чрез регулярен анализ на постигнатите резултати и от-

крито, ясно и по достъпен начин поднесено информиране на 

обществото за постигнатото. Анализ на съществуващи-

те мерки по превенция на отпадането и прилагането на 

най-ефективните на национално ниво за всички ученици от 

1-ви до 12-и клас.

Продължаване на усилията да се гарантира, че всяко дете 

е действително в училище; подобряване на функциониране-

то на Механизма. 

ПРЕПОРЪКА II
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРОЦЕСА  
НА ВРЪЩАНЕ В НЕОБРАТИМ

Префокусиране на основното усилие по мерките по интер-
венция, вкл. Механизма от физическо връщане на децата в 
училище към гарантиране на усвояване на знание, създаване 
умения и изграждане на навици, които осмислят присъстви-
ето им в училище и правят процеса на тяхната реинтегра-
ция необратим. Накратко, префокусиране от осигуряване на 
достъп до образование към равен достъп до качествено об-
разование. 

*От учебната 2017/2018 данните за прогимназиално и средно образование са представени общо от НСИ, поради необходимостта от допълнително класифициране на образователните програми по нива на МСКО 2011.

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019



26

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ГЕРОЯ  
НА МОНИТОРИНГОВИЯ НИ ДОКЛАД –  

И В КЛАСА МУ – ПРЕЗ 2018 Г.

РАЗКАЗИ ОТ РЕАЛНОСТТА

Някъде наблизо в махалата някой слуша чалга много силно, по улиците има пушещи мъже, кално е. 
Събота сутрин е и лелята на Атанас ни посреща на вратата, миейки с маркуч бетонения двор 
пред семейните къщи. Шестокласникът и братовчедка му са оставени сами вкъщи, майката на 
Атанас е заминала за областния град да посети баба му в болницата. 

 АТАНАС  
 СИ ИЗЧЕТЕ  
 КНИЖКИТЕ 
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В
ече 12-годишното момче е част от доклада 
ни още от първото му издание, тогава, през 
2016 г., той беше в четвърти клас. Решихме, 
че ще е наистина интересно, ако всяка година 

го посещаваме и следим как той минава през образо-
вателната система. Защо точно той? Атанас е дете 
в едно средностатистическо училище, някъде в сре-
дата на България, един от трима отличници в клас, в 
който повечето деца са като него, от махалата. 

Той подава ръка, казва, че е добре – „А вие как 
сте?“. Завършил е и 5-и клас с отличие, е, не пълно, с 
няколко петици. Разказва, че любимите му и най-сил-
ни предмети са човекът и природата, география и ис-
тория. Затруднява се по български език – „не мога да 
разбера падежите“, казва той. „По математика зада-
чите са ми трудни, въпреки че учителят обяснява мно-
го добре.“

Истинският проблем на Атанас е с английския – също 
както беше и в разговорите ни в последните години. 
Всъщност истинският проблем на класа му е с англий-
ския. Детето разказва симптоматична ситуация за 
цялата образователна система в България.

„Часът по английски минава добре, само когато сме 
по-малко деца. Ако сме повече, тези, които не разби-
рат, говорят много, викат, госпожата вика повече от 
тях, изхвърля ги, идва директорката и часът свършва. 
Така не можем да учим.“

Децата, които създават суматохата, са остана-
лите от миналата година. Те, по думите на Атанас, 
бягат от час, идват рядко, не слушат в клас. Дру-
ги десет деца от класа му (от 30) пък въобще не ид-
ват. „Не знам защо – или просто не искат, или гле-
дат братчетата и сестричетата си, или работят  
някъде“, казва детето. 

И това дори е по-добрият от двата класа – 6а. „В 
б-клас подлудяват учителите. Много викат, бият се, 
не слушат – казва Атанас. – При нас децата са по-до-
бри, и те малко не слушат, но като се каже, и спират. 

В междучасията не викат много, не се закачват, а си 
говорим.“

Питаме го колко от децата в 5-и клас са премина-
ли в 6-и. „От моя клас минаха всички, без седeм-осем 
деца. Те така или иначе не идваха на училище“, отго-
варя Атанас. Припомняме, миналата година в класа му 
имаше 31 ученици. 

В семейството на Атанас също има промени. Ко-
гато се срещнахме за първи път, през 2016 г., баща 
му работеше по строежите в района, а майка му – в 
местния завод за кабели. През 2017-а баща му вече бе-
ше заминал като гастарбайтер в Германия. Днес той 
се е върнал по строежите близо до румънската грани-
ца. Причината – Атанас има малко братче и бащата 
решава да е близо до семейството си, дори и да става 
в 6 сутринта и да се връща по нощите. 

Атанас казва, че вече чете гладко, но няма какво 
да чете вкъщи – вече е препрочел всички книги, които 
има. В училище минават през задължителната лите-
ратура, а любимият му герой е Малкият принц. Защо? 
„Защото е много смел и обича своята роза.“ 

В 6-и клас, Атанас вече казва, че е взел решение 
какво иска да учи след 7-и клас. Още при първата ни 
среща питахме родителите му дали са склонни да из-
пратят отличника си да учи в друг град. Те не из-
глеждаха очаровани от идеята, явно затова и напълно 
подкрепят детето си, което е решило да учи в „Сгра-
дото“. Сградото? Оказва се, това е Професионалната 
гимназия по железопътен транспорт „Христо Смир-
ненски“ в Карлово. 

Там Атанас иска да учи „за автомобили и двигате-
ли“, в специалността автотранспортна техника, как-
то допълва братовчедка му. Тя вече учи фризьорство 
в Сградото. Предимството на паралелката, която е 
избрал Атанас, е, че получаваш безплатна шофьорска 
книжка. А дали се е замислял да учи в езикова паралел-
ка. „Не – казва Атанас, – езиците малко ме плашат. 
Сложни са.“

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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2 
РЕЗУЛТАТИ 
НА УЧЕНИЦИТЕ 

Къде сме през 2018 г.:
Последното издание на международното сравнително изследване PISA 
показва, че 60% от 15-годишните ученици са функционално грамотни 
и могат да използват познания и умения в ключови познавателни об-
ласти, като анализират, осмислят и представят решение на проблеми 
в многообразие от ситуации.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички млади хора в България са функционално грамотни.
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О
сновните инструменти, през които обикно-
вено се проследяват резултатите на учени-
ците са два: Националното външно оценява-
не (НВО), матурите (държавните зрелостни 

изпити - ДЗИ); и международното сравнително изслед-
ване PISA. Съпоставката между тях е трудна, почти 
невъзможна, тъй като те измерват по различен начин 
постиженията на учениците и респективно на цялост-
ното представяне на образователната система в Бъл-
гария. Ключовият въпрос е именно какво измерват НВО 
и PISA – т.е. какви резултати очакваме от образова-
телната система на изхода, за какво искаме да бъдат 
подготвени младите хора. Ние смятаме, че освен те-
оретични знания те трябва да оценяват и уменията 
на учениците. 

Докато PISA изследва дали учениците притежават 
компетентности, за да се справят с реални проблеми 
от реалния живот, НВО и матурите оценяват един-
ствено предметните знания на учениците. По послед-
ни данни от PISA9 40% от българските ученици по-
стигат ниски резултати по четене, математика и 
природни науки и не могат да се справят с основни за-
дачи в ежедневието. 

Да погледнем и ДЗИ. „На държавните зрелостни из-
пити в 12-и клас от май т.г. се повишава процентът 
на отличните оценки по математика, по физика и ас-
трономия, по английски и по немски език, което озна-
чава, че зрелостниците имат повишена мотивация и 
добре преценен избор на предмета за втората задъл-
жителна матура. Това показва анализът на […] МОН 

ОИСР България Турция Румъния Сърбия Гърция Полша

2006 21% 49% 44% 51% 47% 28% 18%

2009 19% 42% 32% 43% 36% 26% 16%

2012 21% 40% 30% 38% 36% 28% 11%

2015 21.6% 40.5% 48% 39% - 31% 17%

Функционална неграмотност 

И
зт

о
чн

и
к:

 О
И
С
Р

на резултатите от държавните зрелостни изпити в 
12-клас“10. Резултатите по български език и литера-
тура (БЕЛ) също са по-добри от миналата година ка-
то цяло11, като следва да се отбележи най-вече нама-
ляването на слабите оценки, при това с една пета!12 

Разбира се, би било най-малкото рисковано да се  
опитаме да извлечем еднозначно дългосрочна тенден-
ция от тези данни, защото на практика често вижда-
ме промени в скалите за оценяване. Например мини-

КАКВО Е ДА СИ ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТЕН?
Според ОИСР функционално неграмотен е човек, 
който не може да чете, пише и смята на ниво дос-
татъчно, за да се справя с ежедневието си, в учи-
лище и в работата. Aко човек е функционално не-
грамотен, няма да може да прочете текст, да 
разбере информацията в него и да я приложи. 

Хората, които са функционално неграмотни, е 
по-вероятно да имат по-нестабилно здраве, да жи-
веят по-малко, да бъдат по-малко продуктивни и 
удовлетворени от работата си, да са безработ-
ни, да извършат престъпление или да живеят в 
бедност. 

Функционалната неграмотност струва скъпо. 
Изследвания доказват, че повишаването на резул-
татите от оценяването PISA с 50 точки се свърза 
с повишение до един процентен пункт на годишния 
ръст на БВП на глава от населението.

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019



30

малните нужни точки за оценка „среден“ на НВО след 
7-и клас, в рамките само на няколко години от 23 са на-
малели на 16 от 100 възможни! 

По-високите средни оценки на зрелостниците, осо-
бено в точните науки и чуждите езици, изглеждат об-
надеждаващо, но отношението към матурите като 
универсален измерител на постигнатото от ученици-
те остава непълноценно. На фона на положителните 
реформи в образованието и гражданската и полити-
ческа воля за промяна изглежда необяснимо защо НВО 
и матурите като механизъм за оценка на знанията и 
уменията на учениците все още остават в същия кон-
сервативен и теоретично-обвързан формат. Особено 
очевидна и спешна е нуждата от промяна на това как-
во и как оценяваме след 4-ти, 7-и и 12-и клас. В ЗПУО 
законодателят ясно е изразил желанието „училищната 
подготовка да бъде съвкупност от компетентности - 
знания, умения и отношения13.“ Това се допълва от оп-
ределянето на девет ключови компетентности, които 
следва да бъдат развивани през цялата общообразова-
телна подготовка14, сред които математическа и ди-
гитална компетентност, умения за учене, инициатив-
ност и предприемачество. Регламентирането на тези 
компетентности е стабилната основа на образова-
нието в държавите, които постигат високи пости-
жения. 

И най-сетне, но съвсем не на последно място по зна-
чение: мотивацията на учителите е ключова, за да се 
подобри образователния продукт, най-често измерван 
през резултатите на учениците. Заплатите в българ-

Средно  
за ОИСР 

Финландия Естония България
Шанхай, 
Хонконг, 
Сингапур

Четене 8% 13% 8% 4% над 20% 

Математика 13% 15% 14.6% 4.1% над 30 %

Природни науки 8% 17.1% 12.8% 3.1% над 15% 

Във всичките 3 категории 4.1% 8% 4%  1.4% 14.6%

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ученици с високи постижения

ПРОИЗХОДЪТ Е 

НАЙ-ОПРЕДЕЛЯ-

ЩИЯТ ФАКТОР 

ЗА ПОСТИЖЕ-

НИЯТА НА ДЕЦА-

ТА В УЧИЛИЩЕ

13 

ОТ 100 ДЕЦА 

ПРЕВЪЗМОГВАТ 

ОГРАНИЧЕНИЯТА 

НА СВОЯ ПРОИЗ-

ХОД И ПОСТИГАТ 

ВИСОКИ 

РЕЗУЛТАТИ
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2 

ГОДИНИ 

ОБУЧЕНИЕ Е 

РАЗЛИКАТА В 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

ПО ЧЕТЕНЕ 

МЕЖДУ ДЕЦАТА 

ОТ СЕЛСКИ И 

ГРАДСКИ РАЙОНИ
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Устойчиви ученици

ОИСР-СРЕДНО Шанхай Естония Турция Румъния България

2009 7.7% 18.5% 8.3 10.5% 2.5% 2.4%

2012 6.4% 18% 9% 7% 4% 3%

2015 29.2% 45% 48.3% 21.8% 11.3% 13.6%

ското образование се повишават, това се забелязва 
и се отразява на мотивацията. Но има и друго. Както 
отбелязахме в последния си доклад, освен финансовите 
стимули бъдещите учители имат нужда от качестве-
на и практически насочена подготовка, преди да вля-
зат в класната стая, възможности за кариерно разви-
тие и подкрепяща среда в училището, но и извън него 
– от цялото общество. Често се отбелязва, че да бъ-
деш учител е не просто професия, но и призвание, но не 
бива да пренебрегваме факта, че, като във всяка дру-
га професия, учителите имат нужда да получат оцен-
ка за вложения труд. 

Изследване на ОИСР показва, че резултатите на 
учениците са в пряка връзка с учителите и страте-
гиите за учене, които те прилагат. Ако искаме висо-
ки постижения от учениците, трябва да инвестираме 
в развитието на ключовия фактор за това - учители-
те. И както беше споменато по-горе, инвестицията 
не се изчерпва с финансови стимули, но и с качествена 
подготовка в университета, ефективна продължаваща 
квалификация, подкрепа в кариерното развитие и т.н. 

И накрая, да погледнем отвъд резултатите на уче-
ниците, към резултати на образователната система. 
Целта на образователните политики е всяко дете да 
получи образование, което му позволява да развие в 
най-висока степен потенциала си да постига високи 
постижения независимо от своя произход. Предизви-
кателствата и положителните примери показват, че 
трябва да доизвървим необходимия нелек път на ключо-
ви реформи в образованието, за да догоним държавите 
първенци в състезанието за качествено образование. 

ПРЕПОРЪКА I 
ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА,  

УМЕНИЯТА И НАГЛАСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

За да постигат учениците високи постижения и за да 
развиват ключови компетентности за успешна реали-
зация, е необходимо образованието да развива не само 
знания, а и умения и нагласи. Регламентирането на те-
зи компетентности в ЗПУО като част от общообра-
зователната подготовка е важно, но не е достатъч-
но. За целта националните оценявания след 4-ти, 7-и 
и 12-и клас следва да бъдат променени така, че да из-
следват и оценяват знанията, уменията и нагласите 
на учениците. Учебниците и учебните помагала също 
следва да развиват компетентности, а не да наизус-
тяват знания. Да продължи процесът на обвързване на 
финансирането в образованието с постигнатите ре-
зултати, като се гарантира, че този подход няма да 
се превърне постепенно в наказателна мярка за по-
стигащите по-ниски резултати.

ПРЕПОРЪКА II
ПОВИШАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ 
 И УПРАВЛЕНСКИ КАПАЦИТЕТ

Повсеместно повишаване по места на аналитичния и 
управленски капацитет на образователната система, 
така че тя да бъде доведена до състояние, в което 
да следи сама за предизвикателствата и да формули-
ра възможни решения и механизми, които гарантират 
най-малкото устойчивост, а по възможност и прогрес 
по отношение на резултатите на учениците.  
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РАЗКАЗИ ОТ 
РЕАЛНОСТТА

ДА СИ 
СКРОИШ 
УЧИЛИЩЕ
СОФИЙСКОТО 90-О СУ E 
ПРИМЕР ЗА „КОМПЛЕКСНО“ 
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 
– РЕЗУЛТАТИТЕ ВЕЧЕ СЕ 
ВИЖДАТ

Ж
илищен квартал 
„Люлин“ в София 
със сигурност е 
едно от послед-

ните места в България, кои-
то общественото съзнание 
би асоциирало с думата ино-
вация. 90-о СУ „Ген. Хосе де 
Сан Мартин“ във втори ми-
крорайон обаче опроверга-
ва мита вече няколко годи-
ни наред. Днес училището 
е пример за приложени на 
практика иновации в начал-
ното образование – и като 
форма, и като съдържание.
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В него ни посрещат аржентинското знаме (зара-
ди патрона – борец за свобода в Латинска Америка), 
стриктен охранител, щастливи деца, които тичат из 
зеления двор, и една директорка с четири смартфона 
на бюрото. Единият е личният, другият – за вътреш-
ната група на училището, третият – за групата на 
директорите. Последният, успокоително, е забравен 
от ученик в час.

Емилия Иванова – приветливата, последователна и 
напредничава директорка – явно общува много. Пред-
вид идеите и иновациите, които заедно с екипа си тя 
е приложила в училището, през годините Иванова е 
трябвало да убеди много хора по веригата. Нейните 
колеги, разбира се, са първи. „Целият проект беше на-
правен като колективно усилие, казва Иванова. Учи-
телите много естествено бяха правили своите малки 
опити през годините. Не се наложи да ги убеждавам, 
не си казахме – искаме да станем иновативно учили-
ще, за да си сложим значка. Искаме да използваме та-
зи възможност, за да направим нещата така, че да са 
по-удобни за учениците, за родителите, а и за нас.“

Тези процеси започват да се случват няколко годи-
ни преди през 2017 г. 90-о СУ официално да бъде вклю-
чено в списъка с иновативни училища на МОН. Eдин 
пример – в начален етап там няма учител и възпита-
тел, както е по принцип, а двама класни ръководите-
ли. Единият поема българския език и хуманитарните 
предмети, другият – природо-математическите. То-
ва според директор Иванова повишава качеството на 
образованието и премахва феномена с неглижирането 
на възпитателя. 

Емилия Иванова формално става директор на 90-о 
СУ през 2005 г., но веднага след това поема ръковод-
ството на българското училище в Братислава. Оста-
ва там три години и казва, че на практика е в 90-о 
от 10 години. Словакия определено оставя своя отпе-
чатък. Там тя участва в клуба на директорите и об-
меня опит с колегите си. По същото време в Словакия 
се обсъжда новият образователен закон в страната. 

„Тогава всичко се поставяше на дебат, включител-
но с родителите – какви ще ни бъдат учебните пла-

нове, какви часове за избираема подготовка да има, 
казва Иванова. Най-големият фокус падна върху пред-
варителното обсъждане, имаше много спорове и дис-
кусии, различни мнения. Но веднъж взето едно реше-
ние, всеки започваше да си спазва ангажиментите. 
Нямаше постфактум мрънкане и коментари. Това за 
мен беше много ценен опит и ме наведе на мисълта, 
че нещата могат да се случат така и тук.“

Вече в България, Иванова започва да прилага натру-
паните опит и идеи. Започва с обновяване на матери-
алната база в училището – което личи и до днес. За-
едно с екипа  променят учебните планове и програми. 
Дължината на часовете в начален етап става гъвка-
ва – някои са по 20 минути, други – по 90. Всяка сутрин 
започва с „енергиен старт“ (разбирайте гимнастика). 
На обяд има „блок релакс“, в който учениците лягат 
и са в тишина – „за да изчистят емоцията от първа-
та част на деня и да работят интензивно следобед“. 

В края на учебния ден в началните класове в 90-о 
ОУ има предвиден час, наречен „Зони за подпомагане“. 
В него децата, разбрали повече от учебния материал 
за деня, помагат на тези, които усещат, че не са. Ро-
лите са динамични – децата могат и да помагат и да 
получават помощ.

Родителите нa децата няма как да не са доволни – 
така домашните обикновено са написани и няма нуж-
да от много допълнителна помощ вкъщи. „Това мно-
го повиши доверието в нас“, казва Иванова. Темата с 
тежките раници също е решена – в 90-о учениците от 
1-ви до 12-и клас имат шкафчета и оставят нещата 
си там през седмицата. 

Иновациите в началното образование вече се на-
сочват и към 5-и клас, а след година-две подходящите 
ще стигнат и към горните класове. Количествените 
резултати също са налице – всяка година резулта-
тите на учениците се повишават. За Емилия Ивано-
ва обаче качествените резултати са по-важни. „От-
съствията намаляха – казва тя. – Родителите казват, 
че когато са болни, децата искат да идват на учили-
ще. За мен това са още по-ценните индикатори, че не-
щата наистина се случват.“
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3 
ПРИЛОЖИМОСТ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Къде сме през 2018 г.: 
По данни на Европейската комисия през 2017 г. 77.7% от наско-
ро завършилите образованието си българи между 20 и 34 години 
са заети на пазара на труда (при средно за ЕС 80.2 %). По дан-
ни на Евростат през 2017 г. 19.5% oт българите между 15 и 34 
години попадат в категорията NEETs (при средно за ЕС 14.7%)– 
те не работят, не учат и не се обучават. 

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. 80% от наскоро завършилите образованието си 
млади хора успешно се реализират на пазара на труда.



35

А
ко за недостига на подходяща работна  
ръка в предишния доклад сме отбелязали, че е 
проблем „добре разпознат“ и вече „трайно би-
тува[щ] и в политическото говорене, и в ме-

дийните студиа“15, то сега, година по-късно, едва ли 
има човек в държавата, който да не е чул, че най-го-
лемият проблем на българската икономика е липсата 
на подготвени хора. Означава ли това, че, видяно през 
призмата на неговата приложимост, българското об-
разование регресира? Няма основания да се твърди по-
добно нещо. По-скоро става все по-ясно, че дори да 
надскочи себе си, българското училище няма да може 
да реши само проблема с недостига на (квалифициран) 
персонал. Тук отново има проблем, който много ясно 
се проектира върху образователната система и оста-
вя повсеместно впечатлението, че може да се реши 
само с мерки в областта на образованието. Образо-
вателните политики в случая са важни, може би дори 
най-важните, но няма как само чрез тях да бъде прео-
долян недостига на персонал в българската икономика. 

Отбелязаните миналата година позитивни динами-
ки като цяло се засилват, макар желаните резултати 
да изглеждат все още далечни.

По данни на МОН16 към март 2018 г. учениците в 
дуална форма на обучение са 1742, в 79 паралелки в 
45 професионални гимназии. Тeзи числа (ще) продължа-
ват да растат: „Вълчев коментира, че за да се отго-

вори на изискванията на пазара на труда, предстоят 
законодателни промени, които да разширят дуално-
то обучение […] В държавния план-прием за 2018/2019 
г. са утвърдени 110,5 паралелки с вече 2873 учени-
ци.“17,18 Според МОН „от завършилите през 2016/2017 и 
2017/2018 учебни години80 % се реализират във фирми-
те, в които са провеждали обучението си в реална ра-
ботна среда19.“

Безспорно флагманът на дуалното обучение в Бълга-
рия е проектът ДОМИНО: според данните за 2017/2018 
учебна година20 учениците, подкрепени от ДОМИНО, 
са 1134 (65% от общия брой) в 40 паралелки (51% от 
общия брой).21 Положителната динамика продължава и 
през учебната 2018-2019 година: отчетливо нараства-
не на броя на учениците и паралелките по ДОМИНО, 
както и актуалната информация за броя ученици, па-
ралелки, броя на училищата и фирмите, участващи в 
ДОМИНО, към началото на 2018/2019 учебна година22 е 
представена в инфографиката: 

СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО): ОБЯСНЕНА

Системата на професионално образование и обучение включва професионално ориентиране, образование и обучение и ва-

лидиране на професионални знания, умения и компетентности. За целите на настоящия доклад ще се спрем на професио-

налното образование и обучение. Компонентът Образование включва изучаването на общообразователните предмети и 

тези от теоретичната подготовка по професията, докато Обучението обхваща практиката в училище и тази в пред-

приятие. Това обучение доби популярност в България като дуално. 

32

УЧИЛИЩА

88

ПАРАЛЕЛКИ

170

ФИРМИ

1600

УЧЕНИЦИ

Източник: ДОМИНО

УЧАСТНИЦИ В ДОМИНО 
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Самият проект приключва през 2019 г. и по всяка 
вероятност няма да бъде продължен. Пилотен про-
ект, започнат през 2015 г. в две училища и с пет фир-
ми, неговото реализиране нанесе дуалното обучение 
на образователната карта на България. Той изкара на 
повърхността определени проблеми, например норма-
тивното уреждане на отношенията между фирмите и 
обучаващите се при тях ученици. Решаването на по-
добни казуси дава положителен сигнал, че динамика при 
дуалното обучение е налице.

Динамиката в професионалното образование също 
е положителна. Беше съобщено, че чрез преструкту-
риране на план-приема в средните училища съотноше-
нието между средното професионално и средното про-
филирано образование през новата учебна година се 
променя с до 2% в полза на професионалното образова-
ние23, като този процес може да продължи, направля-
ван от промените в икономиката и обществото. 

Въпреки позитивните развития, професионалното 
образование продължава да се сблъсква с някои дълбоки 
и дълго нерешавани проблеми. А решенията изискват 
промени в списъка на професиите в ПОО, разработва-
не на актуални и адекватни държавни образователни 
стандарти и учебни планове, насърчаване на различ-
ни по продължителност и гъвкави „образователни пъ-
теки“ за различните целеви групи, както и  модерни-
зиране на материалната и подобряване на социалната 
среда в тези училища. На дневен ред идват също про-
блеми като наличието и учители в професионалните 
гимназии, тяхната подготовка или пък информационно-
то осигуряване на управлението на професионалното 
образование, включително и на проследяването на про-
фесионалната квалификация на завършилите професио-
нално образование. 

На първо място поставяме въпроса за това кой 
следва да провежда политиката в областта на профе-
сионалното образование и обучение. Вторият въпрос е 
свързан с привличането и задържането на високоефек-
тивни учители в професионалните гимназии. 

Според Стратегията за развитие на професионал-
ното образование и обучение за периода 2015-2020 г. 

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН носи основната отговорност за провеждането 
на политика в професионалното образование. Задаваме 
риторичния въпрос: Разполага ли МОН с администра-
тивен капацитет да направи професионалното обра-
зование и обучение конкурентно на световно ниво и 
удовлетворяващо потребностите на българския биз-
нес в условията на глобален пазар? 

Отговорът е еднозначен: динамичното развитие на 
икономиката поставя нови стандарти за множество 
професии. Затова, за да се постигне радикална по-
ложителна промяна, професионалното образование и 
обучение трябва да „излезе от сянката“ на общообра-
зователната подготовка и да „поеме“ по нов страте-
гически курс, обвързан с бизнеса и пазара на работ-
на сила.

За да се случи товар е важно да има добра синергия 
между самите институции, които отговарят за раз-
лични елементи от системата на професионалното 
образование - от една страна МОН, в частта, касае-
ща качествена общообразователна подготовка на уче-
ниците, от друга страна Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) и Националната агенция 
за професионално образование и обучение (НАПОО), 
които имат силен ангажимент към динамиката на па-
зара на труда, професиите и изискванията към тях. 
Не по-малко важна е и връзката между институциите, 
които задават посоката в професионалното образо-
вание и обучение, и бизнеса, включително обединения 
на компании от една сфера на дейност. Само тясното  
сътрудничество между тях може да даде възможност 
за актуални учебни планове, повече и по-подготвени 
специалисти в професионалните гимназии и тези, кои-
то осигуряват качествена подготовка в практически-
те часове във и извън училище.

Проблемът с осигуряването на достатъчно на брой 
преподаватели по общообразователните предмети в 
професионалните училища е същият като осигурява-
нето на учители, в което и да е училище. Той е струк-
турен, глобален, и няма основания да вярваме, че не-
говото решаване ще бъде по-различно, отколкото в 
другите училища. По-голямо предизвикателство е оси-
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ПРЕПОРЪКА
ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Едновременно с усилията да се насърчи обхватът и 
да се фокусира предлагането вътре в рамките на про-
фесионалното образование трябва също да се работи 
за повишаването на неговото качество. Това означа-
ва да се преосмисли дали МОН разполага с необходи-
мия административен капацитет да носи основна от-
говорност за бъдещето на ПОО. Наред с това следва 
да се обърне внимание на всички мерки, които би тряб-
вало да се прилагат в другите училища, и специално 
внимание към подготовката и поддържането на квали-
фикацията на учителите по специалните направления. 
Обезателно трябва да се обърне внимание на качест-
вото на социалната среда в значителен брой от про-
фесионалните училища. Без промени там едва ли мо-
же да се постигне устойчив прогрес в повишаване на 
привлекателността на професионалното образование. 

гуряването на преподаватели по специфичните за вся-
ка професионална гимназия направления. Без за това да 
могат да бъдат представени официални, консистент-
ни данни, експертите, които познават добре случва-
щото се в професионалното образование, споделят, че 
в повечето случаи учителите по професионалните на-
правления не са обучени за работа с най-съвременни-
те технологии. За мнозина от тези учители от години 
не е имало обучение по специалността; изглежда съ-
що и че не се събират данни специално за тях включи-
телно например, какви обучения са преминали, кога за 
последен път и т.н. Според Стратегията за развитие 
на професионалното образование следва да бъде изгра-
дена система за актуализация на квалификацията на 
учителите и преподавателите, както и да се предпри-
емат мерки за привличане на млади учители по профе-
сионална подготовка в системата на ПОО. Няма данни 
обаче за развитие по тези две направления.  

Ситуацията в професионалното образование е да-
леч от идеална. Данните за учебната 2017/2018 не са 
налични в пълен размер, но според НСИ за календарната 
2017 г. от общо 21 714 „завършили средно образование 
в професионално училище“ само 17 242 са „придобили 
степен на професионална квалификация в професионал-
ните училища“.4 Това означава, че тези почти 4 000 
зрелостници – дори да са успели до един да си намерят 
работа веднага след завършването си или да са про-
дължили образованието си във ВУЗ – най-вероятно не 
са учили в най-подходящото за тях училище. Тук ста-
ва дума за около 1/5 от завършващите професионал-
но училище; определено сигнал, че ефективността на 
системата може да се подобри.  

Промените във висшето образование продължават, 
като тук реформите се случват най-видимо през из-
менения в модела на финансиране. Европейската коми-
сия25 посочва, че „[п]рез 2017 г. 41.5% от финансира-
нето на държавните университети е отпускано въз 
основа на критерии, свързани с пазара на труда и ка-
чеството, като е предвидено до 2020 г. този процент 
да се увеличи до 60%.“26 Освен това парите като абсо-
лютна стойност се увеличават. В началото на октом-

ври 2018 г. вече беше официално обявено27, че парите 
за висше образование в следващия бюджет ще бъдат 
увеличени с 40 млн. лв. и че „догодина за обучението 
на студенти се предвидени около 370 млн.28“ Нарасна-
лото финансиране е съчетано и с по-нататъшни ре-
форми, които трябва да доведат до повече студенти 
в специалности като математика, физика и педагоги-
ка и по-малко учащи в специалности като  икономика, 
администрация и туризъм. 

Реформите в начина на финансиране на висшето об-
разование са все още на твърде ранен стадий, за да 
задаваме сериозно въпроси като този дали и доколко 
са успешни и какви са техните резултати. 

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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РАЗКАЗИ ОТ РЕАЛНОСТТА

ВСИЧКИ ЗА ЕДИН
КАК ТРИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ СЕ 

ОБЕДИНИХА, ЗА ДА СЪЗДАВАТ КАДРИ С БЪДЕЩЕ
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В 
един задушен августовски ден група майстори 
се суети около СУ „Васил Левски“ в Девня, на 
30 километра от Варна. Сградата на училище-
то се санира, но 35-градусовата жега не пома-

га на ентусиазма на работниците. Паралелно обаче в 
една стая до директорския кабинет тече оживена дис-
кусия. За училището тя е по-важна от външната про-
мяна. На срещата се говори за бюджета, който трите 
големи работодателя в Девня отпускат на СУ „Васил 
Левски“, за да поддържа то професионалната паралел-
ка „Електрообзавеждане на производството“ след 8-и 
клас през учебната 2018/2019 г. Подкрепата стартира 
година по-рано – със създаването на две професионал-
ни паралелки със специалности „Електрообзавеждане 
на производството“ и „Автоматизация на непрекъсна-
ти производства“.  

Инициативата за новите паралелки е на най-голе-
мия производител на цимент в България – „Девня Ци-
мент“. Община Девня обявява подкрепата си за проек-
та, в него се включват и другите две големи компании 
в града – производителят на калцинирана сода „Солвей 
Соди“ и торовият завод „Агрополихим“.

Обединението на сили на толкова много заинтере-
сувани лица, които са и конкуренти по отношение на 
кадрите, е това, което прави примера на Девня тол-
кова важен за българското образование. Юра Драгано-
ва, директор „Човешки ресурси“ в „Солвей Соди“, казва: 
„Образованието има нужда от подкрепа. Като инвес-
тираме в тези паралелки, ние даваме професия на де-
цата. Да, една част от тях може да се реализират при 
нас или при нашите подизпълнители. Но дори и да не се 
случи така, това са професии, които се търсят изклю-
чително много у нас и в чужбина“.

Драганова е тук заедно с директора на училище-
то Георги Петков, заместник-кмета на Девня Донка 
Йорданова, Гергана Колева – ръководител отдел „Чо-
вешки ресурси“ на „Агрополихим“ и още представите-
ли на училището. Образование България 2030 разговаря 
с тях за важността на проекта, темата за бюдже-
та ще се обсъжда, след като ние си тръгнем. От фир-
мите не разкриват детайли за инвестираните суми. 

Важен е резултатът – всички участващи страни се 
включват: компаниите финансират ремонта и обза-
веждането на кабинетите за учебните практики на 
новите паралелки, осигуряват стипендии за ученици-
те и храната им в стола. Общината помага с транс-
порт и униформи. 

Гергана Колева от „Агрополихим“ казва: „Включихме 
се заради липсата на кадри. Но за нас също така беше 
важно проектът да се реализира в Община Девня, все 
пак ние сме активни именно тук“. Опцията Варна също 
е била валидна – там, оказва се, също няма професио-
нална гимназия с подобни паралелки.

Това отвежда екипа на училището в Пловдив, „за да 
вземем добри практики, въобще да видим откъде да 
започнем“, обяснява директорът Петков. Той признава, 
че ако не е била инициативата на трите местни ги-
ганта, СУ „Васил Левски“ е щяло да запази посоката на 
профилиране, в която има традиции. „Но ние виждаме, 
че за тях няма реализация. После следват регистрации 
в бюрото по труда, чужбина…“ 

Дали новата посока към професионални паралелки 
ще бъде ефективна за обществото и за компаниите в 
Девня, ще стане ясно чак след като първите ученици, 
завършили новите паралелки, намерят реализация. Това 
ще рече след поне три години. Дотогава обаче можем 
да вземем уроците и обратната връзка от процеса на 
изграждането на новия профил на училището. „Не ни 
беше предоставен стандарт какво трябва да има в ка-
бинетите за практика – казва Юра Драганова. – Също 
така за нашите инженери беше абсолютно непонятно 
защо по програма в държавните образователни изиск-
вания има толкова много остарели неща.“

Всички споделени трудности не са неразрешими, 
особено като се има предвид устремеността на анга-
жираните в проекта страни. Да имаш три от най-го-
лемите компании в България в една малка община с на-
селение 10 хиляди жители е голямо богатство. Още 
по-голямото богатство е тяхното обединение за 
по-приложимо образование. Ако примерът от Девня бъ-
де последван и от още български общини, това вече 
ще е безценно. 

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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4 
ОБРАЗОВАТЕЛНА 
МАКРОСРЕДА

Къде сме през 2018 г.: 
През 2018 г. бюджетът за образование е 10% от бюджетните 
разходи (колкото и през 2017 г.), като сумата расте в абсолют-
на стойност заради ръста на бюджета. Въпреки политическа-
та воля за реформи обществените нагласи към развитието на 
системата остават по-скоро негативни.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. образователната макросреда в България създава 
всички необходими условия за осигуряване на качествено обра-
зование за всяко дете.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Тенденцията за увеличаване на бюджета за образова-
ние в абсолютни стойности продължава. За 2018 г. 
той е по-висок от този за 2017 г. с  почти 600 млн.1, 
без да има растеж като процент от бюджетните раз-
ходи на страната. В проектобюджета за 2019 г. е за-
ложено увеличение от 9%, с което бюджетът за обра-
зование достига 4.2 млрд. лв., поддържайки сходни нива 
с 2017 и 2018 г. на 10% от бюджетните разходи, или 
3.6% от БВП. 

Нарастването на учителските възнаграждения е 
обект на специално внимание: към целевото нараства-
не от 330 млн. лв. за 2018 г. се прибавят още толкова и 
за 2019 г. според средносрочната бюджетна прогноза 
на правителството за 2019 г.30 Така минималната учи-
телска заплата от януари 2019 г. става 920 лв.31 при 
560 лв. за всички сектори.  

Потвърждава се ангажиментът в рамките на чети-
ри години, между 2017 и 2021 г., възнаграждението на 
учителите да бъде удвоено; „така за 4-годишния пе-
риод трябва да бъдат дадени близо 1.4 млрд. лв. до-
пълнително“.32 В системата на образованието обаче 
тепърва трябва да се разработи капацитетът да про-
следява дали увеличените средства се разходват по 
оптимален, т.е. ефективен, ефикасен и прозрачен на-
чин, без да се привличат нездрави интереси. Рискове-
те в това отношение не бива да бъдат пренебрегвани.

На фона на това развитие, остава въпросът как-
ви са постигнатите резултати срещу инвестираните 
средства.

ОТ ЗАКОН КЪМ ПРАКТИКА
Продължава и процесът на надграждане на норматив-
ната рамка с подзаконови нормативни актове, произ-

тичащи от Закона за предучилищното и училищното 
образование, както и с промени в Закона за професио-
налното образование и обучение и в Закона за висше-
то образование. За практиците тази нормативна рам-
ка дава облик и съдържание на текстовете на закона. 
Важно е обаче приетите и създаващите се наредби да 
са обезпечени в своето прилагане както с достатъч-
но финансови средства, така и с подготовка на педа-
гозите, които да ги интегрират в своята ежедневна 
работа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КЛЮЧОВИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В СИСТЕМАТА
Освен финансовото и нормативното обезпечаване, ние 
оценяваме образователната макросреда и чрез взаи-
модействията между ключови участници в учебния 
процес и как те оказват влияние на развитието на об-
разованието. 

Под ключови участници в учебния процес следва 
да се разбират ученици, учители, професионалисти в 
сферата на образованието (психолози, педагогически 
съветници), управленци (директори на училища, РУО, 
МОН) и родители. Неизбежно е да добавим и медии, 
и общественото мнение, т.е. обществото като цяло; 
те също са фактори, които влияят отчетливо на об-

Както и в предходните доклади, образователната макросреда за 
2018 година е разгледана през динамиката на три компонента: 
финансово осигуряване, нормативна рамка и взаимодействие на 
ключови участници в образователния процес.

СИЛНИЯТ НЕГАТИВИЗЪМ, КОЙТО СТРУИ 
КЪМ СИСТЕМАTA ОТ НЯКОИ РОДИТЕЛИ И 
ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО, ЧЕСТО ИЗМЕСТВА 

ФОКУСА ОТ ИСТИНСКИ ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019



42

ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА

разователната макросреда.   
От тази гледна точка, и най-вече, видяно през от-

ношението на родители, медии и общество, към уси-
лията на професионално заетите в образователния 
процес, 2018 е година, в която много отчетливо на 
повърхността продължиха да избиват тревожни тен-
денции. Негативните развития тук са толкова силни, 
че тяхното въздействие навярно успява да компенсира 
(усещането за) напредък.

Силният негативизъм, който струи от някои роди-
тели и част от обществото към образователната 
система в България и който постепенно започва да 
доминира всеки дебат в сферата, често измества фо-
куса от истински важните въпроси в образованието. 

Пример за това е миналогодишният обществен де-

бат, касаещ видеонаблюдението в класните стаи ка-
то превантивна мярка срещу насилието. Въпреки че 
въпросът се задържа изключително дълго в публично-
то пространство, той нито доведе до някакво раз-
решение на проблема с агресията в училище, нито 
донесе някакви позитиви за която и да е от заинтере-
суваните страни. 

На този фон не е учудващо, че изследване на об-
ществените нагласи, проведено от Gallup International33 
в началото на септември 2018 г., е регистрирало оче-
видно негативно обществено отношение към образо-
ванието. Нещо повече, в сравнение с 2012 г. нагласите 
към образованието се влошават: тези които смятат, 
че образованието става по-добро намаляват (от 23% 
на 16%), докато делът на тези, които смятат, че то 
се влошава, се увеличава от 48% на 63% от анкети-
раните въпреки развитията, които предполагат точ-
но обратното – политики за връщане на децата в учи-

лище, увеличен бюджет за образование. Ако се изхожда 
само от обществените нагласи, усещането е, че сис-
темата на образованието се нуждае от спешна ре-
форма; фактът, че реформите са започнали и че вече 
има раздвижване в сектора, са напълно засенчени в об-
щественото съзнание от безсмислена и деструктив-
на конфронтация.  

Колкото и недиалогични да са действията на опре-
делени групи, те едва ли биха имали подобно влияние, 
ако не бяха получавали изключително широко медийно 
внимание. За съжаление, често с отразяването на об-
разователните теми медиите с най-широка публика 
имат принос към силните негативни настроения. 

Разбира се, учителите, другите професионалисти 
в сферата на образованието, администраторите и  
ръководството на МОН също носят отговорност за 
обществените нагласи по отношение на тяхната ра-
бота. Много от направеното можеше да се свърши 
по-рано, по-добре, по-ефикасно; имаше и нещата, кои-
то по-добре да не се бяха случвали. Разбира се, немал-
ко от негативното отношение на много родители към 
образователната система се дължи на усещането, че 
те са възприемани като натрапници в училищата на 
своите деца. 

Прословутите надписи: „родителите дотук“ все 
още красят входовете на българските училища и дет-
ски градини дори след напътствията на МОН да се по-
добри взаимодействието с родителите. Също: подхо-
дът с оповестяването на наказателни мерки34 да се 
удовлетворяват спонтанни родителски недоволства, 
заливащи медиите, потушава съответния „родител-
ско-медиен пожар“, но в дългосрочен план подхранва 
опасни очаквания. Като във всяка друга администра-
тивна система, така и в образованието се случват 
грешки и е важно да се извлекат поуките от тях, кое-
то невинаги означава някой да бъде санкциониран. Ако 
на всеки проблем и съпътстващо обществено недо-
волство бъде отговаряно с наказания, то това съвсем 
скоро също ще се превърне в норма. Нищо добро не ча-
ка българското образование, ако водещият принцип за 
решаването на проблеми в него е наказанието.  

КОЛКОТО И НЕДИАЛОГИЧНИ ДА СА 
ДЕЙСТВИЯТА НА НЯКОИ ГРУПИ, ТЕ ЕДВА 
ЛИ БИХА ИМАЛИ ВЛИЯНИЕ, АКО НЕ БЯХА 

ПОЛУЧАВАЛИ ШИРОКО МЕДИЙНО ВНИМАНИЕ
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Създаването и толерирането на среда на повсе-
местен негативизъм и приемането и валидирането на 
нормите, които тя налага, са най-голямата непосред-
ствена опасност за развитието на българското обра-
зование. Напредък в образователната система не мо-
же да се гарантира нито от увеличаване на бюджета 
за образование, нито от усилия на образователната 
администрация, нито от повишена мотивация на учи-
телите, ако обществените нагласи са негативни, ако 
(позитивни) промени не получават кредит на доверие и 
ако не се дава пространство за проби и грешки. 

В същото време съществуват съвсем осезаеми ри-
скове всичко постигнато досега, всичко, за което се 
работи в момента, да се обезсмисли от отделни ком-
поненти на споменатата токсизация на образова-
телната среда. Да се върнем набързо на споменатия 
пример с видеонаблюдението. Това е не просто риск 
споменат в произволен анализаторски модел, това е 
пълзяща опасност, от която ще има дългосрочни по-
следици, ако бъде проспана. 

В момента от нас като общество зависи да дадем 
сигнал към институциите дали искаме подрастващи-
те да се „държат добре”, защото са под наблюдение, 
или защото сме ги възпитали в емпатия, уважение и 
сме ги научили на критично мислене.

На фона на тези тенденции трябва да отбележим 
положителни макро развития, които дават надежда. 
За първи път в модерната история на българското об-
разование всички заинтересувани страни имат толко-
ва пряк достъп и влияние до крайните продукти на учи-
лището и образованието като цяло:

  Родителите могат да участват в училищни настоя-
телства или обществени съвети, имащи важни кон-
тролни функции върху бюджета и други стратегиче-
ски документи на училището.

  Във все повече училища се създават възможности 
за детско и младежко участие, като се създават 
ученически парламенти, имащи реална власт над оп-
ределени процеси в училището.

ПРЕПОРЪКА I
EФЕКТИВНОСТ НА  

РАСТЯЩОТО ФИНАНСИРАНЕ

Да се продължи с финансовото и нормативното обез-
печаване на реформите в образованието. Eфектив-
ността на растящото и в момента финансиране след-
ва да бъде гарантирана от продължаване на усилията 
за подобряване на адекватността и устойчивостта 
на нормативната рамка, създаване и придържане към 
дългосрочни стратегии, както и гарантиране на про-
зрачна отчетност за ефективността и ефикасността 
на вложените ресурси. 

ПРЕПОРЪКА II
ПОДКРЕПА ЗА КОНСТРУКТИВНОТО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

В този ред на мисли с общи усилия трябва да се под-
крепя конструктивното взаимодействие между всички 
заинтересувани страни, което отчита постиженията 
на системата и подкрепя прогресивни образователни 
реформи, основани на ясен анализ и факти, като всеки 
един от нас съзнава ролята си – активна или потенци-
ална, в посочените процеси. 

  На заинтересувани граждани се дава възможност да 
създадат ученически клубове в училище, чрез про-
ект „Твоят час”, а бизнесите получават все повече 
възможности за включване в образованието, и то 
не само през дуалната форма на обучение, която бе-
ше разгледана.

  Всеки може да даде своето становище на strategy.
bg, относно готвените промени в образователната 
нормативна рамка.

БЛИЗО ЛИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ? МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2018/2019
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ДА БЪДЕШ 
 ИВАН МУЦЕВСКИ

РАЗКАЗИ ОТ РЕАЛНОСТТА

ЗАЩО ОБЛАСТ СМОЛЯН ОТ ГОДИНИ ПОКАЗВА ОТЛИЧНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ – ПРИЧИНАТА Е В НЕГО
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А
ко в българското модерно образование – 
неговата мрачна реалност и амбиция за 
промяна – има един невъзпят герой, то той се 
казва Иван Муцевски. Той е едър мъж, роден 

в Северна България, израснал в Етрополе и прекарал 
цялата си учителска кариера в Родопите. Текстът за 
него е по-дълъг от останалите, които традиционно 
пишем тук, цитатите му са пространни, но срещата с 
него е впечатляваща и във възгледите му има такава 
дълбочина, че си струва да бъде изслушан – и прочетен.

Днес Муцевски е на 63 и със само година до пенсия, 
изглежда уморен и същевременно пълен с енергия и 
ентусиазъм. Как е възможно това противоречие?

Той започва кариерата си като учител в едно 
кърджалийско село, после е директор на основно и 
средно училище, ръководи инспектората в Кърджали, 
секретар е в общината. През 2009 г. Муцевски 
поема Регионалното управление на образованието 
в Смолян вече натрупал много опит. Осем години 
по-късно, през 2017 г., в своето традиционно 
изследване на развитието на регионите в България 
Институтът за пазарна икономика пише: „Област 
Смолян е абсолютен първенец в състоянието на 
образованието си. През 2016 г. Смолян продължава да 
е областта с най-нисък дял на второгодниците (...). 
[н]ай-нисък е и делът на отпадналите от основното 
и средното образование, (...) Смолян е областта с 
най-добро представяне на зрелостните изпити през  
2017 г. Впечатляващото развитие на образователната 
система в областта през последните няколко години 
се дължи на целенасочени усилия за утвърждаване на 
образователна общност, квалификация на учителите, 
допълнителни извънучилищни занимания, индивидуален 
подход към учениците.“

В основата на всичко това е Иван Муцевски. В края 
на учебната 2016–2017 г. той напуска поста си, защото, 
по собствените му думи, „както аз изгоних политиката 
от училище, така и тя изгони мен“. Умората, която 
той излъчва, най-вероятно идва от това развитие на 
нещата. За девет години начело на РУО той провежда 
смислени промени, налага устойчиви политики, които 

водят до резултатите, описани горе. Енергията и 
ентусиазмът пък идват оттам, че Муцевски е показал 
и знае, че в образователната система промяната е 
възможна. И може да отнеме нищо и никакви осем 
години, нищожно време на фона на пропилените в 
дребнословие и нерешителност преходни времена.

С Муцевски можем да говорим за абсолютно 
всички аспекти на училището в България – отново, за 
неговата мрачна реалност и амбиция за промяна. На 
тези редове обаче ще се фокусираме върху действията, 
които превръщат Смолян в образователния първенец 
на България.

Той казва, че влиза в РУО-Смолян натрупал 
„експертиза и мениджърски умения – така можех да съм 
естественият, формалният и неформалният лидер“. 
Муцевски започва с анализ на проблемите в системата 
– „професионално и откровено“, ангажира родителите 
и учителите в региона. Той ги нарича съюзници. Помага 
на директорите и счетоводителите да преминат от 
„соц-мисленето към проектното мислене. Да залагат 
резултат срещу отделените средства”.

„Беше важно да се създаде нова стратегия, защото 
дотогава всичко опираше до оцеляване. А стратегията 
за оцеляване води винаги до разруха, казва той. Аз 
знаех, че ако направя пет-шест водещи неща, ще се 
случи и промяната. Знаех какво търся, знаех какво 
искам да постигна, как да следя резултатите, какво 
да премахна и какво да получа”. 

Муцевски и екипът му търсят слабите места на 
системата. Огромният брой извинени отсъствия е 
такъв пример. Според него това е огромен проблем, 
оставен встрани от и без това кухия обществен дебат 
за образованието в България. В Област Смолян те 
падат наполовина, училищата трупат „педагогическа 
гравитация“ – начинът според него учениците да 
остават в училище, без да трябва да бъдат събирани 
от специализирани екипи.

За да бъде едно училище привлекателно за 
учениците, според Муцевски е важно те да са успешни. 
Но първата стъпка към това е те въобще да са в час. 
Затова заедно с екипа му анализират кои са тесните 
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места в системата, които водят до по-значителни 
масови отпадания. Преминаването от детска градина 
в училище, както и следващите преминавания в по-
горна образователна степен са типичен пример – „ако 
решиш него, ще получиш стойност“.

Друго тясно място, изследвано две последователни 
години, е преминаването от 4-и в 5-и клас. „В 
Смолян проучихме и сме анализирали какво трябва да 
направиш, за да преодолееш тези проблеми – и всичко 
сме публикували. Това е модерният начин, да вземеш 
работещи практики, да ги адаптираш и приложиш – а 
не да се втурнеш да спасяваш отпадналите.“

„Важно е да събираме децата от баири и панаири 
– роми и маргинализирани българи, от местата, 
където са закрити училищата – казва още Муцевски. 
– Тази инвестиция е нищожна на фона на парите, 
които ще дадеш да го пазиш от прокуратурата, да го 
преквалифицираш, да издържаш него и децата му. Но 
това не е работата на учителите и директорите – те 
трябва да са в училище. Оценяваш училището и учителя 
по това каква стратегия има за педагогическата 
гравитация, това е по-трудното, това е истинското, 
това е педагогическото и професионалното. Опитният 
учител е разбрал, че деца, които са неуспешни – 
отсъствали са, бягали са, – няма да останат в училище, 

защото са изостанали страшно много. Но ние в 
Смолян сме задържали за училището интегрирали сме 
деца, които са отсъствали по цял месец, работейки 
със семействата си. Но в следващите два месеца сме 
работили стабилно с тях да наваксат. Ако им помогнеш 
да не изостават, шансът да ги запазиш е голям. Ето 
това е работата на учителя и на директора.“ 

Друг решен проблем в Смолян е този с четенето с 
разбиране. Ако едно дете не може да чете, прескача 
абзаци и не познава думите – страдат резултатите 

му по всички предмети. Водеща професорка по темата 
обучава всички начални учители в областта как да 
работят за четене с разбиране. Проведени са поредица 
квалификации за повишаване компетентностите на 
учителите за успешна работа по функционалната 
грамотност на учениците. 

„Ключът към успешнoто образование е чрез 
ограничаване броя на извинените отсъствия и 
намирането на тесните места в системата“, казва 
Иван Муцевски. Звучи просто, описано в едно изречение, 
но изисква упорита работа – и качествени учители.

„Ако си признаем, че качеството на българското 
образование зависи от качеството на българския 
учител и директор, можем да кажем, че системата е 
започнала да прави нещата методически и устойчиво“, 
казва Муцевски. Според него липсата на мотивация 
сред учителите е висока, те „отдавна са забравили 
да оценяват, както и забравиха да пишат отсъствия“. 
Мотивацията, казва той, не е разписана в нито един 
документ и стои като друга голяма тапа в системата. 
Няма я решаващата обратна връзка и експертна оценка 
за положения труд. „Увеличението на заплатите ще 
има позитивен ефект, но това е само единият бряг на 
проблема“, казва Муцевски.

Той смята, че голямото състезание в системата в 
момента е да се произведат бързо много учители, но 
паралелно трябва да се работи силно и за задържането 
на успешните сред тях. Програмите за допълнителни 
квалификации според него в момента са „касички с 
пари“, защото тяхната ефективност не се изследва. 
„Освен това поне половината квалификация трябва 
да е насочена регионално, защото различните места 
имат различни характеристики и проблеми“.

Въобще финансирането на образователната 
система също е трън в очите на Иван Муцевски – и да, 
той признава, че рисува една много мрачна картина, но 
за него това е ясната тенденция. Съчетана, разбира 
се – напълно в тона на мислене на нас в Образование 
България 2030, – с надеждата, че България все още има 
сили и шансове да я промени. 

„Парите – казва Муцевски – трябва да вървят 

„КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАВИСИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ 
УЧИТЕЛ И ДИРЕКТОР“

ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА
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основно за акъл, за развитие на децата“. 
Дали финансирането е много или малко, е условно 

– ясно е, че на празна глава и пълен джоб не помага.“ 
Според него има и много механизми и програми, които 
са различни от обвързването с броя на ученици, но за 
да се използват ефективно те, трябват много усилия 
и добри мениджъри и управленци начело на училищата. 

„Въпросът е дали финансирането върви за акъл и 
дали се ползват всички механизми. Как това може да 
се промени? Като сложиш реперите – какво се случва 
с тези пари, какъв е постигнатият резултат с тях… 
– казва Муцевски. – В развитите държави искат да 
видят с какво качество са постигнати заложените 
цели. В още  по-напредналите държави се гледа дали 
с вложените ресурси са достигнати националните 
стратегически цели в образованието и да се измери 
това.“

С Иван Муцевски стигаме и до родителите. За него 
те в момента не са пълноценна част от системата, 
най-малкото защото в повечето региони на страната 
немалка част от тях физически отсъстват. 
Значителен е и броят на семействата, в които 
детето се отглежда само от един родител. Важният 
пряк диалог с родителите и информираността им 
също често липсват. „Работата е да създадем 
образователна общност, система, която заедно 
цялостно да се грижи за децата, както направихме в 
Смолян“, казва Муцевски. Той дава скорошен пример как 
директорът на библиотеката там пише детска книга 
за противопожарна безопасност с шефа на пожарната. 

„Не може да се разчита само на родителите – те 
трябва да са част от училищната и образователната 
общност“, казва той. Обяснява, че училището и 
родителите имат „простичката“ (цитат) задача да 
възпитат ценностите у своите деца. Че учители и 
родители трябва да се допълват взаимно. „Трябва да 
възпитаваме уважение, вяра, поклон към родителите. 
Ако училището даде тези неща, родителите ще 
отговорят. Ако родителите уважават учителя – той 
ще се държи адекватно.“ 

В Област Смолян за осем години всичко това се 

случва и дава надежда, че не е късно да обърнем 
реалността в образованието и че всъщност това 
няма да отнеме и толкова много време. На Муцевски 
помага и фактът, че с неговите съюзници поставят 
националните традиции и ценности много високо – 
„по-високо е само слънцето“. „И се оказа, че колкото 
по-високо вдигаме България, толкова по-високо отива 
и авторитетът на учителя“, казва Муцевски. В замяна 
той смята, че е помогнал на проблема с миграцията в 
страната – „с нашите резултати, с начина, по който 
сме възпитали смолянските деца, вярвам, че училището 
не е било фактор за миграция на родителите“.

За финал няколко блиц-въпроса: И все пак, Иван 
Муцевски, има ли нещо положително в образователната 
система в последните години? „Нормативната 
уредба се подобрява много, но трябва да престанем 

да натрупваме добри и още по-добри норми, без да 
премахваме малко от тежестта за училищата. 
Пробив в системата са възможностите за развитие 
на иновативните училища. Добър пример за мен е 
и нововъведеното обучение в гимназиален етап за 
поведение на пътя.“ 

Какво се случва в Смолян след напуснането ви? „През 
2017 г. оставих системата научена и подготвена и да 
може да следи устойчивостта в своето развитие по 
отношение на резултатите – ако иска, разбира се.“

Какво ви дава надежда? „Силата на младите хора 
– според мен децата днес са много по-интелигентни, 
много по-можещи и знаещи и много по-прями от преди.“ 

А какво предстои на него, истинския, доказан 
стратег в българското образование, с година до 
пенсия? Муцевски казва, че няма да остави каузата. 
Можело да се върне да помага в Смолян, иска му се да 
направи нещо и за родната Северна България. Едно е 
сигурно – система не трябва да го губи.

„В НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ СЕ ГЛЕДА 
ДАЛИ С ВЛОЖЕНИТЕ РЕСУРСИ СА ДОСТИГНАТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ“
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