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на сдружение „Образование България 

2030“,

съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ



Нашата визия и мисия

Сдружение „Образование България 2030“ обединява организации от публичния,

частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за

качествено образование в България до 2030 г.

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското

образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните

лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на

образованието и достъпа до него.



Нашите цели до 2030 г. 

Равен достъп до качествено 

предучилищно и училищно образование

ЦЕЛ: Всички млади хора завършват средно 

образование

Резултати на учениците

ЦЕЛ: Всички ученици в България са функционално 

грамотни



Нашите цели до 2030 г. 

Приложимост на образованието

ЦЕЛ: 80% от наскоро завършилите образованието си 

са реализирани на пазара на труда

Образователна макросреда

ЦЕЛ: Образователната система разполага с нужния 

образователен ресурс, за да гарантира качествено 

образование за всяко дете



ИНФОРМАЦИЯ

информираме българското 

общество за проблемите и 

развитията в сферата на 

образованието в България, 

популяризираме добри практики 

и успешни международни 

примери за промяна в 

образователната система на 

ежегодната Конференция 

Образование

МОНИТОРИНГ

проследяваме 

тенденциите

в образованието чрез 

ежегоден 

мониторингов доклад

Как постигаме нашите цели?

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

застъпваме се за 

системни политики и 

устойчива промяна на 

образователната среда 

като даваме становища по 

актуални политики, 

участваме в работни групи 

и инициираме срещи с 

представители на 

отговорните институции



Къде е българското 

образование през 2017 г? 

- 40 % от 15-годишните ученици са 

функционално неграмотни.

- 13,8 % са преждевременно напусналите 

системата на образованието през 2016 г.

- 20% от децата между 5 и 18 години не са 

ходили на училище, въпреки че са били 

записани.

- Само 13% от 15-годишните ученици с 

нисък социално-икономически статут са 

показали високи постижения в 

изследването PISA.



Къде е българското 

образование през 2017 г? 

- През 2016 г. 22,7% oт младежите между 20 и 

24 години попадат в категорията NEETs – те 

не работят, не учат и не се обучават.

- Публичният разход за образование като 

процент от БВП е 4.1% – по-малко от 

средното за Европейския съюз – 4.9%. 

- Недостигът на учители в системата е по-

осезаем от всякога - младите учители до 34 

години в системата са под 10%.



От неформална мрежа до сдружение

През 2015 г. Образование България 2030 стартира като неформална мрежа от 

съмишленици. 

От началото на март 2017 г. вече сме юридическо лице с нестопанска цел в 

обществена полза.



Ангажираност на мрежата

Активно работим за сътрудничеството между нашите членове в постигането на 

общата ни мисия, като създаваме пространства за диалог и общи действия. 

През 2017 г. проведохме стратегическа среща на съмишлениците ни и 

обсъдихме посоката на работа през годината. 



Мониторингов доклад 2017 г. 

През 2017 г. издадохме втори 

мониторингов доклад за състоянието на 

образователната система в България 

“Устойчиви ли са промените?“

Увеличихме тиража на доклада 5 пъти -

1000 бр. Разпространихме го на 

Конференция Образование, сред 50 от 

водещите бизнес компании в страната и 

на различни тематични събития сред 

политически отговорните лица, учители, 

директори, образователни експерти и 

други заинтересовани страни.



Мониторингов доклад 2017 г.

В тазгодишния доклад продължихме 

проекта ни „Разкази от реалността в 

образованието“ - поредица от лични 

истории на хора, свързани с 

образователната система в България. 

Представени на достъпен език, те 

представят „човешкото лице” на 

ситуацията в образованието в страната и 

пречупват цифрите, процентите, 

анализите, за да разкрият реалното им 

изражение в личните истории на героите. 

Четирите ни нови разказа са част от всяка 

тематична област в мониторинговия 

доклад. 



Конференция Образование 

2017

За втора поредна година 

съорганизираме един от ключовите 

форуми за образование в страната 

заедно с Фондация «Заедно в час» и с 

подкрепата на Представителството на 

Европейската комисия в България. 

Конференция Образование 2017. се 

проведе на 10 ноември 2017 г. в кино 

«Люмиер ЛИДЛ». Темата на 

тазгодишния форум беше «Привличане 

и задържане на високоефективни 

учители»



Конференция Образование 2017

И тази година събитието събра на едно място над 400 участници - политически отговрните 

лица в сферата на образованието, учители, директори, родители и образователни 

експерти. Лекторите и панелистите от България и чужбина споделиха редица добри 

практики, а над 20 организации от страната представиха работата си в рамките на 

традиционното образователно изложение. 

Паралелно с лекциите и панелните дискусии се проведоха и две практически насочени 

работилници. 



Кампания „Научи ме да умея“

И през 2017 г. продължихме кампанията 

„Научи ме да умея“, съвместно с 

евродепутата Ева Майдел.  

Инициативата цели да запознае ученици с 

уменията на 21-ви век, които са нужни за 

успешната им професионална и личностна 

реализация. Учениците имат възможност да 

тестват практически тези умения чрез 

активности, базирани на неформално учене. 

Тази година се фокусирахме върху 

уменията работа в екип и ефективна 

комуникация. Успяхме да посетим училища 

във Велико Търново, Лясковец, Горна 

Оряховиаца, Харманли, София и да се 

срещнем с над 300 ученици.



Среща със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки 

Катайнен

В изпълнение на целите ни да се застъпваме за качествени промени в образователни политики на 

21 юли 2017 г. организирахме среща дискусия със заместник-председателя на Европейската 

комисия по темата „Умения на 21-ви век и икономически растеж - какво можем да постигнем 

заедно?“. В събитието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, 

българският евродепутат Ева Майдел, представители на бизнеса и на неправителствения сектор. 

Обсъдени бяха ключови политики на европейско и национално ниво и възможности за 

сътрудничество между институции, бизнес и граждански сектор за ефективното преподаване на 

умения на 21-ви век в рамките на образователната система.   



Участие в работна среща с представители на Европейската комисия

Образование България 2030 беше част от образователните организации, които участваха в

работна среща с представители на Европейската комисия от Генерални дирекции „Образование,

младеж, спорт и култура“, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Правосъдие и

потребители“ през есента на 2017 г. Целта на срещата беше неправителствените организации да

бъдат консултирани относно ситуацията в сферата на образованието и приложението на

образователни политики в България при формулирането на мониторинговия доклад на ЕК в

рамките на Европейския семестър.



Среща с министъра на 

образованието и

науката, Красимир Вълчев и 

съмишленици на мрежата 

В края на 2017 г. осъществихме среща 

с министъра на образованието и 

науката и представители на 

организации, част от нашата мрежа.  

На работната среща представихме 

препоръки за подобряване на 

образователни политики и обсъдихме 

възможности за съвместна работа с 

МОН в сферите: преподаване на 

умения на 21-ви век, подобряване 

имиджа на учителската професия, 

качествена подготовка и 

продължаваща квалификация на 

учители.



Разширяване на мрежата

През 2017 г. 5 компании предоставят устойчива подкрепа на годишна база за 

развитието на организацията и постигането на мисията ни за по-качествено 

образование в България.

Благодарим на нашите дарители «Златна Панега Цимент» АД, АбВи ЕООД и Хюлет 

Пакард Ентърпрайз, които подпомагат развитието на организацията и ключовите ни 

проекти.  Обща дума на даренията за 2017 г. е в размер на 7 500 лв. 



Други подкрепящи съмишленици

- предоставяне на офисно пространство; 

- споделяне на експертиза и оценка на текстовете на 

Мониторингов доклад;

- съорганизиране на Конференция Образование

- подпомагане в диалога с представители на европейски 

институции

- споделяне на експертиза и оценка на текстовете на 

Мониторингов доклад; 

- включване на Образование България 2030 при оценката 

на Бележник 2018

- безвъзмездно предоставяне на зала “Люмиер ЛИДЛ” за 

провеждането на Конференция Образование 2017



Свържете се с нас


