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Сдружение „Образование България 2030“ издава своя мо-
ниторингов доклад вече пет години. През това време 
на хартия в образованието се промениха много неща. 
Най-важните теми обаче останаха същите – нито ре-

зултатите на децата ни станаха по-добри (вижте PISA), нито има-
ме надеждни данни, с които да оценяваме какво се случва в учили-
ще, нито можем уверено да кажем, че във всяка една класна стая 
децата развиват ключови компетентности. 

Това са проблеми, за които говорим и пишем от години, но те ос-
тават нерешени. 

По същия начин месеци наред не се намираха работещи решения 
за сравнително простия казус, който пандемията създаде – къде 
учениците да учат, без да бъдат опасни за себе си и близките си. 
Да, това наистина е сравнително прост казус в сравнение с дру-
гите, обвързани с ковид кризата: колко голяма е загубата на учене 
на учениците, какво е психическото им състояние? А това на учи-
телите? 

Пандемията, в комбинация със старите нерешени казуси, създа-
де предпоставка за задълбочаване на проблемите. В този смисъл е 
важно да подчертаем, че стратегията да се чака пандемията да 
свърши, за да продължим с половинчатото решаване на ключови-
те теми в българското образование, е грешна. Първо, защото по-
следствията от ковид кризата ще останат дългосрочно. И второ, 
и много по-важно – таксата „половинчати решения“ вече е твърде 
голяма, за да продължаваме да я плащаме като общество. 

В последните години надали е имало по-добър момент да започ-
не да се работи към примера от образователно развитите държа-
ви – с преподаване, което е ориентирано към компетентностите 
и редовно проследяване на прогреса при тях. Това ще рече часове, 
в които участват всички ученици, и задачи, по които мисли целият 
клас. Да, за да се постигне това, са нужни добре подготвени учи-
тели, обществена ангажираност към образованието, насочена в 
правилната посока, и данни, които се анализират постоянно – как-

ЗА НАЧАЛО
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то системно, така и на микрониво.
В настоящото издание на доклада ни ще прочетете още ясни 

препоръки за българското образование (някои от тях дори не се 
е наложило да променяме). Ще разберете какъв е проблемът с да-
нните в образованието и какво очаква бизнесът от училищата ни. 

Екипът ни вярва, че докладът е полезна отправна точка за дис-
кусии, работещи решения и по-добри резултати на учениците. И 
както винаги – оставаме в готовност да бъдем конструктивен 
партньор в търсенето на правилните политики, които да доведат 
до промяна.

Веселин Димитров 
Изпълнителен директор на „Образование България 2030“



Според нас тези три сфери са взаимносвързани. Дългосрочната 
промяна на образователната система включва както информира-
но и активно общество, така и ефективни образователни полити-
ки. Същевременно тези процеси трябва да се базират на ясни инди-
катори, които да дават информация за състоянието и напредъка на 
образователната система и да надграждат усилията на заинтере-
суваните страни.

Образование България 2030 обединява организации от граждан-
ския, частния и публичния сектор за обща и дългосрочна визия за 
качествено образование в България до 2030 г. За целта дефинирах-
ме високи цели за българското образование и ангажираме граж-
даните и политически отговорните лица да работят заедно за 
тяхното постигане. Ежегодно проследяваме ключови аспекти на 
образователната система като: достъпа на всички ученици до ка-
чествено образование, резултатите на учениците и реализацията 
им след училище. 

Фокусираме усилията си в три сфери:

МОНИТОРИНГ 

Проследяваме тенденциите в образованието и публи-
куваме ежегоден мониторингов доклад

ИНФОРМИРАНЕ

Информираме за проблемите и развитията в сферата 
на образованието в България и популяризираме добри 
практики

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Застъпваме се за ефективни политики и устойчива 
промяна на образователната система

КОИ СМЕ НИЕ
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1/РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Къде сме през 2021 г.? 
Към 2021 г. 54% от 15-годишните ученици са функционално грамот-
ни и могат да използват познания и умения в ключови познавател-
ни области, като анализират, осмислят и представят решение на 
проблеми в многообразие от ситуации при средни стойности за 
ЕС от 23.6%.

Цел на Образование България 2030: 
През 2030 г. всички млади хора в България са функционално грамот-
ни.

2/РАВЕН ДОСТЪП ДО  
        КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Къде сме през 2021 г.?
През 2020 г. преждевременно напусналите училище са 12.8%. През 
2020/2021 г. остават константни ниските нива на записване на 
деца в детска градина – 78.1%.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички младежи завършват средно образование.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
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3/ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Къде сме през 2021 г.? 
През 2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието си бъл-
гари (между 20- и 34-годишна възраст) са заети на пазара на труда 
(при средно 80,9% за ЕС). През 2019 г. делът на младите хора (15–34 
години), които нито работят, нито учат, е достигнал рекордно ни-
ски нива – 17,5%. По данни на НСИ подобна е и ситуацията за първа-
та половина на 2021-ва, когато близо 80% от българите между 20- 
и 34-годишна възраст са били заети на пазара на труда. 

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички млади хора се реализират успешно на пазара 
на труда.

4/ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА

Къде сме през 2021 г.?  
През 2021 г. разходите за образование достигнаха най-високата си 
стойност като процент от БВП – 4.5%. 

Цел на Образование България 2030: 
През 2030 г. образователната макросреда в България създава всич-
ки необходими условия за осигуряване на качествено образование 
за всяко дете.
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В изданието за 2020 г. включихме и глава, специално посветена 
на ефекта от пандемията от COVID-19 върху образованието. 

Първият наш доклад беше издаден броени седмици след влизане-
то в сила на тогава новия Закон за предучилищно и училищно об-
разование (ЗПУО). Законът беше посрещнат с противоречиви реак-
ции, но и с надежда от заинтересуваните страни за началото на 
процес, който да доведе до по-качествено образование. През следва-
щите години наистина станахме свидетели на динамично развитие, 
като различни образователни теми попадаха все по-често в общест-
веното полезрение. Тази динамика – създаването и обновяването на 
образователните наредби, пълното въвеждане на новите учебни про-
грами, увеличените инвестиции в ученици и педагози, и най-вече (поне 
стратегическата) промяна на фокуса към образование, в което уче-
никът е в центъра, а уменията са по-важни от знанията, не доведе до 
резултатите, до които се надявахме да доведе. 

Пет години по-късно голяма част от регистрираните от нас 
през годините проблеми са все още на дневен ред, а ефектив-
ни стъпки към тяхното разрешаване не са взети (или поне този 
ефект не е измерван). Разбира се, тези препятствия пред обра-
зователната ни система предшестват приемането на ЗПУО през 
2015 г., а корените на техните причини са прекалено дълбоки, за 
да бъдат преодолени чрез половинчати мерки и/или недобро и дъл-
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От 2016 г. Образование България 2030 издава своя 

ежегоден мониторингов доклад, който проследява 

динамиката и ефекта от образователните 

политики в четири сфери:

Равен достъп до качествено образование

Резултати на учениците

Образователна макросреда

Приложимост на образованието



госрочно планиране и измерване на резултатите от предприети-
те мерки. Все пак, съдейки по някои от основните индикатори за 
оценка на изпълнението на стратегическите цели на „Национал-
на стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 го-
дина“, поне към 2014 г., националната образователна визия е пред-
виждала по-високи постижения в сравнение с днешната реалност. 
Същото се потвърждава и от уловените през нашите мониторин-
гови доклади данни.

1/РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

За съжаление, актуалните образователни проблеми ни подтиква-
ха да се отклоняваме от истинския замисъл, заложен в името на 
тази глава. През годините основната тема, върху която беше фо-
кусиран докладът, бе отпадането от образованието, а по съще-
ство другите аспекти на равния достъп до образование оставаха 
на заден план. Това отчасти се дължи на факта, че невъзможност-
та да се обхванат всички деца в задължителна възраст е един от 
най-големите провали на всяка образователна система. От друга 
страна, предприетите мерки от самото си начало бяха приемани с 
песимизъм и макар да постигнаха определени успехи, така и не до-
ведоха до желания резултат. На практика 7 години след приемане-
то на Национална стратегия за учене през целия живот и 4 години 
след приемането на Механизъм за превенция на отпадането сме в 
ситуация много близка до първоначалната, а що се касае до преду-
чилищното образование, налице е влошаване.
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Индикатори по стратегическите 
цели, заложени в „Национална 
стратегия за учене през целия живот 
за периода 2014–2020 година“

Стойност 
към 2014 г.

Актуално състояние  
по тези показатели

Преждевременно напуснали 
образованието и обучението –  
по-малко от 11%

Участието в предучилищното 
възпитание и подготовка да  
достигне 90%

12,9%  
(по данни на 
Евростат)

82,9%  
(по данни  
на НСИ)

12,8% (по данни на 
Евростат 2020)

78,1% (по данни 
на НСИ за 2021), 
относително 
константен 
параметър за 
последните 4 години



Механизмът за превенция на отпадането, приет през 2017 г., по-
стави основите на интегриран подход за обхващането на всички 
деца, но той така и не успя да адресира комплексните причини за 
този феномен. Уязвимите групи ученици продължават да са изпра-
вени пред значителни пречки (образователни, икономически, соци-
ални и други) при достъпа до образование и неговото завършване. 
Тези предизвикателства не могат да бъдат разрешени единствено 
чрез образователни мерки. В допълнение, причини като липсата на 
мотивация за учене и принадлежност към училищния живот, които 
често пъти са причина за повторно отпадане, не са в достатъч-
на степен адресирани от Механизма. Анализ на ефективността на 
Механизма не бе извършен и такъв не се предвижда. Количестве-
ните резултати от него показват, че той е много по-ефективен 
спрямо децата в предучилищна възраст1, но не бе направен опит да 
се разкрият кои са най-ефективните мерки, що се касае училищно-
то образование, и как техният ефект може да бъде увеличен.
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Така препоръките както от първия ни Мониторингов доклад, 
така и от последния продължават да бъдат актуални:

●	 Мониторингов доклад 2016: „Необходим е интегри-
ран подход, за да се гарантира равнопоставен дос-
тъп до качествено образование за всички деца в Бъл-
гария, който да включва образователни, но и социални, 
здравни и финансови мерки. Този доклад може да по-
стави началото на процес на формулиране и форми-
ране на интегрирани междусекторни политики. Всъщ-
ност това е и главната му препоръка.“

●	 Мониторингов доклад 2020: „Извършване на задъл-
бочен анализ на мерките на Механизма за обхваща-
не и задържане в образователната система на деца 
и ученици, особено в частта му „задържане“, където 
се наблюдава ниска ефективност. Обогатяване с кон-
кретни мерки спрямо различните причини за отпадане 
или риск от отпадане, вкл. допълнителни дейности по 
адаптиране на учениците в класните стаи и превен-
ция на повторното им отпадане.“



2/РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
През учебната 2021–2022 година са предвидени национални външ-
ни оценявания (НВО) за учениците от IV, VII и Х клас. Учениците в 
тези класове ще се явят сумарно на 10 изпита: по БЕЛ, математи-
ка, чужд език за VII и Х клас и само в Х клас на НВО за измерване 
на дигиталните компетентности. В допълнение дванадесетоклас-
ниците ще се явяват на държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ, 
втора задължителна матура по предмет по избор или в случая на 
учениците в професионалните гимназии – на задължителна мату-
ра по професията.

В този контекст интерес буди въпросът, защо тогава сме въз-
приели да свързваме темата с резултатите на българските уче-
ници основно с резултатите на учениците от „Програмата за меж-
дународно оценяване на учениците – PISA“. Национална стратегия 
за учене през целия живот за периода 2014–2020 година и Страте-
гическа рамка за развитие на образованието, обучението и учене-
то в Република България (2021–2030) в своите „индикатори за пол-
за/резултат“ отново залагат на PISA. 

В нашия Мониторингов доклад през годините сме правили  
опи т да отговорим на този въпрос, като особено внимание на те-
мата бе обърнато в специалното издание „Ключови компетент-
ности и умения за успех“ от 2019 г. Направените изводи показват, 
че НВО и ДЗИ основно са фокусирани върху предметното знание и 
възпроизвеждането на информация. Все още в малка степен оценя-
ват ключовите компетентности на учениците, въпреки направе-
ните заявки за това. На практика промените във формата на тези 
национални изпити са твърде ограничени:
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„Изследването PISA не е съпоставимо с НВО 
и ДЗИ. За разлика от PISA националните външ-
ни оценявания и държавните зрелостни изпи-
ти измерват в най-голяма степен знанията 
на учениците по учебните предмети, докато 
PISA оценява и техните компетентности да се 
справят с реални практически задачи от еже-
дневието.“



През призмата на PISA България не бележи прогрес що се ка-
сае резултатите на учениците, дори напротив – постиженията 
на учениците се влошават. Новата образователна стратегия по-
ставя амбициозни цели – към 2030 г. да догоним средните за ЕС 
стойности, но в предишния стратегически период дори минимал-
ни устойчиви успехи в тази посока не бяха постигнати. От наша 
гледна точка не бяха положени и достатъчни усилия за това, ка-
то същевременно бяха пропуснати много възможности за реформи, 
които да ускорят прехода към образование, фокусирано върху ком-
петентностите на учениците. Препоръките ни остават актуални:
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Индикатори по 
стратегическите 
цели, заложени 
в „Национална 
стратегия за 
учене през целия 
живот за периода 
2014–2020 година“

Налични стойности 
към 2014 г.

Стратегическа 
рамка за развитие 
на образованието, 
обучението 
и ученето в 
Република България 
(2021–2030)

Актуално 
състояние 
по тези 
показатели

Делът на 
учениците с 
постижения под 
критичното второ 
ниво в областта 
на четенето и 
природните науки 
трябва да бъде 
по-малък от 30%, а 
по математика – 
по-малък от 35%.

През 2012 г. 44% 
от 15-годишните 
ученици в България 
не могат да покрият 
минималните 
изисквания за 
знания и умения по 
математика, 39% не 
могат да прочетат, 
осмислят и използват 
информация от 
текст, а 37% не 
притежават базисни 
знания и умения по 
природни науки

Дял на учениците с 
резултати, по-ниски 
от критичните 
(средно за трите 
области на 
изследването) – 25%

За България: 
46% към 
2018 г.

Средно за 
ЕС: 23,6% 
към 2018 г. 

●	 Мониторингов доклад 2020: Очакванията към резулта-
тите от обучението на учениците да бъдат фокусирани 
приоритетно към придобиване на компетентности.

●	 Мониторингов доклад 2020: Промяна на формата на 
НВО и ДЗИ. Националните изпитни формати следва по 
ефективен начин да оценяват компетентностите на 
учениците.



3/ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА
Измежду проследяваните от ОБ2030 индикатори, по отношение на 
образователната макросреда може да бъдат отчетени най-поло-
жителните развития.  

През 2021 г. разходите за образование достигнаха най-високата 
си стойност като процент от БВП – 4.5%. Така е изпълнена стра-
тегическата цел от 2014 г., посочена в Националната стратегия 
за учене през целия живот за периода 2014–2020 година: „Относи-
телен дял на публичните разходи за образование да достигне 4% 
от БВП“. Това позволи ръст и в стартовите учителски заплати, 
които достигнаха 1260 лева. Макар учителските заплати в Бъл-
гария да продължават да са най-ниските в ЕС и сред най-ниските 



в Европа, минималната учителска заплата (при пълен норматив) е 
над средната за повечето области на страната2. Наблюдава се и 
положителна тенденция при възрастовата структура на педаго-
зите, като тяхната средна възраст устойчиво намалява и достиг-
на 49 г. през 2021 година.

Основен проблем остава обвързване на финансирането с пости-
гането на конкретни резултати и генерално гарантиране на ка-
чество. Макар направените заявки, реални мерки не бяха предпри-
ети или техният мащаб е прекалено ограничен. Дори се наложи 
Кабинетът да удължи с три години срока за създаване на методо-
логия за определяне на образователните резултати на детските 
градини и училищата. Тази методология трябваше да позволи да се 
отпускат пари за повишаване на качеството на образование, като 
се вземат предвид и постигнатите резултати. Подобна методо-
логия трябваше да бъде готова към 30.06.2021. „При встъпването 
си в длъжност служебният екип на Министерството на образова-
нието и науката (МОН) обаче установи, че такава методология не 
е разработена3.“ В ЗПУО е записано, че такава методология тряб-
ва да отчита и оценките на Националния инспекторат по образо-
ванието, но отново по оценка на МОН „при сегашния капацитет и 
система за работа на инспектората проверката на всички учи-
лища и детски градини ще отнеме около 30 години4“. Така за по-
редна година няма инструмент, който ясно да измери добавената 
стойност от предлаганото образование, съответно и неговата 
ефикасност. Оценяваме това като основен недостатък на образо-
вателната ни система, който допълнително възпрепятства целе-
насоченото и подкрепеното с данни разходване на финансовите ре-
сурси в сферата на образованието.
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Препоръка от Мониторингов доклад 2016–2017: „Необходи-
ми са целенасочени инвестиции в областта на образование-
то, които системно и за продължителен период от време 
да преследват набелязана цел до нейното постигане. Сега 
донякъде има усещане за хаотичност във вложенията… Без 
съмнение реализирането на които и да е политики за гаран-
тиране на качествено образование за всички деца в Бълга-
рия следва да се разглежда през призмата на осигуряване 
на нужния финансов ресурс и ефективността, с която се 
използва. 



4/ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Приложимостта на образованието може да се разглежда като дву-
посочен процес. От една страна, можем да разглеждаме колко е 
вероятно току-що завършващите образованието си да се реали-
зират на пазара на труда. По този показател може да се отчете 
напредък:
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Индикатори за оценка изпълнението 
на стратегическите цели 
„Национална стратегия за учене през 
целия живот за периода 2014–2020 
година“

Актуално състояние по тези 
показатели

Повишаване на равнището на заетост 
на лицата на възраст 20–34 години, 
завършили наскоро средно или висше 
образование, от 67.3% през 2012 г. на 
77%.

През 2020 г. 80,7% от наскоро 
завършилите образованието си 
българи (между 20-и 34-годишна 
възраст) са заети на пазара на труда 
(при средно 80,9% за ЕС). През 2019 г. 
делът на младите хора (15–34 години), 
които нито работят, нито учат, е 
достигнал рекордно ниски нива – 17,5%. 
(Мониторингов доклад 2020 г.). По 
данни на НСИ подобна е и ситуацията 
за първата половина на 2021-ва, 
когато близо 80% от българите между 
20- и 34-годишна възраст са били 
заети на пазара на труда.

От друга страна, трябва да се отчете в каква степен образо-
ванието е подготвило младите хора за справянето с проблеми от 
практиката и съответно в каква степен новонаетите отговарят 
на очакванията на работодателите. Както посочихме в Монито-
рингов доклад 2020: „През 2020 г. 85% от българските работодате-
ли смятат, че намирането на служители с нужните умения и ква-
лификация е по-трудно от преди“. За съжаление, не могат да бъдат 
приведени доказателства, че образователната система работи 
за разрешаването на този проблем. Целта на „Национална стра-
тегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година“ е 
постигната, но в образователната сфера все още не е възприет 
устойчив и единен механизъм за оценка на качеството и добавена-
та стойност, а ключовите компетентности на учениците оста-
ват по-скоро извън обхвата на НВО и ДЗИ. 



Образованието в условията на COVID-19
Този кратък преглед, далеч не е достатъчен да опише всички про-
цеси, протичащи в образованието, но той ясно показва, че Бълга-
рия изостава от заложените образователни цели, както и от сред-
ните за Европа образователни индикатори. 

Така в началото на 2020 г. българското образование се сблъс-
ка с безпрецедентната криза, свързана с COVID-19, носейки реди-
ца неразрешени стари проблеми. Системата се справи с първона-
чалния шок и въпреки всичко образователният процес продължи, но 
на висока цена. 

„Дистанционното обучение задълбочи образователните нера-
венства, влоши знанията на голяма част от децата и заплашва 
да увеличи броя на отпадащите от образователната система. То-
ва се случи въпреки усилията и бързата адаптация на учителите и 
директорите, спешните нормативни промени и осигуряването на 
електронни устройства и интернет със средства на държавата, 
училищните бюджети, общините и множество дарители5.“

Или основният извод е, че кризата сама по себе си не е създа-
ла нови проблеми, а е задълбочила съществуващите такива с не-
равния достъп до качествено образование, висок риск от отпадане 
сред определени групи ученици и липса на определени ключови ком-
петентности и умения, някои като тези за самостоятелно учене, 
особено важни при дистанционното учене. Някои от най-притесни-
телните констатации, изведени от МОН, са, че: 

21

Препоръките, които сме правили по темата през годините, 
са все така валидни, тук ще изведем 2 от тях: 

●	 Мониторингов доклад 2016–2017: Образованието да 
гарантира умения и компетентности за успех през XXI в.

●	 Мониторингов доклад 2020:	 Въвеждане на устойчив 
механизъм за оценка на качеството на професионал-
ното образование и обучение и реализацията на за-
вършващите да бъде възприемано като мярка с висок 
приоритет. Подобен инструмент би могъл да e обвър-
зан с финансирането на професионалните училища.



„Децата на родители със средно и висше об-
разование се справят поне два пъти по-добре 
с учебния материал, отколкото тези от не-
образовани семейства. Това е устойчив струк-
турен проблем, но по време на дистанционно-
то обучение ножицата между двете групи се 
е разтворила още по-широко6“, а „Около 25% от 
учениците са в риск от отпадане от образова-
телната система в следващите няколко годи-
ни. Това е една от негативните последици от 
обучението в електронна среда в последната 
година и половина7“.

Дистанционното обучение е антикризисна мярка, която бе въве-
дена с цел намаляване разпространението на COVID-19. Система-
та не беше подготвена за подобна мащабна промяна и няма как 
да очакваме образованието от разстояние да постига по-добри 
резултати от присъствената форма. България избра като форма 
на обучение тъй наречената „синхронна форма“ (в контраст с дру-
ги форми на домашна учене, в които учениците получават един-
ствено задания за домашна работа и които бяха приложени в ня-
кои европейски държави), която бе и най-трудна за осъществяване. 
Синхронният модел е добър отговор за нуждите на учениците, но 
поради липса на определени умения, техническа обезпеченост и пр. 
той доведе и до множество разочарования. Важно е тези пропуски 
да бъдат проучени, разбрани и подобрени в бъдеще, без да се търси 
вина в учители или институции, като голяма стъпка в тази посока 
бе докладът на МОН „Обучение от разстояние в електронна среда 
(ОРЕС) 2020–2021“. При прилагането на ОРЕС, освен ефекта върху 
учениците, трябва да се разбират и предизвикателствата, които 
се пораждат пред родители и учители, като съответно се пред-
виждат и прилагат стъпки за тяхното минимизиране.

Могат да бъдат посочени различни причини за недостатъчно до-
брите резултати от ОРЕС. През последните месеци основният фо-
кус беше върху липсата на техническа осигуреност за ученици и 
педагози, както и в известна степен липсата на достатъчни ИТ 
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умения. Без да отричаме тези фактори, е важно да имаме разбира-
нето, че те са само реквизит за това ученето от разстояние да 
може да се случва и да обхваща максимално много ученици, но без 
по никакъв начин да гарантират неговия ефект и качество.

Погледната през призмата на родителите, учебната 2020/2021 
година показва, че ОРЕС на практика не е могло да се осъществява 
без тяхно участие, което от своя страна е показателно за липса-
та на нужните умения у учениците за автономно учене и генерал-
но за саморегулация и управление на времето. 

Събрани от Синдикат на българските учители (СБУ) данни8 по-
казват, че 53% от родителите смятат, че са отделяли повече вре-
ме по време на ОРЕС да помагат на своите деца с ученето, като 
цели 43% от родителите са отделяли 2 или повече часа на ден за 
тази цел. Отделянето на толкова много време показва, че родите-
лите не просто са подпомагали дистанционния учебен процес, но 
са били и активна част от него. Тук са включени и „47% от родите-
лите, които подпомагат децата си при ползването на електрон-
ното устройство. Това са основно родители на деца от начален и 
прогимназиален етап на обучение. С увеличаване възрастта на де-
цата нуждата родителите да им помагат при употребата на елек-
тронните устройства в условията на онлайн обучението намаля-
ва.“ Все пак се e създало затруднение от страна на родителите да 
съчетаят съществуващите си задължения с нуждата от по-голя-
ма подкрепа към децата им за участие в ОРЕС9. Това се оказва осо-
бено вярно за семействата в неравностойно положение, като „40% 
от родителите са се нуждаели от помощ при гледането на дете-
то, за да могат да отидат на работа“10. 

Макар уменията за автономно учене и използване на електрон-
но устройство да са видимо правопропорционални на възрастта на 
ученика, то тези затруднения и голямата нужда от подкрепа от 
страна на учениците по време на ОРЕС не могат да бъдат прене-
брегнати и трябва да бъдат адресирани не само в рамките на дис-
танционното обучение, но и генерално от образователния процес.

Това е и поредният елемент, който прави децата от рискови гру-
пи особено податливи на недостатъците на ОРЕС. Учениците, които 
към момента на провеждане на ОРЕС по една или друга причина са от-
глеждани от свои роднини или родителите им, от своя страна имат 
ниска функционална грамотност11, са поставени в ситуация, в която 
да натрупват по-бързо образователни пропуски и в която да не могат 
да се справят с ежедневно поставените им задачи, което допълни-
телно води до намаляване на тяхната мотивация. 



За учителите ОРЕС също се оказва не по-малко 
предизвикателно:

„Преминаването към обучение в електронна сре-
да увеличи психическото напрежение върху учи-
телите, които и преди пандемията бяха едни от 
специалистите с най-голям риск от емоционална 
преумора и професионално прегаряне12“.

Според анализа на МОН за осъществяване на онлайн обучение-
то 80% от учителите са отделяли повече време в сравнение с при-
съствената форма, но за съжаление, тези допълнителни усилия от 
тяхна страна не са довели до очакваните резултати, като отно-
во по оценка на педагозите само 40% от учениците са усвоява-
ли преподавания материал13. Друго проучване на УНИЦЕФ за Бъл-
гария показва подобен проблем – 60% от учителите са споделили, 
че служебните им ангажименти са нараснали значително по време 
на дистанционното обучение и 44% от тях съобщават за влошено 
психично здраве. За тези нива на професионално напрежение и пре-
гаряне допринася и усещането на голяма част от учителите, че 
имат нужда от умения и подкрепа как да ангажират учениците от 
разстояние. Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, 
че се затрудняват при преподаването в електронна среда на уче-
ници с девиантно поведение, такива, които често отсъстват от 
часовете и които показват неангажираност към ученето, както и 
на ученици със специални образователни потребности.

Това от своя страна неминуемо е довело до високо средно ниво 
на професионално прегаряне, като близо 30% от учителите показ-
ват много високи нива при измерването на този проблем14.

Редом с посочените задълбочаващи се образователни неравен-
ства, затрудненията изпитвани от всички страни в образователния 
процес и липсата на достатъчно ефективни инструменти за адреси-
рането им е важно да отчетем и още един притеснителен феномен. 
Въпреки посочените предизвикателства, от МОН отчитат съпоста-
вими резултати на зрелостните изпити, в сравнение с предишни го-
дини и дори най-високи резултати на НВО след 7-ми клас за последни-
те 3 години. Това за пореден път поставя много важния въпрос какво 
и как оценяват националните външни оценявания и матурите.
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Лесно би било да заключим, че много от посочените проблеми 
се дължат на липса на дългосрочна визия, недостатъчен стремеж 
към постигането на поставените стратегически цели и генерал-
на липса на политическа воля за реална промяна. Макар такава те-
за да не е съвсем неоснователна, в следващата част ще разгле-
даме как наличните стратегии и техните цели се превръщат в 
реални мерки и действия и че проблемът не се корени в липсата 
на конкретна визия за образованието, каквато вече съществува, 
а в избора на работещи мерки за постигането є, както и в липса-
та на методика за измерването на ефективността и резултата 
от тези мерки.

През годините основната линия на застъпничество на Обра-
зование България 2030 е ключовите компетентности да ста-
нат реална част от учебния процес, за да бъдат развивани 
успешно у всеки ученик. Именно тези компетентности могат 
да помогнат на младите хора, излизащи училище, бързо да се 
адаптират към пазара на труда и бързо да се справят с про-
мените, които носят със себе си различни по естество кри-
зи. Една такава криза, за съжаление, е ковид кризата, а до-
казателствата, че ключовите компетентности са част от 
арсенала за справяне с кризи на младите ни хора, са недоста-
тъчни. Както видяхме, в условията на ОРЕС, липсата на те-
зи умения, освен негативен резултат върху учениците, засяга 
пряко и техните родители/учители. Образователната ни сис-
тема все повече закъснява с отговора на актуалните нужди 
на младите хора, а преходът към ефективно и достъпно обра-
зование, фокусирано върху компетентностите и уменията на 
учениците, не може да бъде отлаган повече.
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„Скоростта  
ще става  
по-висока“

За председателя на AIBEST Илия Кръстев 
образованието трябва да започне 

да създава участници в глобалната 
икономическа екосистема

РАЗКАЗИ ОТ РЕАЛНОСТТА 
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„Скоростта  
ще става  
по-висока“

Oще в самото начало на интервюто ни Илия Кръстев каз-
ва, че често говори с други родители и представители 
на бизнеса за нивото на образованието у нас и редовно 
в центъра на разговора попада темата за меките уме-

ния. „Говорим дали има инициативи, които да подобряват тези ком-
петентности и обединеното мнение е, че в българската образова-
телна система, те липсват“, казва Кръстев. 

Той говори, от една страна, като управител и съсобственик на 
A Data Pro – международна компания, специализирана в медийните 
и бизнес анализи, която има над 500 служители в България. Oт дру-
га – като председател на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги 
и технологии (AIBEST). Тя защитава интересите на един от бизнес 
секторите в България с най-голям потенциал. В AIBEST членуват 
близо 50 компании, които създават висока добавена стойност чрез 
иновации, разработване на технологични продукти, модерни бизнес 
услуги и решения. 

Последният доклад на асоциацията от ноември 2021 г. обхва-
ща близо 700 компании в сектора и посочва, че те общо генерират 
6.6% от БВП на България при общо 77 хил. служители. Тенденцията 
е възходяща – приходите на всички дружества в сектора са нарас-
нали с 11.2%, което е наполовина на растежа от 22.5% през 2019 г., 
като причината обяснимо е пандемията. 

В разговора ни Кръстев обръща внимание и на друга тенден-
ция, а именно, че технологичните компании, не само у нас, но и гло-
бално, постоянно се променят. Метафорично казано, обяснява той,  
„да научиш някого как да кара колело сега, не му върши особено мно-
го работа, при положение, че когато завърши, ще трябва да кара 
самолет“. С други думи – техническите умения, които се учат в 
училище, са полезни, но няма как да са достатъчни. Което пък ни 
връща към темата за образованието и меките умения.

Кръстев смята, че по отношение на тях българската образова-
телна система е „много назад“. Неговият опит показва, че на мла-
дите хора, които влизат в бизнеса след средно образование, им 
„липсва една широка база умения, които са свързани с работата с 
хора, въобще интеграцията на техническите умения с това как те 
се прилагат в някаква среда“. 

Председателят на AIBEST обяснява и защо меките умения са 
толкова важни в контекста на изискванията на бизнеса: „За да мо-
же човек постоянно да наваксва със скоростта на нужните тех-
нически умения, трябва да са развити желанието му да учи, же-
ланието му да се приспособява, да се развива през целия живот, 
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да комуникира с хора“, казва Кръстев. Това са елементите, които 
гарантират на един млад човек място в „глобалната икономиче-
ска екосистема“, за която говори председателят на AIBEST. „А ско-
ростта в тази екосистема тепърва ще става по-висока“, допъл-
ва той.

Друг важен елемент, който според Кръстев трябва да се подо-
бри в българското средно образование, е подготовката на учите-
лите. „Ние винаги говорим за инвестициите в образованието като 
за инвестиции в инфраструктура – зали, стени, дигитални устрой-
ства – казва той. – Всъщност най-важната инвестиция в образо-
ванието би трябвало да бъде тази в учителите.“ Kръстев не виж-
да и това като приоритет в системата и смята, че има какво да 
се желае по отношение на това учителите да стават по-добри и 
да се развиват уменията им, особено в контекста на променена-

та заради пандемията среда. „Усещането ми е, че точно тези хора 
са до голяма степен забравени, много от тях преподават по един и 
същ начин дълго време и влизат в релси“, допълва той.

Освен меките умения при учениците и адекватните обучения за 
учителите, Илия Кръстев посочва и трети аспект, който според 
него е ключов за адресиране в образованието в България – начина 
на финансиране. „Не виждам фактори, които гледат на крайния ре-
зултат и мерят ефекта от инвестираните средства – казва Кръс-
тев. – Пак говорим за някакви бройки и всичко е една игра на цифри 
и числа, която невинаги излиза по смислен начин.“

Именно този последен аспект е основният, който според пред-
седателя на AIBEST трябва да бъде приоритизиран от МОН. Кръс-
тев подчертава, че в ключови обществени сектори като здра-
веопазване и образование фундаментът е начинът, по който те 
се финансират.  „За да продължим напред, трябва да се намери 
по-смислен начин на финансиране, за да може образованието да е 
свързано и с икономиката, и с начина, по който светът се разви-
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„За да може човек постоянно да наваксва със 
скоростта на нужните технически умения, 
трябва да са развити желанието му да учи, 
желанието му да се приспособява, да се раз-
вива през целия живот, да комуникира с хора“



ва“, казва Кръстев. 
А какво прави бизнесът, и по-специално компаниите, които 

AIBEST представлява? Илия Кръстев казва, че aсоциацията имa 
програма за ранно кариерно ориентиране в училищата и същевре-
менно все повече фирми започват да работят целенасочено с уче-
ници, за да им представят ясна перспектива, че те могат да се ре-
ализират успешно в България. За по-големите ученици има и добри 
възможности за стажове. „Има и много компании, които помагат 
на училища в различни точки на България“, казва Кръстев. Според 
него други инициативи на бизнеса – „Телерик Академия“ например – 
не променят пряко средното образование, но създават допълните-
лен контекст, в който учениците могат по-бързо да се адаптират 
към очакванията на бизнеса. 
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развитие
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Стратегическо развитие  
на образованието

Образованието, може би повече от всяка друга от функциите на 
държавата, е зависимо от множеството процеси, протичащи в 
нея. От друга страна, цялостното развитие на държавата минава 
през инвестициите и иновациите в образованието. Логично, в На-
ционалната програма за развитие „България 2030“, образованието 
е изведено като първи приоритет, а няколко големи образователни 
цели са посочени като цели и на самата Програма.

Как се определят националните цели за 
българското образование?
За да разберем по-добре как държавата целеполага на национал-
но ниво, как и дали тези цели се превръщат в реални действия, ще 
разгледаме пример, свързан с напусналите образователната сис-
тема. 

Както вече споменахме, Национална програма за развитие „Бъл-
гария 2030“ поставя национални приоритети за развитието на 
страната, сред които и образователни такива. В документа е по-
сочена като цел „намаляване на дела на преждевременно напус-
налите образователната система“. Целта е пренесена и в Стра-
тегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 
ученето в РБ (2021–2030), а оттам дейности за изпълнението є 
можем да открием в ОП Образование (2021–2027), в Национални-
те програми за развитие на образованието (вж. табл. 1), както и 
в други документи.



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2030“

Поставя стратегически приоритети пред 
развитието на страната и показатели за 

въздействие, чрез които тяхното изпълнение да 
бъде проследено.

Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система*.

●  Текуща стойност към 2018 г.: 12.7%

●  Целева стойност през 2030: 7%

●  Средно за ЕС към 2018 г.: 10.6% 

Една от ключовите образователни цели в документа отново е:
Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система**.

●  Текуща стойност към 2018 г.: 12.7%
●  Целева стойност през 2030: 7%
●  Средно за ЕС към 2018 г.: 10.6%

За периода си на изпълнение Стратегическата рамка ще работи за постигането 
на различни цели. Без да целим изчерпателност, част от тях, както и предложе-
ните мерки за изпълнението им, ще допринесат и по отношение на превенцията и 
интервенцията на преждевременното напускане:

●  Прилагане на гъвкави пътеки за повторно включване в професионално образо-
вание или обучение на отпаднали или преждевременно напуснали училище

●  Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение 
към образованието

●  Ефективна социализация на децата в предучилищното образование
●  Работа с деца със СОП, индивидуална подкрепа и др.

В националните програми за развитие 
на образованието и ОП НОИР се по-
сочват и финансират реалните мер-
ки, чрез които да бъдат постигнати 
стратегическите цели.

ОП „Образование“

Общ бюджет 1.9 млрд. лева (приблизи-
телно 1/3 от годишния бюджет на РБ 
за образование)

ПРИОРИТЕТ 1 – „Приобщаващо образо-
вание и образователна интеграция“

ПРИОРИТЕТ 2 – Модернизация и ка-
чество на образованието

ПРИОРИТЕТ 3 – Връзка на образование-
то с пазара на труда

НП - виж. следваща точка.

Индикатори:

И ОП “Образование 2021-2027”, и 
НПРО следят преобладаващо инди-
катори за продукт, но не и за резул-
тат като:

●  (Брой) Педагогически специалисти, 
включени в обучения за прилагане на 
съвременни методи за оценяване

●    (Брой) Педагогически специалисти, 
включени в обучения за работа в му-
лтикултурна среда

●    Брой ученици, включени в дейности 
за повишаване на мотивацията

Или индикатори за въздействие на ниво 
система, чието изпълнение излиза далеч 
извън обхвата на тези програми:

- „Завършили висше образование като 
дял от населението“

- Относителен дял на младежите (на 20-
24 навършени години) със завършено 
най-малко средно образование.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО  

И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(2021–2030)

За да отговори на поставените Национални 
приоритети МОН създава посочения 

стратегически документ. 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  ЗА 

 РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОП НОИР 2021–2027*** 

* Данните са взети по начина, по който са посочени в България 2030 и Страте-
гическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето на Репу-
блика България (2021–2030) ОП НОИР 2021–2027. Посеченият източник и в два-
та документа е Евростат.
** Данните са взети по начина, по който са посочени в България 2030 и Стра-
тегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето на Ре-
публика България (2021–2030) ОП НОИР 2021–2027. Посеченият източник и в 
двата документа е Евростат.
*** Използван е „Проект на Програма „Образование“ 2021–2027 г.“, актуален към 
28.07.2021 г.

Tаблица. 1
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Плюсове на подхода на целеполагане и постигане 
на целите:

●	 Голямата стратегическа рамка „България 2030“ поставя 
основните стратегически приоритети за развитието на 
страната. Тези приоритети се пренасят и доразвиват в 
секторни стратегически документи. По отношение на обра-
зованието наблюдаваме припокриване между заложените це-
ли в стратегическите документи и периода им на действие 
– нещо, което не беше налице в предходния стратегически 
период.

●	 Макар посоченото по-горе, за първи път в ОП „Образование“ 
се прави опит за въвеждането на индикатори, свързани с ка-
чеството: „Брой педагогически специалисти, които прила-
гат в преподаването придобитите умения 1 година след при-
ключване на обучението – 38 654“. Тези индикатори все още 
са недостатъчни и тяхното съдържание и измерване не са 
изяснени. Все пак това е важна стъпка, що се касае логика-
та на стратегическите документи. 

●	 Поставени са амбициозни цели.

Минуси на подхода на целеполагане и постигане 
на целите: 

●	 Върху образованието влияят всички останали процеси, случ-
ващи се в страната. Oтпадането може да бъде преборено 
чрез образователни, социални, икономически и други мерки, 
но в посочената структура национална стратегия – сек-
торни стратегии – инструменти за изпълнението им, от-
съства ясно обяснена връзка, кои национални приоритети, 
през кои конкретни секторни политики биват осъществе-
ни. Това води след себе си невъзможност да бъдат откро-
ени всички действия и мерки, образователни или не, които 
държавата изпълнява за превенция на преждевременното на-
пускане на образователната система, разпределението на 
финансовия ресурс за справянето с този проблем и следова-
телно силно затруднява измерването на ефективността.

●	 Липсват междинни индикатори за изпълнение.
●	 Недостатъчен брой индикатори, свързани с качеството и 

засилен фокус върху количествените индикатори. 
●	 ОП „Образование“ е програма с изключително голям бюджет и раз-

мах, но липсва предварителна оценка на нейното въздействие.
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●	 ОП „Образование“, и дори Образователната стратегия твърде 
много разчитат на макроиндикатори, които представят дъл-
госрочното развитие на образованието, но дават малко ин-
формация за ефекта от приложените стратегии и програми. 
Например една от поставените цели в „Стратегическата 
рамка за развитие на образованието, обучението и ученето 
в РБ (2021–2030)“ е „увеличаване броя на крайните електрон-
ни устройства в институциите от системата на предучи-
лищното и училищното образование“, но както и при много 
други цели и подцели, не са въведени конкретни очаквани 
резултати от едно такова действие.

●	 При извеждането на основните индикатори и брой участни-
ци в отделните дейности, що се касае ОП „Образование“ и 
програмите за развитие на образованието, се тръгва от 
разполагаемия бюджет по отделните приоритети, а не от 
актуалните образователни нужди.

 
Макроиндикаторите са важни за измерването на състоянието на 
системата, но те не дават отговор на следните въпроси:

●	 Как да разберем дали изпълнението на самата стратегия и 
предложените мерки работят или не? 

●	 Кои от тези мерки дават по-добър резултат?
●	 Как можем да измерим ефективността на стратегията по 

време на нейното изпълнение, а не в края є, когато не можем 
да направим промени? 

●	 Каква е алтернативната цена, която плащаме – има ли 
по-добър начин да разходим ограничените ресурси, които 
държавата влага в образованието?

 

Защо това е проблем?
В сферата на образованието са се наложили редица популярни 
схващания – например, че промените са трудни за осъществява-
не, или че хората в системата се противопоставят на иновации-
те, а ефектът от тях е видим след дълъг период от време. Без да 
даваме оценка на подобни тези, този много кратък анализ показва, 
че при самото планиране и изпълнение на процесите, които тряб-
ва да донесат по-добри образователни резултати, се наблюдават 
редица недостатъци:
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1 Липса на информация за успеха или неуспеха на предложе-
ните програми. Има различни причини, поради които една 
стратегия и/или програма може да успее или да се прова-
ли. Ролята на мониторинга и оценката на въздействието е 
именно да разкрие тези причини. Ако се проследяват предим-
но количествени показатели, това става невъзможно. Един-
ственият отговор, който получаваме, е какво се е случило 
(ученици, учители, други са участвали в една или друга дей-
ност), но не и какъв е бил ефектът и защо. 

2	 Решенията се вземат на база предположения, а не на база 
доказателства. В текущия период на ОП НОИР 160 000 уче-
ници ще бъдат включени в дейности по кариерно ориентира-
не, което е увеличение спрямо предходния. В Програмата не е 
предвидена оценка как кариерното ориентиране ще повлияе на 
учениците и на поставените стратегически цели. Кариерното 
ориентиране, поне на теория, подпомага учениците да разбе-
рат връзката между случващото се в училище и по-късната им 
реализация, като по този начин генерално увеличава мотиваци-
ята им за учене15. В случая обаче няма оценка дали използвани-
те методи са добри и дали подпомагат постигането на цели-
те, заложени в Стратегическите документи.

 Ако не – защо тази дейност продължава да се финансира? 
Ако да – защо към нея не се пренасочат ресурси от други, не 
толкова успешни дейности? И не на последно място – как-
ва е обосновката за увеличението на участващите учени-
ци, при намален брой ученици в образователната система и 
увеличени разходи (инфлация, повишени заплати на учители и 
др.) спрямо предходния програмен период. 

3 Липсата на междинни индикатори, както и на план за 
действие при срещането на един или друг проблем, правят 
приложението на тези дългосрочни Стратегии и Програми 
още по-трудно за промяна и неподатливо на оптимизиране. 
Ако след 2 или 3 години от изпълнението на даден пакет от 
дейности не се наблюдава търсеният ефект, то какви са 
възможностите за интервенция?

Всичко, посочено дотук, води до невъзможност да се планира с 
оглед ефективността на вложените ресурси. Без информация кои 
дейности водят до промяна и кои – не, ограниченият ресурс се раз-
пределя по равно, а не приоритетно между многобройните налич-
ни възможности.
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Какво може да се направи по-добре:

1 Създаване на карта на националните приоритети и мерки-
те, чрез които те ще бъдат постигнати. В момента виж-
даме припокриване на големите цели на Стратегическата 
рамка „България 2030“ и „Стратегическата рамка за разви-
тие на образованието, обучението и ученето в РБ (2021–
2030)“, но когато „слезем“ на ниво програми и мерки, става 
много трудно да проследим кое действие на държавата кои 
от поставените цели би изпълнило. При планиране това пра-
ви труден отговора на въпроса дали предвидените дейности 
ще доведат до очаквания резултат, а на по-късен етап за-
труднява оценката на приноса на всяка дейност.

2 Въвеждане на конкретни индикатори за ефективност на 
стратегическите документи. В момента основните инди-
катори, които се проследяват, са за участие или макроинди-
катори, които не са създадени специално за стратегията, а 
така или иначе се проследяват от НСИ или други институ-
ции.

3 Въвеждане на активни инструменти за оценка на въз-
действието. В момента в най-добрия случай данните се 
съби рат чрез анкетни карти – данни, събирани от НСИ, ан-
кетни карти, събирани от училищата, РУО и/или МОН. Те-
зи методи не могат да бъдат прескочени, но те дават мал-
ко информация за истинските причини една мярка да работи 
или не. Също така в случая на РУО и МОН оперативните 
функции и оценката на резултатите се изпълняват от ед-
на и съща структура. Това допълнително може да окаже вли-
яние върху обективността на извършваната атестация. 
Подобни дългосрочни Стратегии и Оперативни програми с 
голям бюджет имат незабавна нужда от предварителна и 
текуща оценка на въздействието, извършвана от независи-
ми експерти с богат опит в осъществяването на изследва-
ния и статистика, които разбират спецификата на процеси-
те в образованието.
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Повече национални програми 
означава ли по-качествено 
образование?

За националните програми
Националните програми за развитие на образованието16 са важен 
инструмент, който има за цел да допринесе за реализирането на 
политиките в образованието и за разрешаване на конкретни сис-
темни проблеми. Те се финансират от националния бюджет, като 
през последните години разходите за тях нарастват заедно с тех-
ния брой. Докато през 2016 г. се изпълняват едва 9 национални про-
грами с общ бюджет от близо 70 млн. лв.17, то през 2021 г. те са ве-
че 24 с планирани средства от почти 160 млн. лв.18

Така само за 5 години националните програми значително заси-
лиха ролята си като инструмент за реализиране на политиките в 
образованието. 

За какво служат НП?
Обезпечават административни нужди
Част от програмите обезпечават административни потребности 
(като напр. НП „Система за национално стандартизирано външно 
оценяване“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персона-
ла“ и „Без свободен час“). Това повдига въпроса дали е необходи-
мо националните програми да бъдат използвани като инструмент, 
чрез който се покриват административни нужди на училищата, 
които тъй или иначе биха могли да бъдат обезпечени през делеги-
раните бюджети. 

Реализират националните политики
Националните програми „Иновации в действие“, „Изграждане на 
училищна STEM19 среда“, „Обучение за ИТ умения и кариера“ и „Оси-
гуряване на съвременна образователна среда“ са директно насоче-
ни към развитието на потенциала на училището да бъде по-ино-
вативно, да формира ключови компетентности у учениците за 
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реализация в професиите на бъдещето и да подкрепи учителите да 
прилагат иновативни методи на преподаване. Така, поне по зами-
съл, те пряко допринасят за изпълнение на политиките и страте-
гическите цели за развитие на иновациите в образованието, фор-
мирането на компетентности в областта на STEM и ефективно 
използване на технологиите за по-качествено обучение. 

Насочени са към разрешаването на важни проблеми
Други програми трябва да допринесат за разрешаване на конкрет-
ни проблеми. НП „Мотивирани учители“ има за цел да привлече по-
вече учители да преподават в населени места, в които има не-
достиг на учители или в предметни области, в които липсват 
специалисти, като: математика, чужд език, природни науки и др. 
Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране 
на дейности за образователна десегрегация и превенция за недо-
пускане на вторична сегрегация“ цели да намали сегрегацията на 
училищата и да предотврати формирането на нови сегрегирани 
училища. Разбира се, националните програми са само част от ин-
струментите, които допринасят за разрешаването на големите 
дългосрочни проблеми в образованието (като недостига на учи-
тели, сегрегацията в образованието, ранното отпадане от учили-
ще, ниските резултати на учениците и др.). Не можем да очакваме, 
че една национална програма ще разреши изцяло подобни пробле-
ми, но можем да очакваме, че ще има осезаем положителен ефект 
върху тях. 

Други 
Това са национални програми, за които не е ясно към кой национа-
лен приоритет за образованието допринасят. Такива например са 
национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и 
историята на българската армия“20 и НП „Отново заедно“, които се 
изпълняват през 2021 г. 

Как се решава какви национални 
програми да се реализират?
Липсва прозрачност при разработването на националните про-
грами за развитие на образованието. Затова и не може да се из-
веде единен отговор на въпроса „Как се решава каква национална 
програма да се създаде и как да се реализира?“. През последните 5 
години бяха инициирани 15 нови програми.



Превръщат ли се целите в резултати?
Действащите 24 национални програми за 2021 г. следват много 
ясен и почти еднакъв алгоритъм. Заедно със стандартните еле-
менти като: описание на проблема, бюджет, цели, обхват, бенефи-
циенти и начин на кандидатстване, за всяка национална програма 
се определят и очаквани резултати, показатели за изпълнение на 
програмата и начина, по който нейното изпълнение ще бъде мони-
торирано и отчетено. 

Програмите се различават по отношение на проблемите, които 
разрешават, дейностите, формата на кандидатстване и подбор, 
финансирането. Общото между всички тях е форматът, в който са 
посочени техните:

●	 цели;
●	 очаквани резултати;
●	 показатели за изпълнение на програмата (показатели за успех);
●	 мониторинг и отчет. 

Именно тези елементи са най-важни за целите на настоящия 
доклад и могат да покажат дали националните програми са разра-
ботени по начин, който гарантира тяхната ефективност и поло-
жително въздействие върху системата на образованието.  
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За националните програми ясно се откроява една видима тен-
денция – залагат се цели и очаквани резултати, свързани с качест-
вото (разрешаване на важни проблеми, формиране на компетент-
ности, повишаване на мотивацията на учениците и учителите, 
повишаване на качеството на обучение и т.н.). В същото време 
обаче показателите за успех на програмата са изцяло количестве-
ни – брой обучени, брой инициативи, брой участници и пр. 

Пример за това е национална програма „Квалификация“. Нейни-
те цели са насочени към формиране на професионални компетент-
ности у учителите и другите педагогически специалисти21. Както 
и при останалите национални програми, така и при тази има оче-
видно разминаване между заложените цели и очаквани резултати и 
това, което ще се оценява като успех за програмата. 

Очакваните резултати, които програмата трябва да постигне, са:

●	 Да мотивира, насърчи и подкрепи професионалното усъвър-
шенстване на педагогическите специалисти.

●	 Да актуализира техните знания, умения и професионални 
компетентности.

●	 Да надгради техните управленски компетентности и др.

В същото време за успешното изпълнение на програмата (показа-
телите за изпълнение) ще се съди по: 

●	 броя участници в обучения;
●	 броя присъдени квалификационни кредити;
●	 броя участници в конференции и форуми и др.

Разминаването между това какво очакваме да постигне програ-
мата (качествена промяна – да формира компетентности у педа-
гозите) и какво ще се отчете за неин успех (брой обучения, учас т-
ници, брой проведени форуми и т.н.) води до неефективност и до 
липса на реален ефект върху уменията и професионалното разви-
тие на учителите и педагогическите специалисти. Така усилията 
се насочват основно към провеждането на обучения, включване-
то на конкретен брой педагогически специалисти, ангажирането 
на обучители, които отговарят на определени изисквания, и т.н. 
С отчитането на изпълнените количествени и формални очаквани 
резултати програмата се счита за успешно изпълнена. В същото 
време не е ясно доколко и дали изобщо тя изпълнява или допринася 
за целите за качествена промяна, които е заложено да изпълни. Не 
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е ясно и как програмата води до повишаване на компетентности-
те на учителите и тяхната мотивация. 

Годишният отчет на националните програми за развитие на об-
разованието за 2020 година, без конкретни данни и аргументи по-
сочва, че:

„С изпълнение на националната програма (б.а. „Квалификация“) 
са постигнати следните резултати: 

●	 Подобрени са уменията на учителите за прилагане на нови-
те учебни програми.

●	 Педагогическите специалисти са мотивирани, насърчени и 
подкрепени за професионално усъвършенстване.

●	 Надградени са управленските компетентности на училищни 
лидери.“

Поради липсата на механизми за оценка на уменията и мотива-
цията на участниците в програмата, както и липсата на данни, 
които да аргументират тези изводи, те остават по-скоро пожела-
телни и субективни и реално не могат да послужат като експерт-
но заключение за резултатите от програмата. 

А как може да бъде?
Ако от програмата се очаква да постигне качествени резултати 
като: повишаване на конкретни умения на учителите или на тяхна-
та мотивация за използване на иновативни методи на преподава-
не напр., а не само количествени (брой проведени обучения и обуче-
ни), то тогава усилията трябва да бъдат насочени към формиране 
и оценяване на компетентностите на обучаваните педагогически 
специалисти. 
Това би включвало:

●	 Предварителна диагностика и оценка на компетентности-
те и мотивацията на учителите и техните нужди от подо-
брение. 

●	 Разработване на специална методология за формиране на 
компетентности и повишаване на мотивацията. 

●	 Участие в дългосрочна форма на обучение и подкрепа за при-
лагане на наученото. 



●	 Последваща оценка на формираните знания, умения и нагласи. 

В такъв случай показателите за успешното изпълнение на програ-
мата биха били както:

количествени:
●	 брой проведени обучения;
●	 брой обучени педагогически специалисти;
●	 брой присъдени квалификационни кредити,

така и свързани с измерване на качество:
●	 степен на повишаване на мотивацията и увереността на 

учителите, участвали в обучения по програмата, да използ-
ват иновативни методи на преподаване; 

●	 степен на подобряване на компетентностите на учители-
те, участвали в обучения по програмата. 

Разбира се, оценката на умения, мотивация и качество изисква 
много по-голям административен, финансов и човешки ресурс, от-
колкото отчитането на „бройки“. Когато се инвестират публич-
ни средства обаче, е важно да знаем дали те водят до постига-
не на желаните цели. Така, в случай че разработената програма не 
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постига очакваните резултати, може да се потърси начин тя да  
бъде подобрена, за да започне да ги изпълнява. От 2017 г. досега по 
национална програма „Квалификация“ не са въвеждани промени в ме-
тодологията є и начина, по който се гарантира оценката и пости-
гането на целите є. 

Достатъчен ли е обхватът на националните 
програми, за да произведат желания ефект?

Наивно е да вярваме, че която и да е национална програма или друг 
инструмент може да произведе дългосрочен системен ефект, ако 
достига до малка част от българските училища. Затова важни са 
както качественото разработване на програмата и нейното из-
пълнение, така и нейният обхват и възможност да въздейства дъл-
госрочно върху голяма част от училищните общности. 

По-голямата част от националните програми, които имат за 
цел да допринесат за реализирането на важни национални по-
литики и приоритети за образование, са с бюджет по-малък от  
3 000 000 лв. Сред тях са програми като: НП „Квалификация“, НП 
„Иновации в действие“, НП „Бизнесът преподава“, НП „Мотивирани 
учители“, НП „Професионално образование и обучение“, НП „Успява-
ме заедно“ и др. Въпреки че всяка една от тях е пряко насочена към 
разрешаването на важни проблеми за образованието и реализира-
нето на ключови приоритети (разработване и въвеждане на ино-
вативни практики на обучение в училище, създаване на възмож-
ности за взаимодействие на училищата с бизнеса и създаване на 
условия за работа със семейната общност в рамките на детската 
градина напр.), техният бюджет и обхват позволяват твърде мал-
ка част от училищата (или детските градини) и училищните общ-
ности да се възползват от подкрепа в тези направления.

Ограниченият бюджет и обхват на националните програми не 
позволяват да се „натрупа“ положителен и системен ефект за учи-
лищата и техните общности. Това е още по-валидно за тези про-
грами, които са свързани с развитие на училищната инфраструкту-
ра и интегрирането на технологии. Причината, освен ограничения 
обхват, е и неизменната амортизация на съоръжения и технологии. 

Така чрез НП „Информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“  
през 2020 г. 150 детски градини са получили по 1 лаптоп, 100 детски 
градини – по 1 интерактивна дъска и проектор, 162 образовател-
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ни институции са получили интерактивен дисплей, а 541 училища 
и детски градини са получили друг тип техника (таблети, компю-
три и др.)22. Програмата има за цел: „Подобряване качеството и 
възможностите за електронно обучение в системата на предучи-
лищното и училищното образование, достъп до съвременни инфор-
мационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни 
съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение 
на педагогическите специалисти за ползването им“. С ограничения 
си бюджет и липсата на конкретен фокус23 на дейностите програ-
мата трудно би изпълнила поставената си цел.

Разбира се, гарантирането на качествено обучение във високо-
технологична среда зависи не само от наличието на достатъчно 
технологии, но и от начина, по който те се използват, от подго-
товката и подкрепата към училищния екип да прилага ефективно 
технологиите в учебния процес и т.н. 

А как може да бъде?

НП „Изграждане на училищна STEM среда“ е добър пример за про-
грама със сравнително по-голям обхват, който може да окаже ви-
дим ефект в приноса към политиките за развитие на съвременно и 
иновативно STEM обучение в училище. Тя се отличава с най-голям 
бюджет от всички национални програми за 2020 г. (след НП „Оптими-
зация на вътрешната структура на персонала“, по която през 2020 г. 
са разходвани близо 90 000 000 лв.)24. 

През 2019 и 2020 г. програмата финансира изграждането на 252 
малки и големи училищни STEM центъра с бюджет от 40 000 000 лв. 
Целта є е да създаде първите училища „модели“ за STEM обучение 
в България.  Макар и това да са едва около 12% от всички училища 
в България, това е сравнително добър мащаб за стартираща про-
грама. По програмата се финансира изграждането на големи STEM 
центрове (до 300 000 лв.) и на малки (до 50 000 лв.). Именно възмож-
ността за използване на по-голям ресурс за създаване на STEM 
център предполага училищата да инициират цялостна, иноватив-
на и дългосрочна промяна. 

Освен пример за обхват, националната програма може да слу-
жи и като модел за цялостно интегриране на STEM обучението 
в българските училища както чрез създаване на необходимата 
учебна среда, технологии, така и чрез развитието на ново учебно 
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STEM съдържание, иновативни практики на преподаване, нови под-
ходи в лидерството и управлението, иновативни форми на взаимо-
действие между учителите и активно сътрудничество с бизнеса и 
широката училищна общност. Това е и единствената национална 
програма, за която е заложена и оценка на въздействието (инстру-
мент, който ще измери ефектите от програмата и нейната доба-
вена стойност за учениците и училищните общности). 

НП „Изграждане на училищна STEM среда“ служи като добра 
практика и основа на единия от ключовите проекти, които Бълга-
рия заложи в своя „Национален план за възстановяване и устойчи-
вост“ към „Механизма за възстановяване и устойчивост“ на ЕК25. 
По този план се предвижда до 2026 г. да бъдат създадени над 2240 
училищни STEM центъра26. Това означава, че всички училища в Бъл-
гария ще могат да разполагат със STEM център. 

Защо е важно да оценяваме ефекта от 
националните програми?

Ако сравним управленските практики за реализиране на национални 
програми преди и след 2016 г., не можем да не отбележим, че през 
последните 5 години бяха създадени безпрецедентно повече нацио-
нални програми за справяне с ключови за образованието проблеми 
и за реализирането на важни приоритети. Бюджетът за тях въз-
лиза на почти 630 млн. лв.27 Очакването е, че те ще доведат до по-
ложителни резултати за постиженията на учениците, за учители-
те и училищните общности като цяло. Доколко това обаче реално 
се случва?

Липсата на напредък по отношение на ключовите показатели, 
които проследихме в глава 1 от доклада, „загатва“, че както и ос-
таналите редица предприети мерки, така и създадените нацио-
нални програми не водят до отчетливо подобрение на качеството 
на образование и постиженията на учениците. 

Въпреки това честният отговор е, че не знаем какви резулта-
ти постигат националните програми и какъв е ефектът от тяхно-
то изпълнение. Причината за това е липсата на управленски прак-
тики и механизми за оценка на тяхната ефективност и добавена 
стойност. 

Оценяването на ефектите от предприетите мерки или полити-
ки вече не е просто „добра управленска практика“, а необходимост 
за всяко съвременно публично управление. То гарантира ефектив-
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ност и най-добро използване на публичния ресурс. Това се отнася и 
за националните програми за развитие на образованието. 

Досегашната практика да се създават национални програми без 
предварителна оценка на техния потенциал да постигнат резул-
тат, без да се оценява дали те постигат целите си и какви са тех-
ните реални резултати, както и да не се правят усилия за тяхното 
подобрение води към затворен кръг, в който „правим“ и инвестира-
ме много, без да знаем какви точно резултати постигаме, как и да-
ли можем да ги подобрим. 

Доклад на Световната банка „Ролята на фискалните трансфе-
ри за подобряването на образователните резултати“28, в който 
е поместен анализ за България, посочва, че  „Настоящата систе-
ма набляга на „контрол и съответствие“, а не на „диагностика и 
подкрепа“. Основната презумпция е, че контролът на ресурсите и 
процесите от правителството и общините ще доведе до необхо-
димите резултати и ще осигури равен достъп до качествено об-
разование.“ 

А как може да бъде?
При реализирането на националните програми, а и на останали-
те инструменти за изпълнение на политиките в образованието, е  
важно да се прилагат инструменти за предварителна, междинна и 
последваща оценка на въздействието (ефектите и резултатите). 

Тя ще гарантира, че ще знаем:

●	 предварително потенциала на дадената мярка/програма да 
изпълни заложените цели; 

●	 дали и доколко предприетите мерки изпълняват целите си и 
какви резултати постигат;

●	 дали вложеният ресурс изпълнява предназначението си и во-
ди до постигане на заложените цели; 

●	 дали мерките са разработени качествено, така че да по-
стигнат максимално добри резултати; 

●	 дали мерките имат нужда от промяна или надграждане и 
какво да бъде то. 
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Препоръки

1	 Предварителна оценка на ефекта и съотношение меж-
ду нужните за изпълнение ресурси и очакваната им до-
бавена стойност на мерки и политики, чиято реали-
зация се планира, да се основава на предварителни 
оценки на техния ефект. Накратко – да се изпълняват 
мерките с най-голям потенциал да бъдат ефективни 
за най-малко средства. 

2	 За успешно изпълнение на национални програми или 
други мерки да се счита реално приносът на програ-
мата към изпълнение на целите, а не да се отчитат 
количествени бройки, без да е ясно каква качествена 
промяна е настъпила. 

3	 Да се изясни ролята на националните програми, да се 
осигурят нужните ресурси и инструменти за просле-
дяване на ефективността, за да се гарантира систе-
мен ефект. 





Води ли до по-добри резултати 
системата на финансиране в 
училищното образование

Ефективното използване на разполагаемия финансов ресурс за об-
разование е от ключово значение за постигане на целите, заложе-
ни в образователните политики. През 2021 г. моделът на финан-
сиране на българските училища предизвика обществени вълнения 
и дискусии за промени. Това се открои в хода на двете предизбор-
ни кампании за 45-ото и 46-ото Народно събрание, когато финан-
сирането на образованието беше една от отличителните разли-
ки в предизборните програми на политическите формации. В тях 
бяха заложени различни предложения за промяна на бюджета – от 
преправяне на формулата на финансирането и обвързването му с 
качеството на обучение и резултатите на учениците, до идеи за 
цялостно премахване на т.нар. система на делегирани бюджети. 

Дебатът обаче беше фокусиран единствено върху алгоритъма 
на финансирането, но не и върху въпроса как то служи като ин-
струмент за гарантиране на равен достъп до качествено образо-
вание на всички деца и ученици, какъвто е изначално замисълът на 
системата на финансиране. 

Какъв е настоящият модел на финансиране на 
училищата?

През последните десетилетия наблюдаваме преход към децентрали-
зация на бюджетирането на училищата и съществено повишаване на 
тяхната автономия, като след 2008 г. се наложи и принципът „пари-
те следват ученика“. Така размерът на средствата, с които разпола-
га едно училище, зависеше основно от броя на обучаващите се в него 
ученици. Идеята да се създаде конкурентна среда, в която училищата 
да предлагат по-качествено образование, за да привличат повече уче-
ници, обаче бързо показа и своите негативни ефекти29. 

В резултат през 2017 г., с цел да балансира училищните бюдже-
ти, МОН представи обновен модел на финансиране. 
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Според Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) 
днес средствата, с които държавата финансира образованието, 
се насочват към:

●	 Възпитанието и обучението на учениците 
●	 Подпомагане на равния достъп до образование 
●	 Развитието на училищата
●	 Изпълнението на националните програми30. 

Към днешна дата за гарантиране на възпитанието и обучение-
то на учениците размерът на финансиране на училищата освен от 
броя на учениците се определя и от броя на паралелките, специфи-
ките на училището, географските и демографските особености, 
в които работи то, формата на обучение, съдържанието на дей-
ностите и обучението на учениците, необходимостта от учители 
и др.31 Училището може да получава допълнителни средства, ако в 
него се обучават ученици от уязвими групи, ако е „защитено“32 или 
в него се обучават ученици в защитени специалности от профе-
сии или по такива, в които се очаква недостиг на кадри на пазара 
на труда33.

Общините и съответно училищата продължават да зависят в 
най-голяма степен от държавата и бюджета, който тя отпуска за 
образование. Общините разпределят 85% от получените от дър-
жавата средства според броя на учениците, паралелките и вида 
на училището, а останалите 15% могат да разпределят на база на 
общинските приоритети и критерии. 

В опит да се създадат изравнени възможности за гарантира-
не на качествено образование, независимо от географските, демо-
графски, социално-икономически и други аспекти, на училищата в 
малките населени места и/или на тези работещи с ученици от уяз-
вими групи бе даден достъп до значително повече средства. 

Така например голямо училище, в което се обучават повече от 1000 
ученици от ромски произход, получава близо 200 000 лв. допълнително 
финансиране (повече от 10% от общия бюджет на училището). Идея-
та е тези средства да помогнат на училището да адресира адекват-
но нуждите на своите ученици и училищната общност, за да осигури 
по-качествено образование и подкрепяща среда за своите ученици, да 
привлече висококвалифицирани учители, да въведе иновативни прак-
тики или високотехнологични решения и др. 

На пръв поглед това изглежда като мярка, която има потенциал 
да допринесе за по-равен достъп до качествено образование. 
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Къде е проблемът?
Според анализ за България, публикуван в изданието на Световна-
та банка „Ролята на фискалните трансфери за подобряването на 
образователните резултати“,34 гъвкавостта на системата и по-
ставянето на силен фокус върху потребностите на по-бедните об-
щини и училища е един от основните положителни аспекти на на-
стоящата система на финансиране на училищата. 

В същото време обаче според анализа35 финансирането и раз-
мерът на средствата за училищата не променят и не оказват 
въздействие върху образователните резултати в училищата. Т.е. 
колкото и повече да влагаме допълнително в образованието, резул-
татите ще остават същите. 

Според авторите на анализа основните причини за това са: 
●	 Липсата на връзка между финансирането и стимулирането 

на участниците в системата (общини, учители, директо-
ри, министерство и др.) да повишават образователните ре-
зултати. Така обвързването на размера на финансирането 
единствено с броя на учениците, паралелките, големината 
на общината, обучението на ученици от уязвими общности 
и др. изцяло „количествени“ фактори прави ненужно полага-
нето на усилия за по-високи постижения. 



●	 Липсата на ефективен механизъм за оценка на компетент-
ностите и постиженията на учениците, който да може да 
бъде обвързан с финансирането (напр. чрез националните 
външни оценявания в 4., 7. и 10. клас и матурите в 12. клас).

●	 Общините, които са най-заинтересувани от образовател-
ните резултати на учениците, не разполагат с достатъчно 
правомощия, за да подпомагат училищата да подобряват об-
разователните постижения или за да проследяват качест-
вото на образование и да прилагат мерки и решения на про-
блемите. 

Това са важни изводи, които показват, че макар и значително 
подобрен, настоящият формат на системата на финансиране ня-
ма капацитет да бъде реален инструмент, гарантиращ качестве-
но образование и равния достъп до него. 

Препоръката на цитирания по-горе доклад на Световната банка 
е да се създадат механизми, които да оценяват добавената стой-
ност на финансирането за подобряване качеството на образова-
ние и постиженията на учениците. На политическо ниво също се 
чуват гласове в подкрепа на подобна идея. В свое интервю за сп. 
„Капитал“36 служебният министър на образованието и науката Ни-
колай Денков заявява:

„Нужна е спешна промяна на стратегията за финансиране на об-
разованието, като от принципа „парите следват ученика“ се пре-
мине към „парите следват качеството“.

Необходимостта от тази промяна беше припозната от заинте-
ресуваните страни още преди няколко години, когато в Закона за 
предучилищно и училищно образование се заложи училищата да по-
лучават средства и за „повишаване на качеството на образование-
то и образователните резултати“. Това трябваше да влезе в сила 
през юни, 2021 г., но поради липса на разработена методология та-
зи реформа беше отложена с още 3 години. 
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Препоръки

●	 Да бъдат заложени механизми, които да оценяват до-
бавената стойност на финансирането за подобряване 
качеството на образование и постиженията на уче-
ниците. Така независимо какъв модел на финансиране 
имаме, ще знаем дали той води до по-добро образова-
ние, или не. 

●	 Да се промени системата на финансиране така, че да 
отразява качеството на предлаганото образование 
и да създава стимули за участниците да подобряват 
образователните постижения. 

●	 Да се надгради и завърши реформата с децентрали-
зацията в образованието и да се дадат правомощия 
на общините да контролират и проследяват напре-
дъка на училищата в подобряването на резултатите 
на учениците и да подкрепя училищата да постигат 
по-високи резултати.
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Постигане на очакваните 
образователни резултати?

Представената до момента структура, в която се тръгва от на-
ционални приоритети, минава се през образователни приоритети, 
за осъществяването на които се предлагат различни програми и 
инструменти, поддържа впечатлението за вече остаряла парадиг-
ма. В нея МОН е в центъра на образователната система. Минис-
терството създава нормативни актове и поставя цели. РУО-та-
та са пряко подчинени на МОН и „се грижат за изпълнението на 
нормативните актове37“, като влизат в пряк контакт с училищ-
ния мениджмънт по места и осъществяват различни по естест-
во проверки. 

Съвременните реалности вече официално налагат разбиране-
то за учителите като основната движеща сила за напредъка на 
образованието. Това разбиране още повече се подсили от дина-
мичната образователна ситуация, наложена от COVID-19. Така, на 
20.05.2020 г. Съветът на ЕС публикува „Заключение на Съвета от-
носно европейските учители и обучители на бъдещето38“. С него 
се признава водещата роля на учителите и се призовават всички 
страни членки да положат допълнителни усилия за привличане-
то, подготовката, подкрепата, професионалното развитието 
и включването на учителите в процеса на създаване на образо-
вателни политики. Към тези пряко ориентирани към очакваните 
образователни резултати елементи е важно да се добави разбира-
не и грижа за „работното натоварване на учителите, физическа-
та и емоционалната умора, стресът, професионалното прегаря-
не39“, както и отправянето на реалистични очаквания към тяхната 
работа, които имат ефект както върху физическото, така и върху 
психическото им здраве.

Макар това да изглежда като прехвърляне на още повече отго-
ворности и очаквания към вече отговорната и трудна професия, то 
напълно отразява нуждата от това образованието да се адаптира 
ефективно към бързо променящата се заобикаляща реалност. На то-
ва образователната администрация, не само в България, отговаря 
прекалено бавно, със спорни крайни резултати. Това налага редица въ-
проси и проблемни области пред българското образование, които, ма-
кар и не нови, трябва да бъдат приоритетно адресирани.



1. Привличане и подготовка на учителите
На ниво ЕС трите най-съществени проблема, свързани с търсене-
то и намирането на учители, са41:

●	 Недостиг на учители в определени географски области
●	 Недостиг на учители по определени предмети
●	 Висока средна възраст на учителите.

България не прави изключение от тези тенденции. Като поло-
жително усилие за разрешаването на тези предизвикателства мо-
же да се посочи изпълненият ангажимент за увеличение на учител-
ските заплати. От 1 януари 2020 г. минималната брутна учителска 
заплата стана 1085 лв., а от 1 януари 2021 г. вече е в размер 1260 лв. 
Средната учителска заплата за учебната 2021/2022, по предвари-
телни оценки, ще надхвърли 1700 лева42, което е по-висока стой-
ност от средните за страната заплати43. Може би именно благо-
дарение на тези мерки средната възраст на българските учители 
през 2021 г. спада до 49 г., като за последните 4 години се наблю-
дава трайна тенденция за увеличение на учителите до 34-годишна 
възраст. Същото важи и за учителите над 55 г. През последните 
4 години броят им прогресивно нараства. Интересно наблюдение 
е, че „голяма част от хората, които стигат пенсионна възраст, 
бързат да напуснат системата. И по-лошото е, че когато ги тър-
сим за заместване, не искат да се връщат обратно“44. Това макар и 
да е изолирано наблюдение, все по-вероятно е да станем свидете-
ли на подобна тенденция в бъдеще – учителите, достигащи пенси-
онна възраст, да предпочитат да се отдават на заслужена почив-
ка. Отчасти това се дължи на създалата се прекалено динамична 
работна среда, свързана с противоепидемичните мерки, но тук не 
трябва да изключим като фактор и все повечето очаквания и за-
дължения на учителите, свързани с тяхното професионално разви-
тие, атестация и пр., които ще продължат да оказват влияние вър-
ху учителската професия.

„Учителите и обучителите, от всички нива и във всички ви-
дове образование и обучение са основен двигател на образо-
ванието и обучението. Те имат решаваща роля в подготов-
ката на хора от всички среди и възрасти да живеят, учат и 
работят в днешния свят, както и да създават и навигират 
бъдещите промени.40“
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Балансът между учителите, влизащи и напускащи системата, 
все още е доста неустойчив и държавата трябва да продължи с ин-
вестициите в мерки за привличането на млади учители, както и на 
учители за учебните предмети и/или областите, за които е уста-
новен дефицит.

Няма как да не се вземе предвид и първоначалната подготовка 
на учителите. Полагат се усилия обучението в педагогически спе-
циалности да стане по-привлекателно – освобождаване от семес-
триални такси, повече възможности за стипендии и пр. Също така 
усилено се говори за нуждата от обновяване на учебните програ-
ми в университетите – нещо много трудно за проследяване поради 
тяхната автономност и множеството налични варианти за при-
добиване на учителска правоспособност. На дневен ред е и въп-
росът с недостатъчната практическа дейност на студентите 
преди завършването им, дори до известна степен за ограничава-
нето на автономията на университетите и предлаганите от тях 
специалности45. Всички тези действия, макар и важни, не могат 
да гарантират качеството и наличието на всички нужни за из-
пълнението на професията компетентности46. Липсата на подо-
бен механизъм затруднява и подбора на нови кадри от страна на 
директорите. 

Наличието на все повече възможности за придобиване на педа-
гогическа правоспособност трябва да бъде съпроводено и с нужна-
та гаранция за качество на завършващите.

2. Продължаваща квалификация
Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти 
е задължителен елемент от тяхната работа със зададен брой ча-
сове участие, в рамките на 4-годишен период. Няма причини това 
да се променя в следващите няколко години, като подобна е и прак-
тиката в около половината европейски държави47. Макар учители-
те активно да участват в продължаваща квалификация, както и в 
различните предлагани от МОН програми и проекти, ефективност-
та дори след края на първия атестационен период остава неясна. 
И тук се наблюдава практиката да се проследява основно броят 
на обхванатите специалисти, а не на реалния ефект от обучения-
та в работата на тези специалисти. Изненадващо, дори първата 
стъпка в тази посока, на която трябваше да сме свидетели още в 
началото на миналата учебна година, все още не е осъществена. 
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Промяната в Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професио-
налното развитие на учителите, директорите и другите педаго-
гически специалисти, даваща възможност обучаемите да споде-
лят своята обратна връзка за удовлетвореността от обученията, 
в които са участвали, като тя да бъде видима за всички потреби-
тели на Регистъра на одобрените обучителни програми, остава 
само на хартия. Така единственият инструмент, който можеше 
да улесни учители и директори в подбора на обучителни организа-
ции и донякъде да служи като гарант за качеството на последни-
те, не е наличен.

Темата за качеството на  продължаващата квалификация на пе-
дагогическите специалисти е детайлно разгледана в доклада на 
„Образование България 2030“ на тема: „Ключови компетентности 
и умения за успех – от закон към практика“ (2019). Вече повече от 
3 години продължаваме да се застъпваме да се внедри система за 
оценка и обратна връзка за всички одобрени обучителни програми 
(или други организационни форми), както и да се проведе цялостна 
оценка на системата за продължаваща квалификация на педагоги-
ческите специалисти. 

3. Подкрепа
През февруари 2017 г. досегашните 28 Регионални инспектората 
по образованието бяха трансформирани в Регионални управления на 
образованието. С това трябваше да се променят функциите на ин-
ституцията – от инспектиране в по-скоро помощно звено. Наред с 
мониторинга на училищните бюджети (споделена отговорност с 
местните общини), отговорност за изпълнението на образователни-
те закони и стандарти от училищата, планиране и реализиране на 
училищна инспекции, РУО-тата бяха натоварени и с методическа под-
крепа за учители и директори: „Методическата подкрепа се осигуря-
ва чрез консултации, организиране на обучения и споделяне на добри 
практики или други организационни форми, като например участие 
в уроци, „педагогически ситуации“ и/или организиране и реализиране 
на приобщаващо образование съвместно с педагогически специали-
сти48“.

Всяко РУО създава „Годишен план“, в който се планират именно 
различните дейности по подкрепа на регионално ниво, които да се 
осъществят – отвъд директната работа с учители на ниво учи-
лище. Това са различни видове обучения, кръгли маси, работни сре-

60



щи и пр. Като въпрос отново изниква не дали РУО-тата подкрепят 
учители и училища – нещо, което експертите от РУО правят далеч 
преди 2017 г., а какви са резултатите от тази подкрепа, какво оп-
ределяме като качествена подкрепа и дали това, което РУО-тата, 
с подкрепата на общините, успяват да предложат, е достатъчно. 

Ако трябва да прокараме паралел с други европейски държави, си 
струва да споменем като добър пример Великобритания. В осъще-
ствяването на своята стратегия за „Привличане и задържане на 
учители“, през първите две години от началото на преподавател-
ската кариера на всеки учител от всяко желаещо49 училище се оси-
гуряват допълнителни средства в размер на 1 до 1.5 учителски за-
плати на година, които да послужат за въвеждане в професията 
и отговаряне на персоналните му нужди. Всяко училище е свобод-
но да реши дали да избере външна организация, която да подпома-
га учителите, негови служители да следват предварително съста-
вена програма за подкрепа, или самото училище да създаде такава 
програма. Във всеки един от тези случаи обаче учителят участва 
в различни обучения, в срещи за споделяне на трудности и добри 
практики, в посещения на учебни часове и в работа с ментор ня-
колко пъти в месеца. Напредъкът на учителя се проследява и оце-
нява. Програмата стартира през 2018 г., като към 2020 г. се счи-
та за изключително успешна. Бюджетът, обхватът и желаещите 
да участват учители в програмата се увеличават с почти 50% в 
сравнение с пилотната година.

Ако определим една подобна методика като „ефективна“ и „дос-
татъчна“, то нито ресурсите на РУО, нито бюджетите за квали-
фикация на училищата биха позволили нещо подобно. В РУО Варна 
например, към което има създаден „методически съвет“ за под-
крепа на млади учители, работят 11 експерти в отдел „Органи-
зационно-методическa дейност и контрол“. Тези експерти, наред 
с другите си административни задължения, трябва да проучат 
квалификационните нужди на над 1500 учители (без педагозите в 
детските градини) и да планират дейности за адресирането на 
техните нужди, вкл. и индивидуално, където и когато това е нало-
жително. Към тази очевидна липса на достатъчно наети специали-
сти може да се добавят и други предизвикателства – като специ-
фиката и сложността на процеса на методическа подкрепа, който 
изисква допълнителна професионална подготовка; пречки при из-
граждането на доверие между учители и експерти, тъй като по-
следните все още съвместяват контролни функции и пр.

Капацитетът на МОН и РУО да предоставят подкрепа (на учи-
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телите) за подобряване на учебните резултати (на учениците) все 
още е недостатъчен. Докато регламентите се опитват да под-
чертаят и разграничат подкрепящата роля на РУО за училищата 
и детските градини, то ефективността на тези (нови) функции не 
е ясна. Трябва да подчертаем, че тази нова функция и очакване към 
РУО-тата бе добавена, без да се променят/намаляват другите им 
отговорности или да се увеличи броят на експертите, което до-
веде до увеличаване на работното натоварване. Същевременно е 
предизвикателство привличането и задържането на специалисти 
в рамките на РУО. Докато възнагражденията на учителите се уве-
личават, тези на експертите в РУО нямат значително покачване 
и те често предпочитат да се върнат към преподаването или учи-
лищния мениджмънт.
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Деполитизация на РУО:

През изминалото лято в ЗПУО бяха предложени редица про-
мени, които да гарантират деполитизирането на тези ин-
ституции. В Закона вече изрично се упоменава, че „… в сис-
темата на училищното и предучилищното образование 
се забранява осъществяването на политическа и партий-
на дейност“. Като мотивация към промените се посочва: 
„През последните години в системата на предучилищното и 
училищното образование се наблюдават крайно обезпокои-
телни процеси, свързани с осъществяване на политическа и 
партийна дейност, както и свързаните с тази дейност за-
висимости, което е категорично неприемливо.50“

4. Оценка на качеството на преподаване
Атестацията на учители е повсеместно срещана практика в Ев-
ропа и обикновено е приложима за всички учители, въпреки че не 
навсякъде е строго периодизирана като в България. Към днешна 
дата обаче около атестацията на учителите в родните училища 
има повече въпроси, отколкото отговори. Официално определения 
в ЗПУО „първи атестационен“ период изтече, без да се е състояла 
официална оценка на преподаването. Педагозите вече трупат ква-
лификационни кредити за новия период, без да е ясно дали всички са 
създали предвидените учителски портфолиа, кога и как ще бъдат 



използвани те. По-същественият проблем е, че нито предвидената 
атестация, нито външните оценявания могат да разкрият наисти-
на постигнатите от учителите успехи с учениците, или неуспехи... 
Както обобщи проф. Денков, служебен министър на образование-
то, към септември 2021 г. „няма методика за оценка на добавена-
та стойност, която дава едно училище“. Надеждата тази липса да 
се запълни от функционирането на НИО сякаш изглежда все по-не-
реализуема. Проверките и докладите, които НИО изработва, както 
и методологията, която използва, макар и несъвършени, са доста-
тъчно добри, за да предоставят независима информация за пред-
ставянето на едно училище. Тук отново обаче липсва ясна визия и 
план как атестациите и работата на НИО могат да послужат за 
качествена оценка на работата на едно училище и да бъдат обвър-
зани с конкретни следващи стъпки за неговото подобрение и, ако 
се налага, промяна в ръководно-преподавателския екип. Така без яс-
на методология идеите за преминаване от бюджетиране на база 
количествени показатели към бюджетиране отговарящо на доба-
вена стойност на образованието будят основателния песимизъм 
и съпротиви на педагозите. Съществуващият в момента инстру-
ментариум не може обективно да оцени работата на всички учили-
ща и детски градини в България.
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Преподаването днес включва кариерно развитие през целия 
живот, адаптиране към нови предизвикателства, сътрудни-
чество с колеги; родители и други партньори, използване на 
нови технологии и приложението на други иновации. Това из-
исква ясното осъзнаване, че учителската професия и обра-
зователната среда бързо се променят и педагозите се нуж-
даят от необходимите политически реформи и подкрепа, за 
да могат да реагират проактивно на новите изисквания.



Препоръки

Увеличеното натоварване на учителската професия и по-
вишените очаквания налагат и необходимостта от индиви-
дуално посрещане на техните нужди – наблюдение на учебни 
часове и получаване на обратна връзка, менториране, изпъл-
нение на планове за подкрепа, както и увеличени инвестиции 
в тяхното професионално развитие и здраве.

●	 Увеличаване на инвестициите в структурите на РУО, 
които да позволят увеличение на неговия персонал 
и ефективно изпълнение на дейностите по подкрепа 
на педагогическите специалисти. Разделение на кон-
тролните функции на РУО от тези, свързани с мето-
дическата подкрепа на педагозите, съответно и на 
изпълняващите ги експерти. 

●	 Обвързване на атестациите и оценките на НИО с кон-
кретни следващи стъпки за училищата и учителите, 
свързани с, но не само: финансиране, допълнителна 
квалификация, подкрепа и други стимули.

●	 Създаване на ясна стратегия и механизми за подкрепа 
на учителите, с конкретни цели и очаквани резулта-
ти по години, вкл. изясняване на ролята на РУО-тата 
в този процес и техните ограничения.

●	 Индивидуалният подход към подкрепата и оценяване-
то на ефективността на учителите ще изисква и до-
пълнителни инвестиции в образованието. България 
трябва да продължи усилията си за достигането на 
средния за Европа годишен бюджет за образование от 
4.7%51 от БВП (4.5% за България през 2021 г.52).
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По-важните
оценки

Според Асенка Христова в 
българското образование има много 
данни, но не и система как те да се 

използват ефективно

РАЗКАЗИ ОТ РЕАЛНОСТТА 
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По-важните
оценки

Малко преди началото на пандемията Асенка Христова е 
поканена да говори пред директори, участници в „Ака-
демия за лидери в образованието“ на фондация „Амери-
ка за България“. Темата на лекцията є е индикатори за 

оценка на образователни иновации. 
Христова е основател и изпълнителен директор на Института 

за изследвания в образованието, има дългогодишен опит в област-
та на макроикономическите и социалните изследвания и е член на 
Комисията за иновативните училища към Министерството на об-
разованието и науката (МОН). Има много какво да каже по тема-
та, но не мисли, че ще има голяма аудитория. Но се оказва, че не е 
права. 

„Очаквах, че няма да има голям интерес към лекцията – казва 
Христова. – Но залата беше препълнена. Имаше много въпроси и 
осмислен интерес от страна на директорите. Те имат нужда от 
данни и от знание за това как на базата на достъпните количест-
вени данни да създадат индикатори, които да им позволят да про-
следяват процесите, които протичат в училището, да измерват 
постигнатите резултати и да управляват промяната.“

Това, че директорите в българските училища имат интерес към 
данните, е повече от добра новина. Клишето все пак казва, че в 
днешния свят „данните са новото гориво“. Има и друга добра нови-
на. Според Асенка Христова „българската образователна систе-
ма разполага с едни от най-добрите административни регистри 
в рамките на Европейския съюз“. Нещо повече – информацията от 
регистрите в образованието може да се допълни с тази от адми-
нистративните регистри на пазара на труда, поддържани от НОИ. 
Това би позволило системно проследяване на реализацията на за-
вършилите и оценка на приложимостта на придобитите в училище 
знания, умения и компетентности. 

Една такава система би допринесла за измерване на добавената 
стойност и качеството на полученото образование. Първи стъпки 
в тази посока вече са направени – наскоро беше апробиран прото-
тип за проследяващо изследване сред завършилите средно профе-
сионално образование в три области, който има добър потенциал 
да се превърне в национална система. На хартия звучи чудесно.

„Но данните сами по себе си са само суров материал – казва 
Христова. – За да има реална полза от тях, те трябва да бъдат об-
работени, интерпретирани, анализирани и превърнати в конкрет-
ни политики и действия за подобряване на образованието.“ Към 
момента МОН и НСИ събират данни по различни методологии и ма-
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сивите им не са обвързани. Липсват и надеждни инструменти за 
събиране на специфични данни, които да позволяват системно из-
мерване на образователни резултати под формата на нагласи, по-
ведение и умения.

„Училищата, МОН и регионалните управления по образование все 
още нямат достатъчен аналитичен капацитет да използват, ана-
лизират и интерпретират наличните данни и да ги използват за 
вземането на решения“, посочва Христова. И обобщава: „В момен-
та ние имаме много малко знание за това какво в действителност 
се постига в образователната система. Изследванията, които би-
ха създали такова знание, са малко. Рядко се проследяват индика-
тори, които измерват резултати от случващото се в класните 
стаи, различни от текущи оценки или точки на национално външ-
но оценяване“.

Това, че българската образователна система е фокусирана вър-
ху натрупването на енциклопедични знания и по-малко към умения-
та, е тема, която е ясна за всички – учители, родители, а и на са-
мите ученици. Промяната на това статукво пък е в центъра на 
усилията на „Образование България 2030“ от основаването на ор-
ганизацията.

Екипът на Института за изследвания в образованието пък ра-
боти по създаването на инструменти за измерване на тези компе-
тентности. „Важно е да се знае как и доколко стимулираме инте-
реса на учениците да търсят познания, а не просто оценка – както 
обяснява Асенка Христова. – Дали те наистина придобиват по-
лезни технически и социално-емоционални умения, а не просто за-
вършват учебния срок с висока оценка или влизат в добро училище 
или университет.“ 

В последната година и половина институтът на Христова про-
вежда две изследвания на ефектите от дистанционното обучение. 
С тях се валидират „инструменти, позволяващи оценка на моти-
вацията и три вида ангажираност на учениците – емоционална, 
когнитивна и поведенческа“. В изследванията се включват над 20 
хиляди ученици. Христова казва, че доколкото є е известно, „в све-
товната практика почти няма подобни мащабни изследвания, вали-
дирани от толкова голяма база ученици“. 

Наред с това екипът на института създава 18 инструмента, 
които измерват комплекс от умения за саморегулиране на ученето. 
„Най-общо това са уменията на учениците да формулират свои-
те учебни цели; да избират и прилагат ефективни стратегии за 
тяхното постигане; да търсят и използват информация; да регу-
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лират усилията си; да управляват времето си; да търсят помощ; 
да наблюдават своя напредък; да се самооценяват и да променят 
поведението си, когато не се справят добре“, уточнява Христо-
ва и допълва, че формирането на такива умения има ключова роля 
за подобряване на образователните резултати. Идеята е инстру-
ментите да са част от дългосрочна програма, която да позволи на 
училищата да проследяват и подобряват качеството на учебния 
процес. Това, разбира се, предполага и „изграждане на много серио-
зен капацитет в системата да интерпретира и анализира данни“, 
както казва Асенка Христова.

По нейните думи теорията на промяната дефинира резултати-
те не като нещо статично – тоест оценките на учениците наис-
тина няма как да покажат дали българското образование се разви-
ва в посоката да изгражда уменията, които са важни в динамиката 
на бъдещето. 

Христова уточнява, че индикаторите за ефективност на сис-
темата зависят от целите на конкретните политики и мерки. 
„Ако трябва да се измерват резултати, те трябва да са свързани 
с промени в нагласи и поведение – казва тя. – Ако например имаме 
за цел да подобрим мотивацията и компетентностите на учите-
лите, то тогава ни трябват индикатори, които да показват поло-
жителна промяна в мотивацията и компетентностите на учите-
лите, а не дали са участвали в дадено обучение.“ 

Към момента обаче, допълва Христова, няма видими „надеждни 
доказателства за резултати и въздействия от политиките в учи-
лищното образование, установени с методологично издържани из-
следвания“. Съответно не могат да бъдат направени обосновани 
изводи дали има напредък в решаването на устойчивите проблеми. 
„За съжаление – казва тя, – по отношение на измерванията в обра-
зованието България изостава от световните тенденции, макар да 
разполагаме с много данни.“

Под чертата изпълнителният директор на Института за из-
следвания в образованието казва, че „каквото и да се прави в об-
разованието, то трябва да е базирано на данни. Трябва да имаме 
конкретно знание откъде тръгваме, и ясна представа какво всъщ-
ност искаме да постигнем. И след това трябва да имаме инстру-
менти и данни, които да ни позволят да преценим дали това, което 
правим, води до желания резултат. Това е“.

Звучи не чак толкова сложно. И както стана ясно в началото, по-
не на ниво училищни директори това е осъзнат проблем. Остава 
само той да се реши и системно. 
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