
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Позиции на „Демократична България“ 

 

Основни проблеми в сектора 

 

Икономическите и социални последствия от коронакризата ще катализират в световен 
план отдавна набиращия скорост преход към все по-широко използване на 
информационни и комуникационни технологии във всички сфери на живота, 
автоматизация на производствените процеси и цифровизация на все повече дейности 
с цел увеличаване производителността и ефективността им. Надеждите за ускорен 
икономически растеж, създаване на по-висока добавена стойност и осигуряване на по-
добро качество на живот ще са насочени все повече към потенциала за иновации и 
пробиви във високотехнологични области като изкуствен интелект, роботика, 
биотехнологии, нанотехнологии, квантова наука. Същевременно, освен опазването на 
човешкия живот и здраве, човечеството ще се изправи и пред други сериозни 
предизвикателства, като защита на човешките права и свободата, гарантиране на 
справедливото и равномерно разпределение на ползите от технологичния преход, 
зеленото и устойчиво развитие на планетата. 

България е част от глобалния свят и всички тези процеси неизбежно ще оказват 
влияние върху живота на всеки от нас. Затова най-важната инвестиция, която се налага 
да направим като общество, за да си осигурим предимство в тази ситуация, трябва да 
бъде насочена към създаване, задържане и привличане на качествен човешки капитал. 
От една страна, това означава трансформация на образователната система, така че 
всички процеси в нея да бъдат свързани и насочени към изграждане на 
компетентности. От друга, е необходимо да се гарантира достъпът по местоживеене на 
всяко дете до качествени образование и грижи от най-ранна детска възраст, 
съответстващи на индивидуалните му нужди. Също така, преходът към 
високотехнологичен и зелен растеж налага нуждата от нов модел за управление на 
висшето образование и научните изследвания в интерес на обществото, измеримо по 
линия на добавена икономическа и обществена стойност. 

Секторът е системно недофинансиран. Държавната инвестиция в образование е 3,9% 
БВП при средно за ЕС 4,7%. Най-голямо е изоставането в етапа на грижи в ранна детска 
възраст и предучилищно образование – 0,8% БВП при средно за ЕС 1,6%. Държавната 
инвестиция в наука е 0,22% БВП при средно за ЕС 0,68%. Всичко това при положение, 
че БВП на глава от населението в България е само 55% от средния за ЕС[1]. 

Секторът е и нереформиран. Това води до тежки системни дефицити. 90,6% от децата 
на възраст 0-3 години и 16,1% от тези между 4 и 6 години не получават достъп до ясла 
и детска градина. 13.9% от учениците отпадат рано от образователната система – при 
средно 10.2% за ЕС[2]. Почти половината от всички 15-годишни ученици са 
функционално неграмотни (четене 47%, математика 44% и природни науки 47%)[3]. 
Българските ученици изостават спрямо връстниците си в другите европейски държави 



с 1,5 години обучение, а изоставането между деца с диаметрално различен социално-
икономически статус в България е 3-4 години обучение[4]. Българските ученици са с 
17,1% по-слабо подготвени за професионална заетост от връстниците им в другите 
европейски държави. 15% от младежите на възраст 20-34 години нито работят, нито се 
обучават –при 10,5% средно за ЕС[5]. 70% от завършващите средно образование 
ученици изразяват намерение за миграция към по-голям град или зад граница[6]. 60% 
от завършващите висшисти работят на длъжности, които не изискват висше 
образование, 50% не работят по специалността си, а 61%, според работодателите им, 
трябва да бъдат дообучавани[7]. Капацитетът в сферата на висшето образование и 
науката е силно фрагментиран и институциите са изолирани, както едни от други, така 
и от икономиката и обществения живот в България, както и от международната 
образователна и научноизследователска общност. Едва 2,5% от българите учат през 
целия живот – при 11,1% средно за ЕС през 2018 г.  

В този контекст вече трета учебна година българската образователна система 
функционира в условията на пандемия от COVID-19. След наложилите се дълги 
периоди на обучение в дистанционна форма през 2020 г., редица международни и 
национални изследвания отчетоха, че те водят до допълнителни образователни 
дефицити, проблеми с мотивацията, психичното здраве, социализацията, 
обездвижване, както и, че тези негативни ефекти засягат в много по-голяма степен по-
уязвимите деца и ученици. В края на 2021 г., при достъп до ваксини и наличие на 
бързи тестове, българската образователна система все още не успява да осигури 
безопасна среда за присъствено обучение, основно поради ниския процент 
ваксинирани учители и недостига на бързи тестове за скрининг на учениците. 
Същевременно не виждаме системни усилия за повишаване на качеството на 
дистанционното обучение и използване на потенциала на хибридното обучение, 
догонващи и компенсиращи дейности на открито през летния период, подкрепа, вкл. 
квалификационна, и облекчаване на натовареността на учителите, осигуряване на 
социални мерки за родителите на деца, които се налага да се обучават дистанционно. 
Не виждаме също системна мобилизация на българския научноизследователски 
капацитет за намиране на решения за излизане от коронакризата, вкл. за справяне с 
открояващия се като все по-ключов проблем с дезинформацията. 

 

 

[1] Данните са от Евростат. Последната налична информация е за 2019 г. 
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Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
 

1. Гарантиране на достъпа по местоживеене, на всяко дете до качествени 
образование и грижи от най-ранна детска възраст. На първо място това изисква 
промяна на философията на планиране на държавната субсидия – не на база на 
приетите деца, а на регистрираните по местоживеене деца. Не по-малко важно е 
изработването на единна рамка за качество и, според нея, осъвременяване на 
цялата организационно-нормативна база на образованието и грижите в ранна детска 
възраст (ОГРДВ). В съответствие с това следва да се направи национален план, 
основаващ се на актуални демографски и миграционни данни, за ускорено 
изграждане на инфраструктурен и човешки капацитет. За да се управлява устойчиво 
качеството, трябва да се създадат ясни процедури за атестиране, инспектиране и 
упражняване на граждански контрол. 

2. Гарантиране на достъпа на всяко дете в предучилищна и училищна фаза на 
обучение до приобщаващо образование, фокусирани усилия за образователна 
интеграция. От 2016 г. насам всяко дете има право на индивидуална подкрепа за 
оптимално развитие на своя потенциал в съответствие с неговите персонални нужди. 
Въпреки че за много деца на практика това означава функционален достъп до 
образование, те не получават адекватно ниво на подкрепа. Причините, които трябва 
да се адресират са липсата на капацитет и стимули, както и недобрата координация 
между институциите в системата за предучилищно и училищно образование, 
държавни и местни органи и структури, доставчиците на социални услуги, 
родителите, гражданския сектор и др. Стимулиране на процеса по десегрегация. 

3. Преминаване към компетентностен модел на обучение и държавна политикa в 
подкрепа на образователните иновации. Необходимо е основните цели на 
предучилищното и училищното образование да се изградят като подробни рамки от 
ключови и професионални компетентности, както и да се създаде алгоритъм за 
тяхната актуализация посредством консултации с работодателите и гражданския 
сектор. Постигането на тези цели, заедно с принципите на приобщаващото 
образование и образователната интеграция, трябва да залегне в основата на 
стандарта за качество и съответно в процедурите за неговото гарантиране. Цялата 
система от правила и процеси в предучилищното и училищното образование трябва 
да се преразгледа и съобрази с тези цели – по-конкретно трябва да се преосмисли 
структурата на училищното образование и държавните образователни стандарти, да 
се премахне задължителния характер на учебните програми, да се променят 
методите на оценяване, вкл. философията на НВО и ДЗИ, да се осигури подкрепа за 
действащите учители и директори, както и да се подобри педагогическата 
квалификация в университетите. 

4. Привличане и задържане на мотивирани учители в системата на 

образованието. Въвеждане на ранна стажантска програма за студентите от 
педагогическите специалности.  Изграждане на система за подбор на ПС. 
Изграждане на национална програма за наставничество в системата на 
образованието. Повишаване на квалификацията на учителите по направление- 
мениджмънт на класната стая и управление на процесите.  Ревизиране на 



обучителните организации. Стимулиране и насърчаване на иновативни 
стратегии за управление на образователните институции и автономията. 
Стимулиране на изграждане на ПУО. Намаляване на административната тежест в 
системата на образованието. Ръст на учителските заплати. 

5. Гарантиране на качеството на предучилищното и училищното образование. 
Трябва да се изработи единна рамка за качество за всички образователни етапи, на 
базата на която да се създаде кохерентен механизъм за неговото управление. От 
страна на държавата този модел следва да разчита на а) системното събиране и 
анализ на количествени данни по ключови индикатори в единна информационна 

система, вкл. от провеждането на НВО и ДЗИ, и б) инспектиране на място според 

качествени методи. Успоредно с това трябва да се създаде нормативна рамка за 
пряк граждански контрол от страна на местната и училищната общност, 
организирани в настоятелство. Механизмът трябва също да включва и процедура за 
управление на качеството в институциите, разчитаща на атестиране. За качеството на 
обучението учителите отговарят пред директора, който ги атестира според ясни 
критерии, свързани основно с добавената образователна стойност. За качеството на 
управлението на училището директорът отговаря пред настоятелството, което го 
атестира. 

6. Нов модел на финансиране на предучилищното и училищното образование. В 
пряка свързаност с механизма за гарантиране на качеството е необходимо да се 
изработи нов модел на финансиране на институциите, който да разчита на три 
стълба: а) институционално финансиране, основаващо се на реални нужди, което се 
верифицира и контролира на местно ниво; б) институционално финансиране, 
основаващо се на резултати, основаващи се на добавена образователна стойност, и 
установени от атестирането и инспектирането; и в) проектно финансиране. 

7. Актуализация на стратегическата визия за висшето образование и научните 
изследвания. Преминаване към компетентностен модел на обучение, съобразен с 
нуждите на икономиката и обществото, както и принципа за учене през целия 
живот. Преминаване към модел на управление на научните изследвания в интерес 
на обществото. Изработване на регламент за предоставяне на изследователски 
услуги на потребителски принцип. Внимателно преодоляване на фрагментацията и 
консолидация на държавните институции в сектора. 

8. Гарантиране на качеството на висшето образование и научните изследвания. 
Трябва да се изработи единна рамка за качество на висшето образование и научните 
изследвания. Съответно да се изгради нов механизъм за управление на качеството, 
интегриращ количествени данни по ключови индикатори, качествени данни от 
акредитация на място и обективна процедура за атестиране на преподаватели, 
изследователи и администратори. Нови процедури за заемане на академични 
длъжности и оценяване на проекти, гарантиращи обективния взаимен контрол, 
както и такива за гарантиране и на стандартите на академичната етика. 

9. Нов модел на финансиране на висшите училища и научните институти. Моделът 
на финансиране тук следва да е аналогичен на предвидения по-горе – с тази 
разлика, че проектното финансиране е много по-голямо по размер и значение. 



Стратегическият приоритет при него следва да бъде пълноценно системно 
финансиране по линия на разумен брой изследователски приоритети, които са от 
съществено значение за българското общество и икономика, около които да се 
клъстерират и консолидират институциите. 

10. Пълноценна интеграция в европейското и световното пространство за висше 
образование и наука. Политика за интеграция на българите, работещи в областта на 
висшето образование и науката в чужбина. Осигуряване на съфинансиране и 
подкрепа за български научни организации в европейски и световни образователни 
научни инициативи. Висока степен на координация на националните и оперативните 
програми с централизираните европейски програми, както и с идентифицирани като 
приоритетни световни образователни и научни инициативи. 

Спешни мерки (в болд – задължителни) 
 

1. Излизане от коронакризата в образованието. Несъмнено това е най-спешният 
приоритет в момента. Първо, за да се гарантират безопасни условия за присъствено 
обучение, се налагат незабавни здравни мерки – скоростно ваксиниране, адекватна 
информационна кампания, с участието на съсловни и научни организации, ясен план 
за това при какви условия се налагат и при какви се вдигат съответните ограничения, 
който след това се спазва, гарантиране на необходимите санитарно-хигиенни мерки, 
непрекъснат скрининг на децата и учениците. Второ, за да се адресират 
образователните дефицити, дистанционното обучение трябва да се ориентира към 
принципите на приобщаващото образование и образователната интеграция, както и 
към подобряване на качеството на самите дистанционни практики. Трябва да се 
работи за устойчив капацитет за използване на електронно обучение успоредно с 
присъствената форма, което ще направи образователната система по-ефективна и 
по-устойчива на бъдещи предизвикателства. Някои от нежеланите ефекти на 
дистанционното обучение могат да се компенсират посредством безплатен достъп с 
ваучери, до безопасни и качествени дейности, насърчаващи физическата активност, 
социализацията, развиването на компетентности, които да се провеждат 
приоритетно на открито през лятото и есента. Трето, трябва предвидят адекватни 
социални мерки в подкрепа на работещите родители в случай на наложително 
затваряне на институциите. 

2. Интелигентна цифровизация. Един от положителните ефекти на коронакризата е, 
че катализира, макар и доста хаотично, цифровизацията на образованието в 
България. Затова е нужно да подходим спешно към нейното интелигентно и 
устойчиво развитие. Най-ефективно би било изграждането на интегрирана 
информационна и комуникационна среда, в която да могат да се интегрират колкото 
се може повече от използваните към момента инструменти, и система за 
административна комуникация, електронен документооборот, електронни 
дневници, бази данни, регистри, кандидатстване, прием, отчетност, атестация, 
акредитация. Тази среда трябва да осигурява безпрепятствения, доколкото е 
възможно и автоматизиран, обмен на информация между тези два елемента с цел 
да се улеснят ежедневните образователни и административни дейности, както и да 
се управлява качеството и да се вземат управленски решения на базата на данни. 



Особен важно е да се осигури изграждането и усъвършенстването на дигиталните 
компетентности на всички участници в образованието. Полезно би било за това да се 
привлича експертиза експертиза от страна на частния и гражданския сектор. 
 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

1. Системно увеличение на публичната инвестиция в образование и наука до 
средноевропейско ниво. Това означава ежегодни бюджетни инвестиции в размер от 
4% БВП за ОГРДВ, предучилищно и училищно образование, 1% БВП за висше 
образование и 1% БВП за наука. 

2. Финансиране на реформите. За да може тези публични инвестиции да произведат 
качество в системен план, е необходимо да се проведат изброените по-горе ключови 
реформи. Средства и подкрепа за тези реформи биха могли да дойдат от Европейския 
съюз – по линия на оперативните програми, Механизма за възстановяване и 
устойчивост, и Инструмента за техническа подкрепа на ЕС. Макар и оперативните 
програми за започващия период да предвиждат финансиране за някои от дейностите 
по тези реформи, Националният план за възстановяване и устойчивост, беше подаден 
със съвършено различни приоритети в тази област. 

3. Мониторинг и оценка на политиките и резултатите от тях. Предвид спешната нужда 
от повишаване на качеството на образованието, множеството източници на 
финансиране и сложната обвързаност на политиките в областта на образованието и 
науката, е необходим интегриран механизъм за мониторинг и оценка. Той следва да 
изяснява координацията между дейности, финансирани от националния бюджет, вкл. 
националните програми, и тези, финансирани от европейските фондове или от друг 
външен източник, както и да оценява резултатите от тях спрямо стратегическите 
приоритети на Националната програма за развитие и Стратегическите рамки за 
развитие за съответните сектори. 

 


