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Нямаме никаква представа какви трябва да бъдат държавните разходи за образование 
и наука. Проблемът е, че липсва ясна и единна идея за същността и целите на образованието, 
както и за основната цел на науката. Поради това е невъзможно да се изгради целенасочена 
стратегия и да се направи точна оценка на необходимите държавни разходи. 



1. Теза 

Най-общо държавните разходи за наука представляват една дългосрочна инвестиция. И 
като такава, те би трябвало да се оценяват на основание на очакваната възвръщаемост. Но тъй 
като в България съществува разминаване в представите за приложението на тези резултати, се 
формират две различни цели за науката. Те от своя страна водят към две различни оценки, 
нито една от които не може да бъде определена в текущата ситуация, поради два фактора, 
които оказват влияние. Първият е рискът в замяна на направените държавни разходи, да не 
бъдат положени усилия, а вторият са трудностите, свързани с използването на получените чрез 
наука резултати за подобряване на общественото благосъстояние. Точно преодоляването на 
тези трудности е ролята на предприемачеството. Но то също изпитва известни затруднения, 
поради неблагоприятните условия в страната и влиянието на образователната система, чиито 
методи не стимулират предприемаческия дух. 

Междувременно на световно ниво се води дискусия за същността на образованието. 
Две гледни точки биват защитавани. От едната страна на спора са защитниците на тъй 
наречените „предприемачески качества”, заедно с привържениците на влечението към 
изкуствата, под общото название „креативност”. А от другата  - текущите водещи 
образователни методи, за които е характерно съсредоточаване в задълбочените изследвания и 
добре-платените специалности. За съжаление в България този въпрос не се обсъжда 
официално. Вместо това като основни цели се определят реформирането на образователната 
система по западен образец и създаването на квалифицирана работна ръка за нуждите на 
производството. Макар явната изостаналост на българската образователна система да 
проличава и от проведеното на 27.02.2011. запитване за целите на образованието, по-
интересен е факта, че двете вече-споменати противопоставяни мнения получават почти равен 
резултат. Запитаните са единни в твърдението, че образователна реформа в България трябва 
да има. Но по въпроса кой път тя трябва да поеме, все още няма единно мнение. Това прави и 
определянето на необходимите държавни разходи за образование невъзможно. 

2. Определяне на разходите за наука 

Държавните разходи за наука представляват инвестиране на средства в хора, които 
имат задачата да постигнат някаква цел. И в зависимост от очакваните граници на тази цел, 
може да бъде извършена оценка на допустимите средства, които да бъдат вложени. Но на 
въпроса „коя” е тази цел, съществуват два възможни отговора.  

Едното предложение е науката да служи за целите на образованието, като се занимава 
с извършването на опити основно с учебна цел. В този случай е невъзможно да се направи 
оценка на възвръщаемостта на инвестицията в наука, без преди това да бъде оценено 
образованието. 

Втората възможна цел на научната дейност в страната е създаването на изобретения и 
открития, които в дългосрочен план да подобрят благосъстоянието на лсички „инвеститори” – 
данъкоплатци. Несъмнено тази инвестиция носи някакъв риск – вероятността след свършената 
работа да няма резултати. Но дори така, стойността `и може да бъде определена. Проблемът е 
вторият вид риск, който съществува в случая. Възможността резултати да липсват поради това, 
че въобще не са били потърсени, след като пари за целта са били отпуснати, унищожават 
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стойността на инвестицията в наука. Ето защо е необходимо най-напред да бъде елиминирана 
тази възможност. Но с постигането на споменатата цел не всички проблеми са решени. 
Съществува още един фактор, способен да умножи стойността на разглежданата инвестиция с 
число, което може да бъде както нула, така и по-голямо от единица. Това е умението 
получените чрез наука резултати да бъдат използвани за подобряване на благосъстоянието, а 
звеното, което изпълнява тази роля се нарича предприемачество. Но и пред него стоят два 
проблема. Първият от тях - неблагопритните условия за предприемачество в страната, не се 
влиаят от държавната политика относно образованието и науката. Това прави съответните 
данни екзогенни при определяне на държавните разходи в споменатите сфери. Вторият фактор 
е тъй-нареченият „предприемачески дух”, който бива задушаван от образователната система, 
която е ориентирана основно към теорията. 

3. Емпирични данни 

Анкетното проучване, което проведох на 27.02.2011г., показа, че неофициалните 
настроения в България отговарят на световните тенденции. В проучването участваха 50 човека, 
които са пряко свързани с образователната система – ученици, студенти, преподаватели. 
Повечето от анкетираните са студенти на възраст между 19 и 27 години, изучаващи различни 
специалности в различни университети. 

Мнозинството (94%) смятат, че образованието в България не отговаря на целта, която 
би трябвало да има. Същият процент са отговорили положително на въпроса дали е 
необходима образователна реформа. Негативните представи за текущите цели на 
образователната система преобладават (74%), откроявайки липсата на продуктивност като 
основен проблем. 

Това, което предизвиква вниманието е, че въпросът „Каква трябва да бъде целта на 
образованието в България” не е получил отворени отговори, които да се различават 
значително от предложените такива. За сравнение, идентичен въпрос, но отправен към 
текущите цели на образователната система е получил няколко отворени отговора, 
нефигуриращи сред предложените. Вместо това, мнението на анкетираните се разпределя 
почти по равно между двата предложени отговора. 

4. Сравнение с реалността 

Същата дискусия се води в момента на сцената на „световното” образование. Правят се 
опити досегашните водещи практики, отразени в единия от двата най-популярни нормативни 
отговора в анкетата, да бъдат отхвърлени и заменени с вторият по популярност отговор, който 
все-още не е изпробван. 

Стандартизацията на образованието бива обвинявана, че унищожава креативността и 
насочва учащите да подобрят резултатите си в сферите, в които са по-слаби, което противоречи 
на теорията за сравнителните предимства и намалява специялизацията. Текущите 
образователни практики биват обвинявани в подчиненост на остарели икономически модели и 
стимулиране на по-продуктивните и добре-платени специалности. 

Друг аргумент против досегашните методи на обучение представляват новите им 
заместители, които биват откривани, но все още не са се наложили. Те са съсредоточени 
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основно върху ученето с интерес и насърчават търсенето на познание и проявата на 
креативност във всички сфери. Според тяхната теза, изкуствата в момента не получават 
необходимото им внимание. 

Емпиричните данни сочат, че предприемачеството като качество, необходимо за 
оползотворяване на научните открития не само не се стимулира, но и бива наказвано от 
стандартните практики в обучението. Някои от най-големите предприемачи в света са 
определени като боледуващи от „Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност”. 

5. Приложение в България 

Несъмнено образователна реформа в България е необходимо да има. Това показват 
едноврменно резултатите от анкетата, съветите на множество чуждестранни организации и 
българските медии. За съжаление официално се обсъжда единствено преструктуриране по 
подобие на наложения западен модел, чиито пропуски вече започват да бъдат откривани. И 
макар там където текущо се прилага, образованието да бъде предимно финансирано частно, 
директна аналогия със ситуацията в България  може да доведе до проблеми. По-конкретно 
липсата на достатъчно кандидати за училищата и университетите, заедно с вече-откроения 
недостатък – недостатъчно либералните методи на преподаване, биха били несъвместими в 
комбинация с платеното обучение. 

Така и за сферата на образованието се открояват два възможни пътя на развитие. 
Първият е добре-отъпканата пътека на изпробвания модел, който в контекста в България ще се 
нуждае от здраво държавно финансиране и пак не би се очаквало да има достатъчно добри 
резултати за да се мери със западните си аналогии.       
А вторият до сега не е изпробван и макар опитите, правени в тази насока да имат впечатляващи 
резултати в слабо-развити страни, носи със себе си огромно количество риск и трудности за 
този, който се наеме да го прилага. 

Този кръстопът, на който се намира образователната система прави оценяването на 
необходимите държавни разходи извънредно трудно и предполага откриването на 
нестандартни методи за тази цел, тъй като такъв е и контекста, в който ще бъдат прилагани. 

6. Резултат 

Чрез анализиране на текущата ситуация и съществуващите взаимовръзки се опитах да 
открия конкретните проблеми, пред които е изправена образователната реформа в България, 
тъй като правилното им разпознаване и решаване е първата стъпка към съставянето на единна 
стратегия за целенасочено развитие. За нещастие, определянето на необходимите държавни 
разходи за наука и образование, изглежда невъзможно на сегашния етап. 
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Question 1*
На каква възраст сте?

 На по-малко от 15 години.   0  0% 

 Между 15 и 19 години.   6  12% 

 Между 19 и 27 години.   42  84% 

 На повече от 27 години.   2  4% 

Question 2*
Каква е основната цел на образованието в България в момента?

 Да създаде продуктивни членове на обществото които да осигурят растежа му в дългосрочен план.   5  10% 

 Да стимулира всеки който има желание да се развива в избрана от него област и да му даде възможността да го направи.   8  16% 

 Да плаща заплати на определени хора които не правят нищо тъй като ученето ни е биологично заложено.   21  42% 

 Чрез специализирани кръжоци да създаде малко на брой учени-специалисти които да емигрират в чужбина.   7  14% 

 Друго (посочете какво)   9  18% 

ID Друго (посочете какво) View
Survey

4570910 Да раздава скъпи за обществото безполезни хартийки, които са загубили всякаква сигнална функция на трудовия пазар. View
4571141 Основната цел на образованието в момента е да се изкарат възможно най-малко образовани кадри View
4571144 Образованието в България в момента се лута без цел или посока, което води до невероятно слабите резултати на учениците. View
4575421 основната цел на бг образованието е да е солидарно, нарушавайки всички принципи на пазарната икономика, генерирайки

всякакви малоумни резултати
View

4575756 Трудно е да се каже, но целта му определено не е да мотивира учащите и да създава ценни кадри, от които страната се
нуждае.

View

4575808 Да дава възможност за развитие на най-мотивираните и пробивни 10% които да емигрират в чужбина и да убива творческото
мислене на останалите, да стимулира ученето на изуст и да откъсне максимално придобитите знания от каквито и да е

практически умения. Пример: Обучение по природни науки - не се правят опити, не се създава приложимо знание в каквато и
да е област.

View

4575888 Да симулира дейност. View
4575966 Основната цел на Българското образование е да накара всеки да следва даден модел на обучение и да ограничи неговите

интереси ( странични и различни от тези в училище или университета ).И така да подготви отлични работници, които
изпълняват всичко , което им се каже без даже да си помислят , че може да имат амбиции за израстване, тъй като са

свикнали да изпълняват заповеди още от детска градина.

View

4576760 Университетите се конкурират за прием и средства помежду си, като по много вреден начин осигуряват диплома на всеки,
който пожелае да притежава такава - целта се размива. Би трябвало да е комбинация от първата и втората опции.

View
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Question 3*
Каква трябва (според Вас) да е целта на образованието в България?

 Да създаде продуктивни членове на обществото които да осигурят растежа му в дългосрочен план.   25  50% 

 Да стимулира всеки който има желание да се развива в избрана от него област и да му даде възможността да го направи.   18  36% 

 Да плаща заплати на определени хора които не правят нищо тъй като ученето ни е биологично заложено.   1  2% 

 Чрез специализирани кръжоци да създаде малко на брой учени-специалисти които да емигрират в чужбина.   1  2% 

 Друго (посочете какво)   5  10% 

ID Друго (посочете какво) View
Survey

4571141 1. Образованието да се раздели на 4 основни степени: средно, довисше, висше, магистри. Да се отсяват учениците по
степени и да се работи насочено по специалности. В крайна сметка на полето винаги има работа

View

4575261 Според мен целта трябва да е образоването на цялата нация. По-точно обучение в широк спектър, тип енциклопедични
познания, а не специализиране на познанията в една област. По този начин, хората първо ще имат голяма култура и след

това могат да специализират това което им харесва или обществото изисква.

View

4575421 да те научи да мислиш правилно, да се запознаеш с хора, от там нататък всичко е твоите ръце View
4575574 Да създава навици у младите хора да търсят, анализират и произвеждат информация, която да е полезна за бизнеса и

обществото като цяло.
View

4576760 1 + 2 View

Question 4*
Образованието в България в момента отговаря ли на целта, която би трябвало да има?

 Да   3  6% 

 Не   47  94% 

Question 5*
В крайна сметка, необходима ли е образователна реформa?

 Да   47  94% 

 Не   3  6% 
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