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В това есе ще се опитам да покажа и докажа, че българските институции нито имат идея 

колко да харчат за образование, нито как да харчат. Имат абсолютно погрешна представа за 

това какво представлява правилното използване на средства в образованието.  Това е и 

основна причина да сме се запътили стремително към дъното на всички класации за качество 

на образованието. 

Фокусът на това есе е главно върху образованието поради две важни причини. Първо, 

като студент мога да пиша с много повече разбиране за това, което става в тази система. Второ, 

успешният образователен модел е основният фундамент за развитието на наука.  

1. Колко харчим за образование 

В изследване на ООН от 2000-2002 година България се нарежда на 95то място в класация 

от 132 държави, сравняваща разходите за образование като процент от Брутния Вътрешен 

Продукт (БВП). В този момент България харчи 3.5% от БВП за образование. По този показател 

сме след всички европейски държави, както и след много африкански. 

Изследването на OECD от 2008 год. Education at a Glance 2008: OECD Indicators показва, че 

през последните години се наблюдава тенденция за значителни увеличения на нивата на 

разходите за образование, както като абсолютни стойности, така и като процент от бюджетите 

на отделните страни от проучването. Само през периода 2000 – 2005 година общият брой на 

средствата, отпуснати за бюджетите на образователни институции на всички нива в 

образователната система във всички държави (участващи в изследването), е нарастнал с  19%. 

През 2005 година, страните от OECD харчат 6.1% от БВП за образование. Друг важен индикатор 

показва, че в страните от OECD процентът на разходите за образовние от общите публични 

разходи скача от 11.9% на 13.2% (за периода 1995-2005).  

Предвидените средства за образование в България през 2011 година представляват 3.3% 

от БВП, което представлява спад от 0.2% спрямо 2002 година. В Бюджет 2011 за образование са 

предвидени 2535.4 млн лева или 9.4% от общите публични разходи - спад с около 200 милиона 

спрямо 2008 и 2009 година или с 2.5% по-малко от нивата на страните от OECD през 1995 

година. 

Изводът от тези статистики е, че страната не само харчи много малко, но и продължава 

да намалява относителния дял на образовaнието като процент от публичните разходи. В 

момента разходите за образование в България са процентово по-малки от разходите на много 

страни от преди повече от 10 години. Харченето ни за образование не се и  доближава до това 



на други държави от миналия век. Движим се против световния тренд за непрекъснато 

увеличаване на инвестициите в знание. Можем ли да си позволим такова нещо? Създали ли 

сме система, която е толкова добра, че функционира прилично, независимо колко е голямо 

финансирането ѝ? 

 

2. Какви резултати показваме 

В изследване на PISA от 2010 г. България е поставена на 52ро място от 71 страни, в 

класация, отразяваща уменията на 15-годишни ученици да четат и анализират текстове. 

Класирани сме в  групата на страните, които показват резултати statistically significantly below  

OECD average. Единствената европейска страна, която е по-назад в класацията, е Румъния 

(OECD, PISA 2009 Database). 

 

Под  5% от българските ученици са класирани в горните ( 5-то и 6-то) нива на скалата за 

умения в разчитането и разбирането на текстове, скалата за математика или за природни 

науки, като средното за страните от OECD e 16,1%.( OECD (2010), PISA 2009 Results: What 

Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science).  По-

тревожното е, че 8% от учениците са под ниво 1b, 12.9% са на ниво 1b, 20.1% - на ниво 1а 

(OECD, PISA 2009 Database Table I.2.1 Percentage of students at each proficiency level on the 

reading scale). Нивото, на което един ученик се смята за функционално грамотен е 2ро, т.е. 41% 

от българчетата на 15 години са  неграмотни (PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do 

– Volume I, p. 52). Също така в периода 2000-2009 година България отбелязва и спад (макар и 

малък) в резултатите на теста за ниво на функционална грамотност (OECD, PISA 2009 Database, 

Table V.2.1.). 

 
UNESCO поставя България на 115то място от 123 държави по разходи за студенти, 

обучаващи се във висши учебни заведения.  Страната ни няма нито един университет, поставен 

в първите 500 в света (Shanghai Jiao Tong University АRWU 2010). Да не говорим за споменаване 

в по-престижни и по-селективни класации, като тези на вестниците Times и Financial Times. 

Страната ни е на едно от последните места по брой цитируеми научни статии в Европа за 

периода 1997-2006. Зад нас са Македония, Сърбия, Албания и няколко островни страни и 

държави джуджета (SCImago Journal and Country Rank).  Причината за все още приличната 

позиция в тази сфера е забавеният ефект от изоставането ни в средното и висшето 

образование. Когато поколението,  при което в момента има 41% функционално неграмотни, 



стигне до продуктивна възраст, може да се очаква рязък спад и при този показател. Сегашните 

около 30 000 публикувани научни документа (което все още е сравнимо с резултатите на други 

европейски страни ) може с лекота да паднат до бройките, излизащи в африканските държави 

(SCImago Journal and Country Rank).  

 

Смята се, че учителите представляват най-съществения ресурс, свръзан с ученето 

(Greenwald, Hedges and Laine, 1996;Gamoran, Secada, and Marrett, 2000; Rivkin, Hanushek and 

Kain, 2005). Недостиг на квалифицирани преподаватели може да окаже силно отрицателно 

влияние върху резултатите от работата в училище. При средна брутна заплата от 710 лв на 

месец навсякъде в България има огромен недостиг на млади специалисти, които да заместват 

пенсиониращите се. Публична тайна е, че заради недостига на много места работят отдавна-

пенсионирани учители. 

 

Ситуацията е много подобна и в университетите. От лични впечатления мога да кажа, че 

намирането на асистенти за всички дисциплини в моя факултет е изключително трудно. 

Програмата често се изменя единствено поради липсата или наличието на преподавател, без 

вземането на други съображения предвид. Самата нужда да разказвам от „лични впечатления” 

показва липсата на отчетност в системата на висшето образование. Показва и желанието за 

„скриване” на проблемите, което е стигнало размерите на откровено игнориране на 

ситуацията. 

 

Сериозен проблем има с младите учени, които масово напускат страната. Вестник 

„Монитор” споменава, че за периода 2002-2007, между 3500 и 5000 учени са напуснали 

страната. Отново мога да се позова на личния си опит, само за месец се запознах с две млади 

асистентки – едната невролог, другата биолог. И двете чакаха резултатите си от международен 

езиков тест – техният билет към скандинавски научни институти. 

 

Голяма част от недостатъците на българското образование не могат да бъдат обхванати 

от статистика. Но могат да бъдат усетени от хората в системата (преподаватели, 

администратори, ученици и студенти), а за съжаление, вече и от тези извън нея. Останалите 

извън статистиката са по-опасните и по-разрушителните и в същото време са налични във всяко 

ниво – от началните училища до университетите. 

 

Страхувам се да не изгубя фокусът на есето, ако започна да изреждам и коментирам 

провалите на образованието в България. Масовото бягане от училище, нерелеватните 



учебници и помагала, държането на чуждестранни студенти за попълване на бюджетни дупки, 

липсата на преподаватели, емигрирането на младите учени и т.н. Всички тези въпроси са 

огромни и могат да бъдат теми на отделни есета и дори по-сериозни разработки. Но заедно с 

изложението ми в тази втора част могат да доведат до няколко извода, които директно 

отговарят на въпроса в заглавието на есето: 

 

1. Учениците са слабо мотивирани и показват изключително ниски резултати. 

 

2. Университетите предлагат евтино и нискокачествено образование. 

 

3. Настоящето на българската наука не е розово, но я очаква много по-мрачно бъдеще. 

 

 Тези три извода показват не само че не знаем колко да се харчи за образование. 

Показват незнание как изобщо да се води политика в тази сфера - от финансовото осигуряване, 

през управлението на средствата, създаването на учебни програми, избора на ръководители на 

образователни институции, осъзнаването на потребностите на студенти и ученици. И най-вече 

са израз на слабата воля за промяна и подобрение.  

 

3. Образователни политики 

 

Изследването на PISA показва, че при по-внимателен поглед добре представящите се и 

бързо подобряващи се образователни системи имат много сходства, които надхвърлят 

различията им в тяхната история, култура и икономическо развитие (OECD (2010), PISA 2009 

Results: What Makes a School Successful? – Resources, Policies and Practices (Volume IV).  На преден 

план излизат стратегии, които, независимо от това къде се прилагат, водят до покачване нивото 

на образованието. 

 

Ефективните училища изискват правилната комбинация от квалифициран  персонал, 

уместни учебни планове, адекватни сгради и съоръжения и мотивирани ученици, които са 

готови да се учат. В същото време желанието за инвестиране в образование трябва да бъде 

балансирано с желанието за инвестиране в другите обществени блага, генериращи останалата 

част от публичните разходи...[] Изследвания показват слаба връзка между размера на 

ресурсите за образование и представянето на учениците, много по-голяма зависимост е 

установена с качеството на човешките ресурси (учители и възпитатели) отколкото с 

материалните и финансовите ресурси, особено при индустриализираните нации (Fuller, 1987; 



Greenwald, Hedges and Laine, 1996; Buchmann and Hannum, 2001; Rivkin, Hanushek and Kain, 

2005). 

  

Тази слаба връзка между ресурси и представяне, която се наблюдява в предишни 

изследвания, може да се види и в изследването на PISA...[] единственият ресурс, който PISA 

показва като свързан с представяенето на учениците, е нивото на учителските заплати спрямо 

БВП (OECD (2010), PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? – Resources, Policies and 

Practices (Volume IV). 

 

В своя доклад PISA извежда няколко характеристики, които са определени като 

фундамент на всяка успешна образователна система. Наличието им има много по-силна връзка 

с качеството на образователния продукт, отколкото финансовия ресурс, отделен за 

образование. 

 

Първо, въпреки че повечето държави декларират сериозен ангажимент към 

образованието, дали това е така разбираме, когато този ангажимент се сравни с другите 

държавни приоритети. Как се съпоставят учителските заплати с тези на други 

висококвалифицирани работници? Каква тежест има образователният ценз при наемането на 

служители на работа? Бихте ли искали да сте детски учители? Колко внимание обръщат 

медиите на училищата и образованието?  

 

Кое е по-важно - мястото на едно населено място в спортните или в образователните 

класации? Склонни ли са родителите да насърчава децата си да учат по-дълго и по-усилено, 

вместо да прекарват време с приятелите или спортувайки? 

 

В най-успешните образователни системи политическите и обществени лидери са 

убедили гражданите да направят такъв избор, с който да докажат, че ценят образованието 

повече от други неща.  Също така най-добрите образователни системи приемат положително 

разнообразието от възможности, интереси и социални обкръжения, като използват 

индивидуализирани подходи за обучение. 

Второ, добре представящите се образователни системи се отличават с  ясни и 

амбициозни стандарти, които са споделени от цялата система, съществува фокус върху 

придобиването на комплексни  умения за мислене. В тези системи всеки знае какво се изисква 

за получаването на определена квалификация, състояща се от учебно съдържание,което 

трябва да се покрие,  и ниво, което трябва да се демонстрира, за да се заслужи тя. Учениците 



не могат да продължат към следващата фаза на живота, било тя в работата или в 

образованието, ако не докажат, че са квалифицирани да го направят. Те знаят какво трябва да 

направят, за да постигнат мечтата си. (OECD (2010), PISA 2009 Results: What Makes a School 

Successful? – Resources, Policies and Practices (Volume IV)).  Тук се засяга и една от най-големите 

слабости на образованието в България - невъзможността му да мотивира учащите се от всички 

нива (ученици и студенти). Рязката инфлация на образователния ценз, дори и в световен 

мащаб (WSJ The Declining Value of Your College Degree, July 17 2008), комбинирана с 

изключително слабото представяне на българското образование (вж 2. Какви резултати 

показваме) влияят силно отрицателно на желанието за получаване на диплома. Следването се 

превръща в „получаване на тапия”, а образованието изглежда все по-отдалечено от 

постигането на някаква мечта. Или с други думи, успехът все по-малко се свързва с усилията, 

нужни за получаване на образование. 

 

 Трето, качеството на образователната система не може да надмине качеството на 

училителите и директорите, тъй като в крайна сметка ученето е продукт на това, което се 

случва в класните стаи. Много от най-добре представящите се образователни системи в света 

са преминали от бюрократични, централизирани стурктури до такива, в които хората на 

предните линии имат много повече контрол върху това как се използват ресурсите, как се 

назначават хората, как се организира работата, така че да се постигнат резултати. Тези системи 

предсотавят значителна свобода на действие на директорите и учителите да определят как се 

разпределят ресурсите - фактор, който според докладa (PISA 2010) е тясно свързан с 

представянето на едно училище, с условието, че съществува добра система за отчитане. Този 

подход създава среда, в която учителите работят заедно за създаването на една рамка на това, 

което те смятат за добри практики - извършват полеви експерименти, за да потвръдят или 

отхвърлят подходите, които са разработили и да оценят колегите си на базата на това до колко 

техните практики са се оказали ефективни в класните стаи (OECD (2010), PISA 2009 Results: What 

Makes a School Successful? – Resources, Policies and Practices (Volume IV)).   

 

В България има опит от страна на Министерство на образованието и науката да се 

увеличи автономията на училищата, но засега това засяга само финансовата им политика. 

Цинитраният доклад показва, че дори по-важна е оперативната независимост. Идеална 

система би била тази, в която училищата сами разработват учебните програми, а учениците 

показват качеството на наученото на стандартизирани тестове, проведени от образователното 

министерство или друг независим орган. 

 



Последно, но не на последно място по значение, най-впечатляващият резултат от 

работата на образователни системи на световно ниво е предоставянето на високо качество на 

образование в цялата система, така че всеки учащ се получава отлични възможности за 

образование. За да го постигнат, ръководителите на системите първенци инвестират в най-

важните образователни ресурси, а именно привличат най-талантливите учители в най-

стимулиращите класни стаи, като приоритизират такова харчене, което да осигури 

висококачествени учители. (OECD (2010), PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? – 

Resources, Policies and Practices (Volume IV)).   

 

4. Заключение 

 

Лесно е да се докаже, че харчим изключително малко за образование и наука в България, 

и аз съм се опитал да го направя в първата част от есето. Ръководителите на страната ни опасно 

малко инвестират в най-ценния капитал за една държава – човешкия.  

 

 Разликите с държавите, към които се стремим като образци са огромни и срамни, 

защото просто няма модерно западно общество, което да отделя толкова малко за 

образование. В България се отделят не само малко пари, но и малко внимание, мисъл и 

интелектуален ресурс. Когато се харчи, това се прави без цел, без план, хаотично.  

 

Искам да наложа и своя извод, че промени могат да се направят и без да се наливат 

огромни средства, защото големите проблеми не идват толкова от липсата пари: 

 

...Изследвания показват слаба връзка между размера на ресурсите за образование 

и представянето на учениците… ( Fuller, 1987; Greenwald, Hedges and Laine, 1996;Buchmann 

and Hannum, 2001; Rivkin, Hanushek and Kain, 2005). 

  

 [ ]…Тази слаба връзка между ресурси и представяне, която се наблюдява в 

предишни изследвания, може да се види и в изследването на PISA. 

 

 Истинският дефицит (на които е симптом и харченето за образование) е на политики, 

идеи, стратегии и желание. Добрите примери и практики, с богатство от детайли и 

статистическа информация, са нагледно записани в документи, като тези, които съм цитирал в 

есето. Остава да ги прочете и някой друг, освен студентът Стоян Панчев. 
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