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Да, знаем – изобщо не трябва да има държавни разходи за образование и наука.  
Тази теза обаче изглежда твърде рязка и крайна, и за да добие напълно реалистични 
очертания трябва да бъде аргументирана. Тъй като проблемът с размера на държавните 
разходи в сферата на образованието и науката е значително широкообхватен,  ще го 
разгледам в два аспекта – от гледна точка на висшето образование, в чиято система в 
момента участвам и аз, и от гледна точка на науката в лицето на Българската академия 
на науките.

Държавни разходи за висше образование

По  данни  на  НСИ  държавните  разходи  за  висше  образование  (бакалавър, 
магистър и доктор) през последните седем години постоянно нарастват за да достигнат 
през 2007 г.  517 653 хил. лв.  (Приложение 1).  По данни на агенцията по заетостта1 

броят на безработните с висше образование обаче нараства със 7949 души или с 33.5% 
в сравнение с 2009 г., като достига 31 684 души. Това се дължи не само на цялостно 
нарасналия  брой  на  безработните  лица,  но  и  на  все  повечето  университетски 
специалности, които създават ненужни кадри с нулева професионална реализация по 
специалността си. По този начин са налице недоволна държава, поради увеличаващите 
й се разходи за  висше образование и недоволни студенти, които са започнали своето 
образование по специалности с високопарно обещана от университети реализация и 
перспективи, но са го завършили  с ненужни на пазара на труда дипломи и знания. 
Третият  участник  на  пазара  на  образователни  услуги  –  доставчиците,  също  са 
недоволни. Университетите се оплакват от недостиг на средства, желаят увеличение на 
държавните  субсидии  и  нямат  никакъв  стимул  да  подобрят  обучението,  което 
предоставят или управлението на предоставяните им от държавата средства.  Всичко 
това показва,  че системата  на висшето образование не работи ефективно,  а  една от 
причините за това е начинът на финансирането й.

Аз  лично  в  момента  съм  потребител  на  образователната  услуга,  която  ми 
предоставя  държавата.  Като  студент  в  бакалавърската  програма  на  държавен 
университет в продължение на четири години плащах малко над 100 лв. семестриална 
такса с различна вариация към увеличение през отделните години. Обучението ми през 
тези четири години беше по държавна поръчка, т.е. субсидирано от държавата.  Към 
днешна  дата  вече  съм  студент  в  магистърска  програма  на  същия  университет. 
Обучението ми вече не е държавна поръчка, а платено и всеки семестър внасям по 900 
лв. семестриална такса. Ефектите върху тази промяна са следните: посещаемостта ми 
на  лекции  и  упражнения  е  по-висока,  мотивацията  ми  към  усвояване  на  учебния 
материал  е  по-голяма,  съсредоточеността  ми  по  време  на  занятията   -  по-добра  и 
разбира се желанието не просто за изкарване на съответна оценка, а добиване на по-
висока добавена стойност от учебния процес – завишено. Откакто започнах изцяло да 
си заплащам обучението, разбира се и изискванията ми към качеството на преподаване 

1 Агенция по заетостта, Структури на безработните по пол, възраст, професионален и образователен 
признак

3

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=25/05&WA=AnaProBul3.asp&YM=2010/Quarter3/3.htm


и материалната база се повишиха. Все пак желая да получавам насреща си толкова, за 
колкото заплащам. Тези ефекти на платеното обучение са доказани и в изследването2 от 
2004 г. „The Incentive Effects of Higher Education Subsidies on Student Effort”,  в което е 
доказано,  че студентите са по-мотивирани да учат и отделят повече време за учене, 
когато участват финансово в процеса. При това положение няма никаква логика с всяка 
изминала година да се увеличават държавните субсидии за висше образование, особено 
след като ефектите от субсидиите са по-негативни в сравнение с тези, когато такива не 
съществуват.

При съпоставка на два реномирани софийски университета – един частен и най-
стария  държавен -  се виждат значителни разлики в полза  на  частния.  По показател 
материална база,  частният университет може да се похвали с модерно обзаведени и 
оборудвани с най-ново техническо оборудване зали, както и множество заведения за 
хранене и отдих, компютърни зали и зали за културни мероприятия (кино, театър и др.). 
За  сметка  на  това  сравняваният  държавен  университет  е  със  стара  и  амортизирана 
материална  база  и  не  предоставя  и  половината  от  материалните  възможности  на 
частния  университет.  Частният  университет  предоставя  широки  възможности  за  е-
обучение на своите студенти благодарение на електронна система, в която те могат да 
намерят  информация за изискванията  и оценяването  по всеки един изучаван  от  тях 
предмет, пълния лекционен курс, допълнителни материали за самоподготовка, качени 
от преподаватели по конкретната дисциплина, домашни задания, които се проверяват 
от  преподавателите  и  връщат  отново  по  електронната  система  на  студентите, 
електронни протоколи и др. В сравнявания държавен университет такава система няма, 
всички  дейности  се  извършват  на  хартиени  носители,  а  немалка  част  от 
преподавателите въобще не могат да използват компютърна техника. 

Относно  преподавателите  в  частния  университет  е  въведена  система  на 
оценяване и атестиране, в която участват активно и студентите, които оценяват всеки 
един  преподавател  по  различни  критерии,  включително  и  по  материалите,  които  е 
качил преподавателят в е-системата за обучение. Оценките, поставени от студентите, 
съответно  са  и  един  от  елементите  при  формиране  на  възнаграждението  на 
преподавателите в частния университет. Тъй като възнагражденията са високи, не са 
отчетени корупционни практики и преподавателите се пазят от такива „залитания”, тъй 
като рискуват да загубят една добре платена работа. В частния университет е въведена 
и строга система за контрол на провеждане на учебните занятия и поради това те имат 
състояемост  100%.  В  сравнявания  от  мен  държавен  университет  голям  процент  от 
занятията  не  се  провеждат  поради  неявяване  на  преподавателите,  а  корупционните 
практики са често срещано явление. Обяснението за големите различия се крие в това, 
че  държавният  университет  разчита  почти  изцяло  на  субсидиите  на  държавата  и 
управляващите го не виждат никакъв смисъл в разумното и ефективно управление на 
идващите  наготово  средства.  Каквито  и  специалности  да  се  предлагат,  каквито  и 
преподаватели да се наемат, както и да се управлява финансово, държавни пари за този 
университет винаги ще има и този факт пресича каквото и да е желание от страна на 

2 Ayşegül Şahi, The Incentive     Effects   of Higher Education Subsidies on Student Effort   , 2004
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университета  да  повиши качеството  на  всичко изброено.  От друга  страна,  частният 
университет, за да се самоиздържа само от таксите на своите студенти е принуден да 
привлича висококвалифицирани преподаватели, да създава разнообразни специалности 
с висока професионална реализация и да предоставя отлична материална база на своите 
студенти за да ги стимулира да плащат десет пъти по-високи такси в сравнение с тези в 
държавния университет. И успява!

В свое есе проф. Хенри Мейн3, титулуван като един от четиримата откриватели 
в  сферата  на  правото  и  икономиката,  разглежда  три  организационни  модела  на 
функциониране  на  университетите  –  университет  основан  на  свободния  пазар,  на 
диктатурата  и  кооперативен  модел.  При  първия  държавата  изобщо  не  участва  във 
висшето  образование,  вторият  задоволява  единствено  нуждите  на  донорите,  които 
осигуряват  финансиране  за  съответните  университети,  а  третият  се  базира  на 
финансиране от всички възможни източници, а целта е да се вземат колкото се може 
повече  пари.  Професорът  изказва  опасение,  че  третият  модел на  функциониране  на 
университетите  се  налага  бързо  и  в  момента  е  най-често  срещаният  в  Европа.  При 
кооперативната схема на финансиране университетите се стремят към колкото се може 
по-голямо  финансиране  независимо  от  източника.  В  цитираното  есе  са  разгледани 
негативите при този модел, и по-конкретно тези, до които водят държавните субсидии 
за образование, към които отчаяно се стремят и българските държавни университети. 
Държавните  субсидии  за  висше  образование  спират  иновациите  и  промените, 
подсилват бюрокрацията, издигането в университетската система става повече на база 
лични симпатии и връзки, отколкото на база способности, адаптацията към промени е 
сведена до минимум, а студентите разбират, че получават некачествено образование. 
Държавните университети са подчертано консервативни и приемат всяка промяна като 
потенциално  дестабилизираща.  Всеки,  който  към  момента  е  удовлетворен  от 
положението си се противопоставя на новото. Никой факултет не е готов да се откаже 
от своето финансиране за да се финансира нова програма. За да се реализира такава е 
необходимо изцяло ново финансиране,  което трябва да бъде дадено изрично за тази 
цел, а не на университета като цяло. От това следва и невъзможността на държавните 
университети да отговорят на изискванията на пазара.

След  като  чрез  примери  доказах,  че  когато  студентите  сами  плащат  за 
образованието си са по-мотивирани да учат, че частните университети в сравнение с 
държавните  университети  имат  по-голям  стимул  да  предлагат  качествена 
образователна услуга и отлични условия на обучение, и че държавните субсидии водят 
до  множество  негативни  ефекти  трябва  да  се  направят  някои  изводи,  свързани  с 
размера на държавните средства във висшето образование. На първо място държавната 
субсидия като процент от общите разходи за издръжка трябва постепенно да започне да 
намалява, докато накрая не бъде премахната напълно. При това средствата през този 
преход  към  цялостно  отпадане  на  държавната  субсидия  да  не  бъдат  определяни 
3 Henry G. Manne, “The Political Economy of Modern Universities”  Essay,”Education in a Free 
Society”,  Liberty Fund, 1984
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исторически,  а  на  база  успеваемостта  на  студентите  и  качеството  на  обучение  по 
съответната  специалност.  Така  ще  се  постигне  по-голяма  заинтересованост  и 
ангажираност в образователния процес на студентите, защото ще трябва да инвестират 
по-голям собствен ресурс от досегашния и на университетите, защото голяма част от 
приходите им ще зависят от таксите за обучение, чиито постъпления зависят от това 
дали предложеното от тях отговаря на нуждите на студентите и пазара. А с цялостното 
премахване  на  държавната  субсидия  между  университетите  ще  се  създаде 
изключително здравословна конкуренция за привличане на студенти  на  база  цена – 
качество.

Относно финансирането на самия студент, ако родителите му нямат възможност 
да  го  подпомогнат  може  да  използва  финансиране  чрез  заем.  С  премахването  на 
държавните субсидии във висшето образование банките съвсем логично ще реагират на 
новото търсене и ще предложат по-големи възможности за студентско кредитиране от 
настоящите4.   А когато студентите знаят,  че правят собствена инвестиция в себе си, 
парите  за  която  трябва да  върнат  при  започване  на  работа  след  дипломирането  си, 
проявяват повече отговорност в превръщането й в успешна.

Държавни разходи за наука

Какви трябва да бъдат държавните разходи за наука? За да се отговори на този 
въпрос първо трябва да се види какви са били държавните разходи за наука досега и 
това финансиране до какви резултати е довело. Субсидиите според Закона за бюджета 
за Българската академия на науките от 2006 г. до 2009 г. растат, като през 2007 г. и 2008 
г. са направени корекции към още по-голямо увеличаване на държавните пари за наука 
(Приложение 2).  За 2011 г. същият закон предвижда 59 756,1 хил. лв., но не се знае 
какви корекции ще бъдат направени и в крайна сметка на колко ще бъде увеличена 
субсидията.  Ясно  е,  че  учените  искат  все  повече  пари  от  държавата,  т.е.  от 
данъкоплатците, т.е. от мен и вас. Но защо аз трябва да издържам българската наука?! 
Какво е направила тя за мен? Не трябва ли всеки да получава парите си на базата на 
свършеното, на базата на резултатите си? А резултатите от дейността на БАН са неясни 
и спорни. По данни на ОИСР  българските учени изостават  значително  по  показателя 
брой научни публикации на 1 млн. д. население (Приложение 3), като в рамките на 
десет години не се забелязва отчетлива тенденция за повишаването им. Сред факторите 
за  тази  тенденция  са   недостатъчно  високо  ниво и  оригиналност  на  публикациите, 
недостатъчна езикова подготовка и др. В крайна сметка какво се получава – субсидиите 
големи, публикациите малко. 

В БАН се наблюдава и  друго  явление,  въпреки положителните  действия към 
намаляване на броя на учените - субсидиите растат (Приложение 4). Това означава, че 
по-малко  учени  харчат  повече  пари,  а  да  харчиш  чужди  пари,  които  всяка  година 
получаваш, независимо дали правиш нещо или не, е най-лесно. Държавните пари за 
наука са гарантирани и не са на база резултати, а на исторически принцип. И след като 
не  се  изисква  учените  да  са  създали  каквото  и  да  е  за  да  получават  държавно 

4 Студентски кредит – интернет портал за студентско кредитиране
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субсидиране,  защо да се „затормозяват” да го правят и занапред? Те нямат никакъв 
стимул да го правят. Затова трябва да им бъда създаден такъв. Как?

Отговорът е ясен – като се спрат държавните пари за БАН. Държавата премахва 
субсидиите си и стимулът  за  дейност,  която да привлече финансиране от страна на 
бизнеса е налице. Ако се изключи от картинката държавата и на нейно място се появи 
бизнесът  се  получава  следната  връзка:  БАН  започва  да  създава  добре  съставени 
проекти, с които кандидатства за финансиране пред бизнеса. Резултатът са ползи и за 
двамата участника в процеса. Не трябва да се забравя обаче, че освен БАН в борбата за 
финансиране ще бъдат и университетите, различни неправителствени организации и др. 
Конкуренцията като един справедлив арбитър ще отстрани неефективните от пазара и 
ще останат само тези, които имат доказани и търсени резултати от дейността си. Това 
не изглежда ли по-справедливо от изкуственото поддържане от страна на държавата на 
организация като БАН с недоказани резултати и с неефективно управление?

Изводът, който важи и за образованието, и за науката е, че трябва да се спрат 
държавните  субсидии.  Защо?  Защото  те  не  са  стимул  за  високи  резултати.  Защото 
спират иновациите и промените.  Защото пречат на свободната конкуренция.  Защото 
поддържат  на  пазара  тези,  които  са  неефективни.  Защото  водят  само  до  загуба  за 
потребителите. Защото изкривяват пазарната среда. 

Приложение 1.  Държавни разходи за висше образование

Източник: НСИ

Приложение 2. Субсидия в лв. от бюджета за БАН

2006 2007 2008 2009
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Според Закона 
за бюджета

65 090 616 68 098 430 82 141 400 95 772 372

След 
направените 
корекции

- 78 295 230 85 139 548 84 713 135

Източник: Годишни отчети на БАН

Приложение 3. Брой научни изследвания на 1 млн. д. (1995-2005)

1995 2005

Швеция 1458 1911

Дания 1225 1687

Финландия 1129 1589

Холандия 1091 1464

Великобритания 1081 1315

Белгия 812 1257

Австрия 658 1077

САЩ 968 1020

Германия 654 912

Италия 439 680

Гърция 304 666

Португалия 159 485

Словакия 370 398

Полша 191 344

България 160 180

Източник ОИСР

Приложение 4. Тренд на държавната субсидия и на броя учени заети в БАН
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Източник: Годишни отчети на БАН
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