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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност и значимост на изследваната проблематика 

Политиките в областта “Образование, обучение и младеж” е са поставени много високо 

в дневния ред  на страните-членки на Европейския Съюз (ЕС). Те намират място в 

почти всички стратегически документи на Общността. Всяка държава има своя 

собствена образователна политика, но обединяващата цел на образователната политика 

на ЕС е изграждане на европейското образователно пространство. Последното може да 

бъде реализирано чрез прилагане на принципа на тясно партньорство между страните-

членки, кохерентност на образователните политики  и предполага сходни инструменти 

и механизми за управление на образователните структури, тяхното стимулиране и 

оценка на ефективността от дейността им. 

В този контекст, образователната политика на Европейския съюз има амбицията да 

хармонизира образователнитe системи на страните-членки като същевременно те се 

модернизират и осигуряват предоставяне на повече знания. Това налага 

интернационализиране на системата като цяло.  

Като базисен елемент на образователния процес, средното образование има два типа 

управление – централизирано и децентрализирано, съответно със специфични системи 

за финансиране на всяко от тях. В почти 50 процента от държавите управителните 

органи на училищата участват в процесите на вземане на решения или в сфери на 

финансовото управление, а а в някои страни – например Испания – носят пълна 

отговорност за всички сфери на публичното финансиране. 

При децентрализираните системи се развива среда, която дава възможност за повече 

автономия. При тази система има прехвърляне на правомощия, свързани със 

съставянето и изпълнението на бюджет от страна на училищата. Училищата – 

държавни и общински –разполагат с повече оперативни правомощия при съставянето 

на бюджета и разходването на средствата му.  В редица страни частното финансиране 

се оказва неприложимо в контекста на обществената училищна мрежа. Това се 

откроява особено отчетливо, когато става въпрос за предоставяне на кредити. 

(европейските училища би трябвало да получат крайно необичайни евентуални 

правомощия по отношение на получаване на кредитите, поради факта, че заемите, 

отпускани на училища, обикновено са обвързани с редица условия).  



 
 

4 
 

2. Обект и предмет на изследването  

Обект на изследване е управлението на средното образование в контекста на 

интегрирането му в европейското образователно пространство, а предмет на 

изследването са механизмите за финансирането при това  управление с оглед 

постигане на ефективност и ефикасност на образователната система. 

3. Основната цел и задачи на изследването 

Целта е да се изследва и обоснове прилагането на политиката на делегирани бюджети 

като ефективна политика на финансиране на средното образование и за да се постигне 

целта на изследването ще се решат следните задачи: 

1. Анализиране на политиките за изграждане на управление и финансиране на 

средното образование на част от страните на ЕС и да се изведат силните страни 

на тези политики като пример за добра практика. 

2. Оценка на ефективността на политиката за изграждане на системи за управление 

и финансиране на системата на средното образование в България и в частност 

политика на делегираните бюджети и сателитните й политики, както и тяхното 

ефективно приложение. 

3. Анализиране на състоянието на националната система на средното образование, 

прилагаща политики и инструментариум на делегираните бюджети – силни и 

слаби страни и установяване на основни проблеми при прилагане политика на 

делегирани бюджети това положение. 

4. Разработване на система от индикатори за оценка на приложението на 

делегираните бюджети. 

5. Разработване на примерен модел на политика за ефективно прилагане на 

делегирани бюджети на базата на анилаза на националната система. 

 

Основна теза на дисертацията е, че като член на ЕС, България е част от Европейското 

образователно пространство, поради което следва да развива и прилага синхронни  

политики за управление и финансиране на образованието, в частност на средното 

образование,  с европейските такива. 

Основните методи на изследване са историческият, описателният, метод на 

сравнителен анализ, социологическият (структурирано интервю, анкетни проучвания), 
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теоретико-логическият, метод на експертна оценка, математически и статистически 

методи (статистически анализ, използване на бални скали, построяване на матрици). 

4. Основни информационни източници 

При подготовката и написването на дисертационния труд е направен подробен 

литературен обзор на съществуващата литература. Вторичните източници на 

информация включват данни на Националния статистически институт, Регионалните 

Иинспекторати по Образование (РИО), Министерство на финансите, Сметната палата, 

Министерство на образованието и науката, Световната банка, Евростат, статии, данни и 

информация от средставата за масова комуникация. 

5. Апробация на дисертационното изследване 

Предложеният модел за преразпределение на финаносвите ресурси беше приложен в 5 

училища в страната. Постигнатите резултати бяха потвърдени с анкетно проучване на 

мнението на директорите и финансовите отдели на учебните заведения. 

Значимостта на настоящето изследване се състои в развитието на подходи към 

анализирането и управлението на системата на средното образование и способите за 

финансирането й. Получените резултати позволяват да се разшири представата за 

процесите, протичащи в областта на средното образование, да се отчете влиянието на 

фактори, възникващи на съвременния етап от развитието му и да се задълбочат 

знанията в областта на финансирането и управлението на ниво училище 

6.Обхват и структура на изследването 

Трудът се състои от увод, три глави, заключение и библиографска справка. Текстът е 

изложен на 141 страници и съдържа таблици и фигури.  

Първа глава е посветена на сравнителен анализ на образователните системи на ниво 

средно образование и тяхното финансиране като за конкретни примери са използвани 

водещи образователни практики в Европейските страни. Сравнителният анализ е 

направен чрез вторичен анализ на документи на основата на собствено изследване и 

чрез ползване на сравнителни бази данни от Евростат. Избраните показатели за 

сравнение дават ясна картина на достиженията и не до там успешните страни на 
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финансиране  на отделните образователлни системи, както и очертават възможни идеи 

и решния относно националната образователна среда. 

Втора глава е посветена на практиката за финасиране на средното образование в 

България през последните двадесет години. Обзорът на национално равнище дава 

възможност да бъдат направени заключения за възможностите при развитието на тези 

управленски парктики и нормативни системи за регулация. Направен е анализ  на 

системата на финансиране на средното образование по общиини. Делегираните 

бюджети са разгледани като ефективен  финасов инструмент за работа в училищата, 

който може да бъде развит и приложен ефикасно в цялата система на средно 

образование в страната. Независимо че има и някои противоречиви данни от 

прилагането на този инструмент  което до известна степен е свързано както с начина и 

подготовката на самите директори и преподаватели в процеса на въвеждане на този 

модел, така и с несъвършенства в нормативната база при възлагането и оценката на 

определени средства за различните училища, може да се твърди че моделът на 

делегираните бюджети е модерен способ за ефикасно финансово управление. 

Трета глава разглежда алтернативните източници за финансиране в системата на 

средното образование, като допълниителен ресурс за обрзователната система и 

представя различни методи за разпределение на средствата, чрез които може да се 

оптимизирта бюджетите на училищата и да се повиши качеството на предлаганото 

образование. Предложен е и нов мотематически модел за прилагане на делегирани 

бюджети, апробиран в няколко училища, както и резултатите от прилагането му. 

В заключение са обобщени основните изводи и резултати от изследването. 

Конкретната структура на изследването, включва следното съдържание: 

УВОД  

Глава 1 – Преглед и характеризиране на системите за финансиране на средното 

образование на европейско ниво 

1.1 Европейски политики в образованието и основният ефект от прилагането им 

1.2 Преглед и анализ на системите за финансиране на средното образование в 

Холандия, Германия, Австрия, Унгария, Финландия и Полша 

1.3 Изводи за финансовата система на европейските страни 

Глава 2 Делегираните бюджети и мястото им в системата на средното образование 
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2.1 Анализ на финансирането на образователните структури в България 

2.2 Система за финансиране на средното образование в различните видове  

      национални образователни структури  

2.3 Делегирани бюджети – базов метод за съвременно финансиране на  

      системата на средното образование. Същност на делегираните бюджети –  

      принципи на  планиране, контрол и отчитане 

2.3.1 Разпределение на средствата 

2.3.2 Преглед и оценка на бюджетите на различни общински училища 

Глава 3 Алтернативни източници за финансиране на средните училища, влияещи 

върху делегираните бюджети. Разработване на модел за финансиране на средното 

образование. 

3.1 Национални и международни програми ю 

3.2 Разработване на нов тип модел за финансиране на средното образование 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

II ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

УВОД  

В увода се обосновава актуалността на темата и необходимостта от разработването й. 

Дефинират се основната цел, обекта и предмета на изследването. Отбелязани са 

ограничителите, формиращи рамката на дисертационния труд. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

Преглед и характеризиране на системите за финансиране на средното образование 
на национално и европейско ниво 

 

В първа глава са разгледани системите за управление и финансиране на Холандия, 

Германия, Австрия, Унгария, Финландия и Полша, за да се изведат като резултат 

възможните добри практики, които биха били полезни за националната образователна 

система. 
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Основание за избора на тези страни се дължи на факта, че по време на  

предварителните проучвания бе установено, че те успешно прилагат ефективни 

политики за управление и инструментариума на делегиран бюджет като начин на 

финансиране на средното образование. Някои специфични характеристики на всяка от  

тях допринасят за избора им при изследването.Типично за тези страни е доброто ниво 

на предоставените публични ресурси и доброто управление на систевите. ( Брутният 

вътрешен продукт, отделян за образование в тези страни е сравнително висок – 

приблизително 5,5 %, но към това се прибавя и ефективно управление на 

предоставените ресурси). 

 

 Образователната система в Австрия е една от най-добрите в света заради тясната 

връзка между образованието и икономиката. Икономически страната е добре развита, 

има висок стандарт на живот и социално ориентирана пазарна икономика 

 Държавата с най-висок рейтинг относно грамотността на младите хора (почти 

100 %) и завършената степен на образование е Финландия. През 2008 година ООН я 

определя като най-добрата образователна система в света. 

 Основните цели на образователната система в Холандия са: подобряване на 

качеството, което в голяма степен е постигнато, повишаване на изискванията към 

учителската професия, диференциране на достъпа до различните учебни заведения, 

децентрализация на административните структури и др. Страната има устойчива и 

ефективна икономика. Не без значение е и фактът, че Холандия е една от първите 

страни успешно приложила модела на делегираните бюджети много ефикасно. 

 Германия разполага с много добре развита мрежа както на държавни, така и на 

частни училища. Германия е най-голямата икономика в Европа и водеща икономика в 

света. Има много добри показатели като изход на образователната система и доказано 

добро качество на образованието.  

 Унгария е една от страните, които гарантира социален аспект на средното 

образование – подпомага безплатния достъп на всеки гражданин до 18 години до 

всички училища, които се финансират от държавния бюджет.  

 Полша е една от страните, въвели също успешно системата на 

децентрализацията , при гарантиране на относително добро качество на образователния 

процес. Страната провежда целенасочена политика за устойчиво финансиране на 

образованието и намаляване на различията в образователната система. Полша се 
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нарежда сред държавите с висок индекс на човешко развитие и стандарт на живот, 

както и с добро качество на образованието. 

 

В областта на образованието новата парадигма е тезата, че образованието се разглежда 

не само като национално благо, но и като пазарен продукт. За да се реализира тази 

парадигма, се прилагат различни видове политики. Основен ефект от прилагането им е: 

 -     Доказано качество на образователния процес 

 -     Силно редуциран брой на ранно отпадащи ученици 

 -     Висока степен на интегритет на различни маргинални групи 

 -  Въвеждане на иновативни форми на обучение, висока степен на интерактивни 

модели 

 -  Много добри показатели съгласно международни класификатори (PISA) 1 и 

индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави 

(Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни 

науки). 

 -  Висок процент реализация към елитни университети 

 

  Австрия прилага успешно голяма част от европейските политики в образованието: 

- Политика на финансова децентрализация – финансовите ресурси, получени в 

училищата се разпределят от директорите; общообразователното средно училище 

може да взема решения за определени стопански дейности – например  отдаване 

под наем на помещения, преотстъпване временно на собственост и с това да 

увеличава финансовите си преходи 

- Политика на насочено стимулиране на всички видове образователни институции 

- Политика, осигуряваща по-голяма автономия при разпределянето на ресурсите – 

чрез делегиран бюджет 

- Политики срещу отпадане на ученици от училищата – чрез осигуряване на 

целодневна форма на обучение в училищата, допълнително финансиране на 

задължителното и основното образование и социални помощи за ученици 

 

                                                             
1 Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование - http://www.ckoko.bg/ 
PISA е ориентирана към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията 
на реални житейски ситуации; измерва компетентности, които се приемат като особено важни за 
самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се 
реалност. 
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Финландия прилага успешно голяма част от европейските политики в образованието: 

- Политика на държавно субсидиране. на образователната система и финансова 

децентрализация  

- Възможности за осъществяване на мобилност на педагозите в европейското 

образователно пространство с цел повишаване на професионалната им  

квалификация 

- Политики срещу отпадане на ученици от училищата чрез индивидуалното 

стимулиране и подпомагане на всеки отделен ученик от екип от специалисти на 

базата на оценка на потенциала и интересите му 

- Политика за образователна интеграция на деца и ученици – Наличие на 

допълнителен педагогически персонал – екип от специалисти, оказващи подкрепа 

на всяко дете в криза: психолог, специален педагог, социален работник, логопед, 

директор, учител на класа, помощник на учителя, медицинска сестра, родител, 

полицай, отговарящ за района и при нужда пастор от близката църква, както и 

семеен консултант 

- Практично организирана материална и образователна среда, приложение на 

електронните и комуникационни технологии във всяка класна стая, осигуряване на 

извънкласни занимания 

 

Холандското правителствоопрделя като една особено важна за страната 

образователната политика и израз на това е обемът на финансови ресурси, които са 

насочени към средното образование. Основен елемент на финансовата политика е 

гарантиране на определено качество и съответно – инвестиране в качеството, както и  

модернизация на управлението на образователния процес и  увеличаване на неговата 

ефективност. Политики, които Холандия прилага в образованието: 

- Политика на финансова децентрализация – Училищата получават определен 

бюджет от държавата, с който разполагат свободно 

- Политика на училищна автономия  

- Политика на насочено стимулиране на всички видове образователни 

институции – държавни и частни 

- Политика на миксиране на ресурси – Отпускане на целеви субсидии за 

подкрепа на обучението; публично и частно финансиране 
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Германия има насочена политика към качествено образование прилага успешно голяма 

част от европейските политики : 

- Политика на финансова децентрализация–Цялостното управление е 

структурирано на три нива: първо – Министерство на образованието и науката, 

второ – областни управители и трето – местни регионални власти. 

- Политика на финансова подкрепа на база видове източници – Финансова  

подкрепа от държавата получават и държавните и частните училища 

- Политика на миксиране на ресурси и диверсификация на източниците на 

финансиране – правителствени и частни източници на финансиране на 

образованието 

- Добре развита връзка между бизнес и образование 

 

Германия прилага и последователна политика относно възнаграждение на персонала в 

училищата. Заплатите на учителите е девирсифицирана в зависимост от вида на 

училището, класа на квалификацията, възрастта, семейното положение, трудова заетост 

в други учебни заведение и т.н. ( Нпример младши учителите получават около 3000 €, 

но с натрупването на професионален опит заплатата може да се увеличи до 5000 €. В 

провинцията Нордрейн-Вестфален частните училища получават делегирани, 

целенасочени бюджети за квалификация на учителите. Това осигурява възможност за 

финансиране от държавата на квалификацията на учителите ). 

 

Политики, прилагани в образователната система на Унгария са също релевантни на 

европейските политики : 

- Политика на финансова децентрализация – Училищата разполагат с повече 

оперативни правомощия при съставянето на бюджета и разходването на 

средствата 

- Политика, осигуряваща по-голяма автономия при разпределянето на ресурсите, 

инструмент – делегиран бюджет 

- Политика на финансова подкрепа – Средствата за образованието идват от 

държавния бюджет 
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- Политика на насочено стимулиране на всички видове образователни 

институции – Държавата  финансира идържавните и частните училища (с около 

50 %). 

 

Политики, прилагани в образователната система на Полша са: 

- Политика на финансова децентрализация - – прехвърляне на правомощия, 

свързани със съставянето и изпълнението на бюджет от страна на училищата 

- Политика за финансиране на образованието и намаляване на различията в 

образователната структура, чиито резултат са изградени нови училища 

- Въвеждаща се политика на миксиране на ресурси – Средставата за 

образованието идват от държавния бюджет и от фондации. 

- Политика на насочено стимулиране на всички видове образователни 

институции – Държавата  финансира както държавните, така и  частните 

училища (с около 50 %). 

 

В таблица 1 са представени обобщени данни от основните параметри на 

образователните системи на разгледаните страни 

        Таблица 1 

Сравнителни данни за финансиране на средното образование 

Австрия Финландия Германия Унгария Холандия Полша 

1. Източник на финансиране 

федерални

я бюджет – 

100 % 

държавния 

бюджет – 93 

%, частно 

финансиран

е – 7 % 

провинциални 

правителства 

– 75,2 %, 

местни власти 

– 16,6 %, 

федерално 

правителство 

– 8,2 % 

 

държавни

я бюджет 

-100 % 

държавата – 

100 % 

държавния 

бюджет – 100 % 

2. Процент на младите хора с квалификация от средното образователно ниво 

87 93 85 85 83 92 

3. Дял на разходите за образование от БВП в проценти 
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5,7 6,4 4,6 5,5 5,1 5,41 

4. Брой ученици, обхванати и задължително образование 

802 519 559 379 8 236 221 1 275 365 2 411 194 4 511 123 

5. Управление на разпределените средства  

От държавния бюджет се отпускат средства към общините, които ги разпределят по 

училищата според броя на учениците, които се обучават в тях, броя и вида на дейностите, 

които се осъществяват в училището и предвидени годишни разходи, които се калкулират 

предварително. Общините са отговорни за финансирането на училищата, попадащи в 

техния район. Всички училища получават от държавата определен бюджет, с който те 

разполагат свободно. Директорите имат задачата да разпределят тези средства. 

 

От направения анализ могат да се изведата и следните акценти: 

- Страните, обект на изследването прилагат политика на финансова 

децентрализация  (над 60%). Тази политика осигурява и по-голяма автономия 

при разпределянето на ресурсите, инструмент – използване на системата на 

делегиран бюджет 

- Страните, обект на изследването, прилагат политика на насочено стимулиране 

на всички видове образователни институции като финансират както 

държавните, така и частните училища. 

- Страните, обект на изследването  отделят висок процент от БВП за образование, 

като държавата, която отделя най-висок процент от БВП за образование е 

Финландия – 6,4 %, там има и най-висок процент на млади хора с квалификация 

от средно образование– 93. Полша отделя за образование 5,41 % от БВП, а 

процентът на завършили средно образование е 92. Германия отделя най-нисък 

процент от БВП за образование – 4,6 %, процентът на завършили средно 

образование е 85, но системата включва най-голям брой ученици, обхванати от 

задължителното образование – 8 236 221. 

 

Добри практики: 

- Политика за финансиране на образованието и намаляване на различията в 

образователната структура, което може да послужи за добър пример за 

образователната система в България. (Полша) 

- Политики срещу отпадане на ученици от училищата е типична за всички 

разгледани страни. Тя изисква обаче допълнителен финансов ресурс и насочени 
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действия. (Например Финландия дава добър пример за политика срещу 

отпадане на ученици от училищата чрез индивидуалното стимулиране и 

подпомагане на всеки отделен ученик от екип от специалисти на базата на 

оценка на потенциала и интересите му) 

- Политика за образователна интеграция на деца и ученици – наличие на 

допълнителен педагогически персонал – екип от специалисти, оказващи 

подкрепа на всяко дете в криза: психолог, специален педагог, социален 

работник, логопед, директор, учител на класа, помощник на учителя, 

медицинска сестра, родител, полицай, отговарящ за района и при нужда пастор 

от близката църква, както и семеен консултант (Финланция) 

- Политика на насочено стимулиране на преподаватели (Германия) 

 

Изводи за финансовата система на европейските страни 

1. Образованието е основен приоритет в европейските страни. Страните носят 

отговорност по отношение на финансирането, съдържанието на обучението,  

качеството на образователния процес и оформянето на образователните си системи. 

Публичните разходи се различават в различните държави поради:  

 структурните разлики в образователните системи (продължителност на 

всяко образователно ниво, цялостната продължителност на 

задължителното образование и степента на участие във форми на 

обучение след задължителното образование ). 

  Други фактори(демографските  и социално икономически )  

 

2. Прилагат са различни  политики  и инструменти за управление  и подкрепа на 

средното образование. Два са  основни източника : 

 -  публично финансиране (пряко финансиране на образованието от публичния сектор, 

независимо от административното ниво,  на което се осигурява).  

  - частно финансиране (плащане на такси за обучение). Делът на частното 

финансиране в повечето страни се определя предимно от политиките за финансиране 

на предучилищното образование т.е. дали таксите се заплащат от ученици и ако това е 

така, какъв е размерът на тези такси. 

Относителните дялове на публичното и частното финансиране за образование са 

свързани със степента на автономия, която учебните заведения имат за набиране на 

частни фондове и за определяне на начина на изразходване на тези средства. В някои 
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случаи размерът на финансиране и начините на финансиране на субсидираните частни 

училища също може да наруши баланса между публичните и частните разходи за 

образование. 

 

3. В почти всички европейски страни общите разходи, отделяни за средно образование, 

в сравнение с разходите за всяко друго образователно ниво, представляват по-голямата 

част от БВП, отделяна за образование. Като цяло публичният сектор предоставя 

финансиране за средното образование, като поема пряка отговорност за текущите и 

капиталовите разходи на училищата (директно публично финансиране на училищата) 

и/или като предоставя подкрепа на учениците и техните семейства (субсидии и заеми). 

Прякото публично финансиране за образователните институции е включено в общите 

публични разходи за образование. 

 

4. Средният годишен разход на ученик на ниво средно образование е по-висок от 

този за ученици в основното образование като стандарт на покупателна способност. 

Различията между отделните страни се увеличават с повишаване на образователното 

ниво. 

 

5. В резултат от децентрализацията и детайлизирането на финансите се разглеждат   две 

основни категории разходи–текущи и капиталови. Текущите разходи са доста висок 

процент от общите разходи и включват заплати и разходи, свързани с персонала и 

други  - Капиталовите разходи се отнасят до разходите за активи с продължителност 

над една година (разходи за строителство, обновяване и основен ремонт на сгради, 

както и разходи за ново оборудване или подмяна на старо оборудване). 

 

ВТОРА ГЛАВА 

 

Делегираните бюджети и мястото им в системата на средното образование в 

България 

Образованието в България е определена като дейност чрез  Конституцията на страната. 

Образованието  е право на всеки гражданин. Българската образователна система следва 

континентална традиция и е изведена като национален приоритет. Образователната 

система в България има за цел да осигури равен достъп и качествено образование. 
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Министерството на образованието и науката е специализиран орган на Министерски 

съвет за администриране и финансиране на образованието на национално ниво. То 

определя и провежда политиката на правителството в областта на образованието. 

Поддържа  система от регионални инспекторати, които управляват и контролират 

системата на народната просвета, координират, инспектират и анализират цялостната 

организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и 

обслужващите звена. Общините са отговорни за задължителното училищно обучение 

на децата до 16-годишна възраст, обзавеждане и ремонт на училищата, средства за 

посрещане на годишните разходи на ученик, възнаграждение на учителите, както и за 

финансово осигуряване на всички раздели на учебния план на общинските училища, 

както и за стипендии2.  

 

Развитието на  съвременно и качествено образование е един от приоритетите на 

правителството. Отделените за него 3,4 % от БВП са съизмерими със стойностите, 

отделяни за вътрешен ред и сигурност и са по- високи от тези за отбрана (Например за 

отбрана България има относително средно ниво на разходите спрямо БВП – 1,3%,  като 

тези разходи са насочени изцяло за военна отбрана. Средното ниво в ЕС за разходи по 

това перо възлиза на 1,55% от БВП. ) 

 

По отношение на националното финансиране на системата на образованието  

относителният дял на разходите за него като % от  Брутния вътрешен продукт  

намаляват от началото на 90-те години. През 1998 г. той е имал ниво 3,2 %, което е 

половината от относителната тежест на образователни разходи през 1992 г. (6 %). 

Разбира се тук трябва да се отчете различната покупателна способност в целия 

изследван период. Между 2001 и 2009 год за образование се отделят около 4 % от БВП, 

а от 2010 до сега – 3,4 % от БВП. За да се  следва Европейска тенденция 

(Образованието да стане приоритетна област, за която да се отделя по-голям финансов 

ресурс) очевидно е необходим нов подход. 

 

Българските национални цели по отношение развитието на средното образование са 

свързани със засилване ролята на предучилищната подготовка,  повишаване 

                                                             
2 член 36 от Закона за народната просвета 
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квалификацията на учителите, превенция и ограничаване на ранното напускане от 

училище. Броят на учениците, обхванати от задължителното образование възлиза на 

693 2703, от тях 14 083¹ (2,0 %) имат специални образователни потребности, а 8 119¹ 

(1,1 %) посещават изолирани специални училища. Като резултат 43,4 %4 (2 990.4 хил.) 

от населението, завършват средни училища. 

 

България реализира успешно целите на системите за образование и обучение на 

национално, регионално и местно ниво, въпреки че среща трудности, свързани с 

ограничените финансови ресурси. Финансирането на образованието се извършва 

основно със средства на бюджета при ограничено участие на бизнеса, тъй като 

работодателите все още не разглеждат обучението като форма на инвестиция, а и 

публично частното партньорство като законова база не създава достатъчно условия за 

успешна колаборация между образованието и бизнеса. 

 

2.1 Анализ на финансирането на образователните структури в България 

Училищата представляват най-многобройните бенифициенти на инструмента – 

делегиран бюджет. Поради тази причина реализацията на политиката на делегирани 

бюджети е особено стойностна и от тази група на базата на анализи могат да се  

очертяат проблемните зони и зоните за интервениране. 

 

През последните години броят на учениците намалява почти двойно, докато броят на 

училищата не намалява с такива темпове. Тъй като основният принцип на системата на 

делегирани бюджети е «Парите следват ученика», може да се направи заключение, че 

колкото по-малък е броят на учениците, толкова по-малко финансови ресурси ще 

получават училищата. Освен това броят на училищата трябва да отговаря на 

потребностите на населението. Съществуват два основни проблема – намаляване на 

броя на ученици  и общия демографски проблем – намаляване и застаряване на 

населението. И двата оказват влияние върху действието на делегираните бюджети. 

Независимо от реформите и постигнатия досега известен напредък, има възможности за 

още подобрения в разпределянето на ресурсите и за по-голяма ефективност на действие 

на системата. Съотношението ученици / учител се е повишило, но е  все още под 

                                                             
3 Европейска агенция за развитие на образованието за хора със специални потребности, данни по 
държави за 2010 г 
4 Национален статистически институт, Преброяване 2011 год. 
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препоръчителните стандарти (към момента това съотношение е 18:1 в началния и 11:1 в 

средния етап на образование, което показва, че има възможност за по-нататъшна 

оптимизация). Намаляващият брой на учениците води до свиване на търсенето на 

образователни услуги. Възможно решение би било да се оптимизира допълнително 

броя на училищната мрежа в рамките на всички общини, като се обърне необходимото 

внимание на въпросите, свързани с достъпа до образование и включването. Полезно би 

било също да се стимулират по – добри  съотношения ученици/учители в по-големите 

градове, където оптимизацията няма да има толкова болезнен ефект (доколкото това не 

би навредило на условията за обучение и преподаване). Досега малките общини от 

трета и четвърта група поеха основната тежест от процесите на оптимизация на 

училищната мрежа и в тях има най-много закрити училища. 

 

2.2 Система за финансиране на средното образование в различните видове 

национални образователни структури  

Финансирането на средното образование се организира на база законови и подзаконови 

разпоредби и организационна структура. Законът определя като първостепенен 

разпоредител Министерството, към което принадлежи съответното училище. На 

училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети се 

предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със 

самостоятелни бюджети, по решение на общинските съвети. 

 

Училищата в България са разпределени в три групи – държавни, общински и частни. 

Държавни са училищата, които са с национално значение и се финансират изцяло от 

държавния бюджет. Финансирането им e чрез бюджетите на Министерството на 

образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на 

земеделието и Министерството на младежта и спорта. Средствата за държавните 

училища се отпускат като част от бюджета на съответното министерство, в чиято 

структура са включени  тези училища. Съответните министерства от своя страна 

решават каква част от средствата да отпуснат на всяко училище.  

 

Общински са училищата, които са с местно значение и се финансират от общинския 

бюджет. Тъй като образованието е делегирано от държавата, голяма част от средствата 

за образование в общините постъпват посредством трансфер от държавния бюджет. 

Oбщините получават финансиране под формата на обща допълваща субсидия и целева 
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субсидия за капиталови разходи.  При възможност и необходимост общините могат да 

финансират училищата и от собствени приходи. Контролът върху начина на 

изразходване на предоставените средства се осъществява от кметовете на общините.  

 

На този етап бюджетът на частните училища се формира основно от таксите, които 

учащите заплащат. В „Проектозакона за предучилищно и училищно образование 2012” 

се  предвижда се частните училища да имат възможност да получават средства от 

бюджета. За да получават такива средства те трябва да отговарят на определен 

държавен стандарт. Освен това таксите, които учениците заплащат, трябва да се 

използват за дейности, които държаният бюджет не покрива. 

 

2.3 Делегирани бюджети – базов метод за съвременно финансиране на системата 

на средното образование. Същност на делегираните бюджети – принципи на  

планиране, контрол и отчитане 

 

Въвеждането на системата на делегираните бюджети в образованието е форма на 

реализация на реформата, насочена към децентрализация (процес на прехвърляне на 

правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по- високо към по-ниски равнища на 

публично управление). Системата на делегираните бюджети стартира с идеята да се 

въведе механизъм, който да оптимизира модела на разпределяне на финансовите 

средства в системата на средното образование. 

Постигнати са няколко съществени резултата: 

1. Децентализацията в сферата на образованието. То се разглежда на 3 равнища 

на предоставяне на права, отговорности и ресурси на управление – централна-

местна власт, местна власт-училище, училище-настоятелство. 

2. Ясен механизъм за разпределяне на общинския бюджет. Това създава условия 

за регламентиране на отношенията между общините и училищата. 

3. По-големи правомощия за вземане на решения от училищните власти. Те 

поемат отговорността за поддържане на материалната база. 

4. Директорите са стимулирани да търсят алтернативни източници за 

финансиране, защото приходите на училищата се разходват от тях. 

 

На таблица 2 са изведени силните и слаби страни на систеата на делегираните 

бюджети, на базата на проучвания, чрез специализирани интервюта. Беше проведена 
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анкета с помощта на учители, представители на столични и извънстолични училища, за 

да се установи долколко педагогическият персонал смята, че системата за делегирано 

заплащане е ефективна, има ли неща, които могат да се подобрят и оценява ли се 

адекватно учителската професия. 

 
Таблица 2 

Силни и слаби страни на системата от делегирани бюджети 

Недостатъци: 

- Системата на училищното  

образование се регулира от 

твърде голям брой актове - 

закони, правилници, 

наредби, 

инструкции,индивидуални и 

административни актове 

- Набюдават се трудности в 

процеса на правоприлагане. 

- Все още съществува 

практика основни и трайни 

обществени отношения да се 

уреждат първично на 

подзаконово равнище. 

- Налице са противоречия 

както между актове от една и 

съща степен, така и между 

актове с различно място в 

нормативната йерархия. 

- В системата съществува 

традиция за използване на 

актове с неясна правна 

същност (писма, указания и 

т. н.) за уреждане на 

отношения, които изискват 

правна уредба.  

Предимства: 

 Изграждане на финансова автономност на 

училищата. Бюджетите се определят на база 

формулите за разпределение на средствата, които 

се разработват от ПРБК с директорите на 

училищата. 

1. Подобряване ефективността на работата и 

използването на ресурсите като: 

a. се подобри съотношението „брой 

ученици на един учител”, 

b. увеличи броя на учениците в 

паралелка, 

c. създаде по-добра организация и по-

добро уплътняване на работното 

време, 

d. преструктурира разходите и насочи 

освободените ресурси към разходи, 

водещи до повишаване на качеството, 

e. подобри разпределението на 

учебните часове и на индивидуалния 

хорариум часове на учителите, 

f. създаде възможности за по-добро 

стимулиране на учителите. 

 

2. Постига се по-добро управление на ресурса 

и повишаване на ефективността на 

изразходването му, които влияят върху 
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- Въпреки големия брой 

нормативни актове много 

отношения в системата не 

могат да се развиват без 

издаването на индивидуален 

административен акт. 

- Липсва обществен контрол 

по отношение дейността на 

училището. 

- На много малко места има 

регистрирани училищни 

настоятелства. А там, където 

ги има те преди всичко се 

занимават с така наречената 

спомоществователска 

дейност, а именно 

управление и стопанисване 

на училищни земеделски 

земи и гори, както и 

набиране на средства от 

дарения. 

- Наличие на текучество в 

ръководствата на 

настоятелствата, което явно 

не позволява разгръщане на 

пълния им потенциал и 

възможности. 

- Училищното настоятелство 

може да бъде съществен 

фактор в осъществяване 

образователно –  

възпитателните цели на 

училището при работата му с 

подобряване качеството на 

образователната услуга чрез създаване на  

възможности за:  

- повишаване квалификацията на 

преподавателите; 

- по-добър подбор на персонала; 

- приемане на система за оценка на работата на 

учителите, свързана както с количествени, така 

и с качествени показатели; 

- прилагане на различни организационни форми 

за задържане на учениците в училище; 

- подобряване на материалната база. Доброто 

управление на ресурса може да създаде 

възможности за преструктуриране на разходите 

и насочването им към закупуване на 

компютърна техника, оборудване на кабинети, 

разширяване на библиотечния фонд и др. 

- подобряване на битовите условия на работата в 

училището – помещения за работа на 

учителите и др. 

 

3. Директорът има възможност да дефинира 

проблемите, за да се планират разходите и 

да се наблюдава и анализира тяхното 

използване като се отчитат приоритетите на 

дейността и развитието на училището. Тази 

система може да влияе на: 

3.1 Брой ученици в паралелките 

3.2 Брой на педагогически персонал 

3.3 Брой на паралелките 

3.4 Брой на непедагогическия персонал. 

 

4 Училищата получават възможност да планират 
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учениците.  

- Училищното настоятелство 

може да постигне добри 

резултати и в други 

направления - култура, 

спорт, интелектуално 

развитие и т.н  

- Над 97% от разходите са 

насочени за текущи 

разходи,а само  3% са 

инвестициите в 

образованието. 

- Структурата на училищата не 

е оптимизирана – 

необходими са структурни 

промени на базата на анализ  

- Липсват стимули за 

качествен учебен процес – 

различията в заплащането на 

учителите са минимални. 

- Не е ефективно 

съотношението между брой 

преподаватели  и ученици.   

 

и управляват разходите, което води до 

икономии, позволяващи осъществяването на 

други дейности. Част от допълнителните 

приходи отиват за обновления на материалната 

база и покупка на дълготрайни материални 

активи. 

 

- Единните разходни стандарти (ЕРС) 

обединяват в една обща сума за 1 ученик 

прилаганите преди това разходни стандарти 

- ЕРС, заедно с норматива за размера на 

паралелката (до 29 ученика) спомагат за 

оптимизацията на училищната мрежа. 

- Забелязва се увеличение на заплатата на 

преподавателския персонал заради 

въвеждането на 4 длъжностни нива на база 

образователна степен, стаж и старшинство. 

- Има тенденция на подобряване на учебния 

процес и ефективността на училището като 

резултат от  закриване на училища в 

обезлюдени села 

- Повишава се ефективността и ефикасността на 

ресурсите в образованието 

- Предоставят се по- качествени  образователни 

услуги  

- Повишава се резултатността от учебния 

процес. 

- Ползват се национални програми като 

източник за допълнително финансиране 

- Местните власти разработват политики за 

предоставяне на услуги, контролират, 

санкционират и стимулират заведенията за 

услуги според получаваните резултати. 
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Повишава се обхвата на действия на общините 

чрез: 

 - разчитане на определени финансови ресурси 

 - планиране и приоритетизиране на  потребностите 

 - Предоставяне на правомощия за  разпределяне  на 

финансовите ресурси между училищата, на базата 

на обективните фактори, въздействащи върху 

размера на разходите им. 

 

Положителните страни от въвеждането на делегираните бюджети са осезаеми, но за да 

работи системата успешно, се налага да бъдат въведени и нови политики и механизми 

: 

1) Трябва да се оптимизира математическия модел за финансиране на 

средните училища, за да се гарантират устойчивостта и равния достъп до 

образователната система, а и за да се ранжира по-добре формулата към 

реалните разходи на училищата. 

2) Трябва да се създадат механизми за преотстъпване на реализираните  

икономии за училищната система, които да се насочат за  за подобряване 

на материалната база, условията на обучение и труд, и за увеличаване 

възнагражденията на учителите. 

3) Наложителни са промени в редица нормативни актове, които сега 

създават ограничения. Такъв е случаят с наредбите за числеността на 

персонала, за нормативите на учителите, за броя на учениците, за 

начините на формиране на паралелките и пълняемостта им. 

4) Моделът на финансиране следва да бъде структуриран така, че да създава 

стимули за непрекъснато подобряване на равния достъп и качеството на 

образованието. 

5) Необходимо е гарантирането на достатъчно средства за инвестиции в 

квалификацията на учителите, да се създаде система за кариерно 

израстване. Финансирането може да бъде обвързано и с ефективния брой 

на преподавателите в даденото училище. 
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6) Стимулирането  съвместната  работа с  Училищното  настоятелство  ще 

осигури нови възможности за  допълнително  набиране на средства от 

спонсори. 

7) Подобряването на участе в проекти от европейски програми.и усвояемост  

на средства от тях е също предметт на нов вид политика 

8) Трябва да се предвидят и фиксират средства за дейности за привличане и 

задържане на учениците, освен тези, необходими за  издръжка. 

 

2.3.1 Разпределение на финансовите ресурси 

Чрез Закона за делегираните бюджети се определя какъв да бъде общият размер на 

субсидиите за всички училища и какъв да бъде обхватът правомощия и отговорности 

на училищата. 

При разпределението на финансови ресурси се работи на база анализ, който включва 

два елемента – делегирани на училищата разходи и неделегирани разходи. Първите 

формират общия фонд на училищните бюджети, а неделегираните разходи остават в 

общинския бюджет и се предоставят на училищата, според приети правила. 

Структурата на делегираните разходи в отделните общини е различна. 

1) Делегираната част обикновено обхваща всички разходи по единна бюджетна 

класификация. Това са разходите за заплати и за задължителни осигурителни 

вноски, за издръжка – елекрическа енергия, вода и канализация, текущи 

ремонти, поддръжка на техника и оборудване, командировки, квалификация и 

преквалификация на персонала. За тях се превежда субсидия еднократно в срока 

определен с ПМС за изпълнение на държавния бюджет (чл.41 на ПМС 

367/29.12.2011 г.) 

2) Неделегирани са капиталовите разходи. Не се делегират разходи за основни 

ремонти, капиталови разходи и средства за общински състезания и други 

мероприятия и т.н  

 

Обект на решения от училищата са обичайните текущи разходи за издръжка (без 

гориво), текущите ремонтни разходи и поддържането на техника и оборудване. С 

наредба за работна заплата се определя началната основна работна заплата по 

длъжности. Всички училища имат негласно споразумение да не прехвърлят средства за 

заплати от други разходни пера. Подобно за заплатите е и положението с работното 

облекло. В стандарта за издръжка на делегираните от държавата дейности по функция 
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“Образование” са разчетени и средства за СБКО, безплатно работно облекло, текущ 

ремонт и други. 

 

По останалите текущи раходи всички общини с делегирани бюджети са предоставили 

правото на училищата да задържат икономии. Te са законово определени и формират 

преходните остатъци в края на годината. Според чл.43 от ПМС 367/29.12.2011 

директора може да реши с тези средства да се извършват основни ремонти и да се 

придобият дълготрайни активи, при условие, че са осигурени другите разходи.   В 

повечето общини обаче инвестициите са централизирани. Във всички общини 

съществуват разходи, които училищата получават като целева субсидия. Тези средства 

се използват за покриване на нормативно регламентирани разходи – застраховки, 

стипендии, пътни разходи, работно облекло, участие на олимпиади, столово хранене, 

гориво и др 

 

При изготвянето на делегирани бюджети първо се отчитат приходи и разходи по 

делегираните от държавата дейности, а след това се декларират средствата от 

общинския бюджет, които се разпределят по училищата (неделегираните разходи). 

Предоставяните от държавата ресурси често са недостатъчни за покриване на 

делегираните и неделегираните разходи, затова се налага търсене на алтернативни 

източници на финансиране. 

 

Разпределението на средствата чрез Делегираните бюджети се  прави основно на база 

броя на учениците. Определянето на размера на разходите за отделните училища става 

чрез формула, която да отрази обективните различия между училищата в съответните 

общини. Тези различия са значителни и зависят от местоположението на училището 

(град, село, разстояние до общинския център), състояние на сградата, вида отопление, 

броя на учениците и др.). Елементите на формулата в отделните общини са различни и 

зависят основно от видовете делегирани разходи. Различни са и начините за отразяване 

на обективните различия между училищата. 

 

Модел за разпределение на средствата е разработен от МОН се вияе основно от единни 

разходни стандарти и брой ученици: 

СФ = 100% * ЕРС * БУ 
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СФ = БУ+ДУОУППН + ДУТМУ + ДОТГ + ДОУРНЗТ + ДПОMТБЗУ + ДПР + РНР 

 

Основните елементи на формулата са единния разходен стандарт (ЕРС) за дейността и 

броя на децата и учениците (БУ). Допълнителните компоненти на формулта могат да 

бъдат демографски и географски фактори, които определят различия в разходите на 

едно дете или ученик. Такива показатели могат да бъдат: добавка за училища с повече 

от едно професионални направления (ДУОУППН), добавка за ученици с тежки и 

множествени увреждания (ДУТМУ), вид на отоплителната технология (ДОТГ), добавка 

за училища, разположени в райони с ниски зимни температури (ДОУРНЗТ), добавка за 

поддръжка на материално-техническата база на закрити училища (ДПОМТБЗУ), ДПР – 

училището по размера на добавките за постоянни разходи, РНР – резерв за нерегулярни 

разходи, площ и кубатура на училищната сграда, селско/градско училище, брой деца от 

етнически малцинства, извънкласни дейности и др. 

 

Недопустими компоненти към модела са: 

 - численост на персонала 

 - брой на полуинтернатни групи 

 - коефициент за пълняемост на паралелки, който умножен по броя на учениците   

   дава броя на паралелките и т.н 

 

За да се отчита спецификата на училищата се въвеждат коригиращи коефициенти, 

които отразяват различните разходи за издръжка на учениците. Такива са 

коефициентите са: начална (І-ІV), прогимназиална (V-VІІІ) и гимназиална (ІХ-ХІІ) 

степени; разходите на учениците в специализирани паралелки – музикални, 

хореографски, изобразително изкуство или профилирани паралелки.  

 

От направения анализ на прилагания математически израз за определяне на бюджета на 

дадено училище чрез политиката на делегираните бюджети може да се направят 

следните изводи: 

 Прилаганият модел за финансиране е относително обективен при 

разпределението на средствата по бюджета. Елементите на формулата в 

отделните общини са различни и зависят основно от видовете делегирани 

разходи, но не отчитат основни специфики на образователнияа процес – 

качество на обучението, както и негови специфики.  
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 Над  97% от разходите са  текущи , а само  3% са насочени към инвестициите в 

образованието. 

 Липсват стимули за качествен учебен процес – различията в заплащането на 

учителите са минимални. 

 Липсва корегиращ коефицииент с достатъчна тежест, за да се гарантира 

качеството на образователния процес и спецификата на училището. 

Основните елементи на модела не могат да бъдат променяни, но според вида 

училище и обучението, което то предлага, могат да се получават различни 

добавки. (Последните се реализират на база коригиращи коефициенти.) Това 

води до различия в бюджетите на различните училища и разлика в заплатите на 

педагогическия персонал. 

 В резултат на инструмента делегиран бюджет училищата имат по-активно 

пазарно поведение, създава се  конкурентна среда между образователните 

институции и те се стремят да предлагат по-качествено образование и по-голям 

избор за профилиране, с което привличат повече ученици и респективно 

увеличават финансовите си ресурси. 

 

 

2.3.2 Преглед и оценка на бюджетите на различни общински училища 

За да се оцени динамиката на делегирания бюджет на различните училища ще бъдат 

разгледано и анализирано разпределението  на средствата по бюджети в няколко 

общини. Предмет на анализа са: 

- Община Благоевград – една от четирите пилотни общини, в която се осъществи 

за първи път въвеждането на делегирани бюджети в периода 1995-1998 и пример 

за община с население на общински център над 70 хил.души 

- Велико Търново – основен административен, индустриален и образователен 

център на Северния Централен Регион – въвежда делегираните бюджети в 

училищата през 2007 год. 

- Троян – една от най-успешните общини, въвели делегираните бюджети през 

2001 год 

- Ботевград – Наредба за изпълнението на делегирани бюджети се въвежда през 

2008 год 
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- Стара Загора – въвежда прилагането на делегирани бюджети през 2006 год. и 

към днешна дата средствата за образование заемат най-голям дял в бюджета на 

общината 

- Бургас – най-големият град в Югоизточна България прилага делегирани 

бюджети в училищата от 2008 

- София – община, обхващаща по-голяма територия и съответно училища и 

влагаща по-големи инвестиции в образование. 

 

Математическите модели, които прилагат общините са вариативни до толкова до 

колкото позволяват общия модел въведен от МОН  и са съобразени с потребностите на 

съответната община.  Общ компонент за всички е броят на учениците, а 

допълнителните компоненти зависят от местоположението на училището, вида 

отопление, което използва и специфичните нужди по издръжката му. 

 

Примерите разглеждат процеса на финансирането на средните училища чрез 

делегирания бюджет и ползите от въвеждането му като е направена  илюстрация на  

модели за разпределение на средствата в различни училища от страната и тяхната 

ефективност. Целта на това изследване е да се представи сравнителен анализ на 

разходите, които отделните училища правят и да се потърси оптимален вариант за 

разпределение на средствата. 

 

Анализирането на  данните показва, че критерии за определяне на даден разход като 

делегиран са различни, което води и до различия във финансирането. Най-големи 

несъответствия има в графите разходи за заплати и осигуровки. Тук са отнесени щатни 

заплати, определени на национално равнище като разликите в заплащането зависят 

основно от квалификацията и трудовия стаж. Общините имат определени права да 

увеличават средствата за заплати, и това става основно с предоставянето на т.нар. 

тринайста заплата в края на годината. Ако имат възможност, общините го правят за 

всички свои служители по унифициран начин (по една заплата или еднакъв за всички 

процент от нея). Директорите на училищата не прехвърлят средства за заплати от други 

разходни пера. Всяко едно от разгледаните училища си осигурява допълнителни 

средства чрез участие в различни национални и европейски програми. 

  

Констатации: 
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1) Основно предимство от въвеждането на делегираните бюджети е това, че дава 

възможност на общините и директорите да определят самостоятелно 

разпределението на средствата според потребностите на различните училищата, 

като се съобразяват само със задължителните елементи и с правото за 

преразпределяне на средствата от едни пера в други, за да успяват да се 

компенсират разходите по издръжката на училището. 

2) Разгледаните примери доказват, че училищата успяват в известна част от 

случаите да покриват основните си потребности с предоставените им средства, 

дори реализират икономии. Недостатък на действащата система на финансиране 

обаче е липсата на ясни правила за използването и отчитането на тези средства.  

3) Всички общини с делегирани бюджети са предоставили правото на училищата 

да задържат икономиите, с които да оперират. Има обаче разлика в правото им 

да използват тези икономии за други разходи. Например възможността с 

икономиите от разходи за издръжка да се  правят основни ремонти и закупуват 

дълготрайни материални активи (ДМА) е различна. В някои общини това е 

разрешено (Троян) като формално съществува разрешителен режим. В други 

училищата могат да се купуват единствено ДМА. Общата политика е общината 

да централизира средствата за инвестиции. В този смисъл действащата система 

за разпределение трябва да бъде оптимизирана като се въведат ясни правила за 

разпределението на преходния остатък. 

 

Основни изводи от прегледа на делегираните бюджети на училищата: 

1. Наблюдават се големи различия между текущите разходи за един ученик между 

отделните общини в зависимост от тяхната демографска характеристика. Тези 

различия се дължат още и на големи вариации на разходите за издръжка и на разходите 

за заплати и осигуровки, като влиянието на първата променлива е по-голямо. Така от 

една страна държавата осигурява по-лесен и удобен достъп до образование на децата в 

малките общини, но от друга генерира неефективно разпределение на ресурсите в 

образователната система. 

 

2. Структурата на разходите при сегашното състояние на делегираните бюджети 

поражда съмнения относно ефективното провеждане на учебния процес. 
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3. Необходим е корекционен коефициент за достигане на качество на учебния 

процес, който да парира силното влияние на броя на учениците. 

 

4 При прилагането на стандартния математически модел се набюдават разлики между 

финансирането на училища и заплатите на учителите в различните райони. В 

относителни малките по население общини Струмяни и Якоруда разходите за издръжка 

са много ниски. Това се дължи на два фактора: ниските разходи на издръжка на един 

ученик и високата численост на персонала, която увеличава значително разходите за 

заплати и осигуровки. 

 

5. Стандартната обща формула за определяне на субсидията дава възможност за 

залагане на приоритети. Така например почти всички общини са въвели по-голям 

коефициент на финансиране на един ученик в гимназията спрямо едно дете, записано в 

начален или прогимназиален курс. Разлика има и във финансирането на нормални или 

профилирани паралелки, като за децата в профилирани паралелки се заделят повече 

средства. 

 

6. Общините, въвели делегирани бюджети разпределят общинския бюджет за 

образование между училищата много по-прозрачно и ефективно и са по-склонни да 

заделят допълнителни средства от собствените си приходи за образование над 

получената от държавата субсидия. 

 

7. Политики, прилагани от различните общини: 

- Устойчивост при осигуряване на възнагражденията и осигуровките на персонала 

и необходимата задължителна издръжка (осветление, отопление, охранителни 

системи, комуникации,  материали за осигуряване на учебния процес) 

- Добро планиране и оптимизиране на разходите 

- Съвместна  работа с  Училищното  настоятелство при прилагане на нови 

способи за  допълнително  набиране на средства от спонсори 

- Отворен диалог с вътрешноучилищни комисии и синдикални организации 

- Реализиране на икономии 

- Генериране на проектна култура при привличане на финанси чрез участие в 

европейски и национални програми  

 



 
 

31 
 

 

 

 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

Алтернативни източници за финансиране на средните училища, влияещи върху 

делегираните бюджети. Разработване на вариативен модел за финансиране на 

средното образование 

 

3.1 Национални и международни програми 

Делегираните бюджети предполагат привличане и на външни източници, различни по 

своя произход и ситуиране. В зависимост от източниците за финансиране се оформят 

два потока на финансиране- бюджетен ( институционален) и проектен, респетивно от 

национални и/или международни източници. На национално ниво финансирането се 

реализира чрез субсидия,  държавни фондове, дарения или от бизнеса, публично и/или 

частно. Международното финансиране се осъществява чрез участие в регионални 

европейски програми и инициативи. 

 

За да се демонстрира значението на другите приходи на бюджета са разгледани два 

вида програми за финансиране (национални и европейски) като се очертае тяхната 

специфика и приноси. Целта е да се представи значението на  алтернативните 

източници за финансиране и ефективността им след въвеждането им в средните 

училища. 

 

Основни постижения от въвеждането на националните програми 

С въвеждането на националните програми се създава: 

1) Добиване на експертиза за работа по проекти 

2) Структуриране на нов вид порфейл от източници за финансиране  

3) Стимулиране реалзиацията на стратегически задачи в образованието 

4) Повишаване квалификацията на учителите и съответно качеството на  

     Образованието 
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5) Подобряването на организацията на учебния процес – чрез осигуряване на 

заместващи учители („Без свободен час”), организиране на допълнителни мероприятия 

– олимпиади, състезания и други извънкласни дейности. 

 

 

 

Основни преимущества  при участие в  европейските програм: 

1) Възможност за усвояване на добри практики за обучение 

2) Допълнителен финансов ресурс за подобряване на качеството на предлаганите 

услуги,  като  се подпомага финансово непрекъсната квалификация на 

педагогическите специалисти 

3) Подобряване на качеството на професионалното обучение и перспективата за 

заетост чрез обновяване на училищни сгради, осигуряване на съвременно 

оборудване за професионално обучение, разработка на съвременни програми за 

обучение, подобряване на квалификацията на преподаватели, въвеждане на нови 

методи на обучение, изграждане на система за следене потребностите на пазара 

на труда, разработка на методика за професионално обучение на възрастни 

 

Като се отчитат новите моменти относно финансовия микс на бюджета на дадено 

учебно заведение следва да се очертае рамката на промяна на системата за 

финансиране.  

 

Какво трябва да се промени в действащата система на финансиране? 

1) Финансирането на средното образование  следва да бъде с ясни параметри в 

дългосрочен план. 

2) Неоходимо е да се гарантира адекватно съответствие между полученото 

финансиране за един ученик и средните разходи на училището. Ресурсите като 

цяло са увеличени, но все още не са достатъчни. Реалната структура на 

разходите трябва да се отразява във формулата за финансиране като се запазят 

стимулите за оптимизация, съдържащи се в Единния разходен стандарт. За 

целта критериите за групиране на общините трябва да се усъвършенстват. 

Може да се иницира национална програма, коята да осигурява допълнителни 

финансови средства за населени места в неравностойно положение 



 
 

33 
 

3) Необходимо е да се разработят правила за определяне на общия размер на 

средствата за училищата и на механизъм за тяхното разпределяне (понякога се 

получава толериране на едни училища за сметка на други),.  

4) Особено необходимо е гарантиране на качество на учебния процес – 

Агенциите, които осъществяват контрол върху качествето на учебния процес 

трябва да бъдат независими от органите, които определят политиките в 

областта на образованието. Трябва да има координация между институциите, 

осъществяващи наблюдение и контрол върху качеството на образованието.  

5) По-ефективно ползване на делегираният бюджет чрез участие на училищния 

персонал и родителите във вземането на решения, касаещи финансовите 

разходи и напредъка по отношение на резултатите от обучението. 

Реализираните икономии трябва да останат в системата за подобряване на 

материалната база, условията на обучение и труд, и за увеличаване 

възнагражденията на учителите. 

6) Да се  осигури публично оповестяване на разпределеие на средствата за 

образование по образователните институции . Законово общините са длъжни 

да публикуват разпределението на средствата за образование по училищата, а 

училищата са длъжни да публикуват своите бюджети и по този начин да 

осигурят достъп на общността до тази информация. Това гарантира отчтност и 

прозрачност на финансовия процес. Не всички училища обаче предоставят 

подобна информация или осигуряват достъп само до бюджета на Училищното 

настоятелство на съответното училище, а тази информация  трябва да е 

достъпна за родителите, местната общност и училищните директори. 

7) Да се даде възможност за ползване на реализираните икономии за подобряване 

на материалната база, условията на обучение и труд, и за увеличаване 

възнагражденията на учителите. 

8) Да се въведат данъчни облекчения при спонсорирането и даренията на 

училищата . 

9) Да се стимулира въвеждането на модерни форми на обучение – например 

въвежане на дистанционно обучение в Интернет-среда. Такъв тип обучение 

изисква поддържането на административна база данни – ученици, учители, 

учебна документация; образователна база данни (образователни продукти); e-

mail комуникация и online връзка между учители и ученици. Крачка в тази 

посока е въвеждането на електронни дневници, които се поддържат от учители 
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и директори. Компютизирането на образованието изисква оборудване, 

подготовка на кадрите, методически овладяно прилагане на ИКТ в 

ежедневието. Най-трудно осъществимо е осигуряването на обучение на 

учителите за практическо използване на ИКТ или по-точно нежеланието на по-

възрастните да научат и прилагат нещо ново. 

10) Системата трябва да отчита демографските тенденции (броят на населението в 

училищна възраст намалява, а това води до свиване на търсенето на 

образователни услуги ) като  се оптимизира уилищната мрежа, за да се избегне 

ново увеличение на броя на незаписани и отпадащи ученици,  както и на 

маломерните и слети паралелки.  

11) Да се подобри съотношението учител – ученици.  

 

Ефективното прилагане на делегирани бюджети изисква време и въвеждане на 

конкретни стимули. Трябва да се стимулира увеличаване капацитета на персонала чрез 

различни стимули. Средното образование трябва да бъде ориентирано към 

особеностите на пазара на труда и неговите потребности. Методиката на финансиране 

ще бъде успешна само тогава, когато отговори на европейските изисквания за 

стандарти на качеството. 

 

3.2 Разработване на нов тип модел за финансиране на средното образование 

Въвеждането на системата за делегирани бюджети цели постигането на по-добри общи 

резултати в средното образование, по-висока ефективност на вложените ресурси и 

предоставените образователни услуги. Стремежът на директорите за пълняемост на 

паралелките, обвързан с обема на финансирането, оставя на заден план гарантиране на 

качеството на образованието. Недостатък при реализиране на инструмента на 

делегирания бюджет е липсата на механизъм за насочване и споделяне на 

отговорностите, с обратна връзка към структурирането на бюджетите, както и 

недостатъчен финансов ресурс, с който разполагат общините. Не се отчитат напълно 

специфичните особености на отделните общини в страната, а те са твърде различни по 

големина, население, административен капацитет, финансов ресурс и т.н. 

 

Тъй като делегираният бюджет е насочен към по-ефективна образователната система, 

естествено  е да се  оптимизира действащия модел за финансиране, който е обект на 

настоящата работа. 
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Предлаганият модел за разпределение на икономии има за цел да анализира и 

респективно предложи нов математически израз, който  да гарантира устойчивостта и 

равния достъп до образователната система, а и да отчита реалните разходи на 

училищата като същевременно гарантира добро ниво на качество на обучителния 

процес. 

 

В структурно отношение се наблюдава сериозен дисбаланс между двете основни групи 

текущи разходи. Разходите за заплати съставляват почти 79 % от общата сума на 

текущите разходи, докато издръжката е едва 15 %. Останалите 6 % са т.нар променливи 

разходи (Те променят обема си при промяна на показателите). Такива са разходите за 

храна (според броя на децата), разходи за облекло (според броя на персонала), 

разходите за командировки, СБКО и др. Тук попадат и някои инцидентни разходи – за 

ремонт, аварийни нужди. Възможно решение би било следното разпределение на 

средствата: 70 % за заплати и социални осигуровки, 20% за режийни разходи и 

консумативи и 10 % за реализирани икономии, които се отделят в резервен фонд. 

 
Като възможен буфер за по-гъвкава система за финансиране се предлага допълнително 

и ползването на преходния остатък, като за целта са необходими ясни правила за 

разпределението му, които да бъдат публично обявени (към момента   директорите 

еднолично  решават как да бъде разпределена тази сума без да се гарантира 

необходимата прозрачност или адекватност на вземаното решение). При наличие на 

такива правила средствата ще бъдат насочвани за дейности, за които училището има 

остра потребност от дофинасиране през текущата година, ще се гарантира отчетност на 

извършените разходи и ще бъдат избегнати злоупотреби с финансовите ресурси. 

 
Възможно разпределение на ресурсите от преходния остатък може да бъде 

демонстирано чрез следния модел: 

 

 C= 45% a+ 15 %b + 20 % d+ 10% е + 10% j  

където 

А – ремонти  

B – непредвидени разходи или аварийно такива 

D –подготовка за престижни съития – олимпиади, международни съзтезания 
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E – допълнителни стимули за победители в престижни мероприятия или спечелени 

проекти  

J - ИКТ оборудване 

 
В предлагания модел няма фиксирани стойности на коефициентите и техните 

стойности могат  да бъдат  променяни в определени граници в зависимост от 

потребностите на училището, след одобрението за такава промяна от 

Настоятелстовото. 

 
В сега действащия модел на финансиране „Парите следват ученика” учениците са с 

еднакъв статут, независимо от това в какво училище учат и каква е принадлежността 

му. Училищата имат интерес да привличат по-голям брой ученици, за да си осигурят 

повече финансови ресурси, но това не влияе позитивно на качеството на образованието. 

Тази постановка изисква актуализация, с която моделът да стане по-обективен и 

ефективен. Това може да се постигне например,  ако броят на учениците е плаващ 

критерий в определени граници, а не фиксиран. (При сегашната система на 

финансиране много ученици са вписани в училищната документация, но те не 

посещават учебното заведение, последното  обаче, усвоява предоставените средства от 

делегираните бюджети за общия брой записани и няма контрол върху динамиката на 

учащите се).  

 

За да се минимизират негативните ефекти, произтичащи от големият брой актове (част 

от които, с неясна или без правна същност),  тежката бюрократична система при 

отчитането и доказването на разходите, неблагоприятната структура на разходите и 

недостатъчно адекватните коефициенти, формиращи формулата за изчисляване на 

бюджета на дадено училище се изисква актуализиране или въвеждане на нов модел за 

финансиране на образователната система. 

 

Оптимизиран  вариант на прилагания математически израз  

За да се получи относително съпоставимо финансиране в различните училища и то да 

бъде благоприятно за всички тях по отношение на усвояемостта на средствата, които 

пряко касаят училищата (добавка за отопление (ДОТГ), добавка за поддръжка на 

материално-техническата база (ДПОМБЗУ), добавка за постоянни разходи (ДПР) и др.), 

се предлага нова струтура на модела. 
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Сега действащият математически израз за финансиране на средното образование 

предвижда следните компоненти: 

СФ = БУ + ДУОУППН + ДУТМУ + ДОТГ + ДОУРНЗТ + ДПОMТБЗУ + ДПР + 

РНР  

 

Предлаганият нов модел, с който  се постига по-ефективно разпределение на средствата 

има следния вид, като са прибавени нови елементи и различни тегла на коефициентите: 

СФ = БУ + ДУОУППН + ДУТМУ + ДОУРНЗТ + 2 ДОТГ + 2 ДПОMТБЗУ + 2 ДПР 

+ РНР+ЕУ  

 

Ясно се вижда промяната на коефициентите на някои от съставните компоненти на 

израза.  

Този подход ще гарантира на всяко училище достатъчно средства, за да покрива 

разходите си по издръжката, но ще оперира и с икономии, които ще могат да се 

преразпределят по другите пера, където има недостиг на средства. Новият модел 

предлага разпределението на тези средства с различна тегла на компонентите, в 

следствие на което, се реализират по-големи икономии.  

 

Въвежда се нов компонент–ЕУ, който отчита ефективното управление на училищата. 

Чрез него могат  да бъдат стимулирани директорите при най-ефективно разходване  на 

предоставените им финансови ресурси. 

Таблица 3 показва размера на предоставените от делегирания бюджет средства с 

действащата формула, сравнени със получените средства, ако се прилага предложения 

нов модел. 

Таблица 3 

   

Действаща формула за 

средното образование Нов вариант 

1 БУ 120 120 

2 ДУОУППН 20 20 

3 ДУТМУ 35 35 

4 ДОТГ 500 1000 
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5 ДОУРНЗТ 600 1200 

6 ДПР 50 100 

7 РНР  100 0 

8 

Коеф.Ефективно 

управление 0 0,6 

 

 

Графичното изражение на това сравнение е дадено на Графика 1. 

Графика №1 

Действаща формула за средното 
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Предложеният модел беше експериментиран в 5 училища в страната.  

 

На графика 2  е показан размера на икономиите, които пилотните училища са получили 

при ползвне на двата модела. 

Графика №2 
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Графиката показва разликата между реализираните икономии по действащата формула 

на финансиране и тези в следствие на предложения нов математически израз. Сумата, 

която може да се реализира като преходен остатък чрез новия модел в училищата е в 

доста по-висока. По този начин делегираните финансови ресурси могат да бъдат 

използвани много по-ефективно. Прилагането на новия модел в разгледаните училища 

показва, че с добър мениджмънт и правилно разпределение, средствата, предоставяни 

от държавата, могат да се използват по-рационално и ефективно. 

 

Каква е ползата  от въвеждането на нов модел за разпределение на средствата? 

Направеното проучване показва, че в много учебни заведения неправилното 

управление на делегираните бюджети формира в края на годината високи преходни 

остатъци. Тези средства се задържат в банковите сметките на училищата, а не  се 

ползват за подобряване на материалната база или формиране на стимули. Като се 

отчита и фактът, че по закон като преходен остатък в резерва на училището могат да 

бъдат задържани 3% от общия бюджет на училището е установено, че в много училища 

се задържат доста по-големи суми в нарушение на това правило, а в същото време няма 

ефективно ползване на тези свободни ресурси.  

 

Училищните бюджети биха могли да се разработват от директорите съвместно със 

социалните партньори и училищното настоятелство. Ще се създаде среда за 

рационално и ефективно ползване на ресурсите и най-вече отчетност пред обществото 

за изразходваните средства. Това от своя страна би могло да се обвърже с качеството на 

учебния процес и последваща финансова подкрепа. 
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Новият модел гарантира условия за отчетност на директорите пред Регионалните 

инспекторати на определен период ( например всеки три месеца),  което може да бъде и 

елемент от критериите при  атестиране на тяхната работа относно управлението на 

делегираните бюджети. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от изследването и от практическата реализация на предложени в 

дисертационния труд решения, позволяват формулирането на обобщени изводи и 

очертаването на насоки за бъдеща работа в проблемната област. 

 

На базата на анализа и оценката на практиките на другите страни, много от резултатите 

в дисертационния труд са доведени до практически разработки, намерили своята 

реализация в практически указания, материали и форми за обучение на директори в 

български училища. 

 

В хода на работата е оценено и анализирано състоянието на националната система на 

финансиране на средното образование на базата на  разработени оценъчни критерии по 

отношение на европейските практики. Разработени са препоръчителни механизми и 

схеми, насочени към ефективното  развитие на образователната система. 

 

В резултат от направения анализ на вариативни модели за финансиране на средното 

образование е разработен нов модел за разпределение на финансовите ресурси, който 

цели по-рационално и ефективно разходване на финансовите потоци. Моделът е 

апробиран в пет училища в страната и показва, че с прилагането му всяко училище ще 

има достатъчно средства, за да покрива разходите си по издръжката и ще декларира 

икономии, които ще преразпределя по другите пера, където има явен недостиг на 

средства. 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

ПРИНОСИ 

 

На базата на анализ на финансирането на средното образование в европейски страни и 

на  основните слабости в националната образователна система, нейната организация и 

управление, са предложени решения (виждания, модели, механизми) за тяхното 

преодоляване. 

 

На основата на разкритите с анализа негативни елементи са направени, и вече са 

реализирани предложения за усъвършенстване на системата за финансиране на 

средните училища, разпределението и отичането на делегираните средства. 

 

 Теоретични – нови подходи, разработване на критерии за оценка, модели – 

усъвършенстван модел 

 Методологични – метотологични проблеми при формиране и управление на 

делегирания бюджет, методологични  подходи при оценка, коригиране, 

контролиране и отчитане на бюджета  

 Научно приложни – основни препоръки към МОН, непосредствена 

методологична и консултантска помощ на директори на училища за 

разпределение на финансовите ресурси  
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