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 Резюме

 Българското Министерство на финансите заедно с Министерството на 
образованието са предприели много амбициозен и обхватен пакет реформи в 
областта на финансиране на образованието.  Реформите включват въвеждане 
на делегирани училищни бюджети в цялата страна,  на Единни разходни стан-
дарти (ЕРС) без междинни звена, както и на правни изисквания за финансиране 
на училищата по формула на общинско ниво и либерализация на възнагражде-
нията на учителите.  тези реформи прехвърлят множество отговорности от пра-
вителството към общините и училищата в областта на финансиране, въпреки че 
децентрализацията на образованието остава незавършена.  Настоящият доклад 
разглежда потребностите на МОН и МФ, тъй като те изготвят законодателните и 
финансови промени, които обхващат фискалната 2009 и идните години. 

 предварителният преглед на ситуацията ни позволи да формулираме 
следните заключения: 

1. Настоящата система на Единни разходни стандарти се основава на опи-
та, натрупан в страната по делегирани бюджети (в редица общини) и на 
предишни финансови постановки, и продължава да се променя в отго-
вор на текущи предизвикателства. 

2. Системата на ЕРС включва повече от трийсет отделни стандарти за раз-
лични видове училища.  поради това, че всеки стандарт изисква отдел-
ни целеви средства от общините (средствата не могат да се прехвърлят 
между училища от различен тип), няма възможност за гъвкавост на об-
щинско ниво.  

3. трите основни ЕРС за детските заведения за предучилищна възраст (от-
делно за 3-5 годишни и 6 годишни деца) и за общообразователните учи-
лища имат 4 стойности за 4 групи от общини.  Определенията за 4-те гру-
пи общини са много сложни и не-прозрачни. 

4. Стойностите на ЕРС за 4-те групи общини са внимателно определени и 
отразяват добре средния размер на класовете.  Обаче, групите са твърде 
хетерогенни от гледна точка на образователната мрежа (размер на кла-
са), най-вече групи 3 и 4.  това води до известна неефективност на раз-
пределянето на средства (някои общини получават относително много 
средства, докато други – твърде малко). 

5. Много общини са решили да не приемат свои собствени формули за раз-
пределяне на получените целеви средства между отделните училища, а 
използват просто разпределение на ученик.  Необходимо е да се просле-
ди въздействието на подобни решения върху малки училища и такива в 
отдалечени райони. 
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6. Системата от Единни разходни стандарти е описана в закона за годиш-
ния бюджет и може да се променя съществено от година на година.  Не 
е част от твърда система за финансиране на училищата и не е свързана 
с образователните политики на българското Министерство на образова-
нието. 

7. вълната от множество амбициозни реформи, въвеждани по същото вре-
ме, повдига тревожни въпроси по отношение на стабилността на систе-
мата и редица заинтересовани страни считат, че българското образова-
ние на 2008 г. не е достатъчно финансирано.  

8. въпреки сериозните стъпки в посока на образователна децентрализа-
ция, училищните директори са пряко подчинени на Министерството 
на образованието,  а местните власти имат ограничено влияние върху 
функционирането на местото образование и върху разпределението на 
средствата между училищата. 

 
 поради тази причина,  въпреки че общата насока на тези реформи е ра-
зумна и следва да допринесе за подобряване на ефикасността и ефективността 
на образователната система, някои от приложените решения и по-конкретно, 
концентрирането на редица реформи в кратък период от време, буди тревога.  
Основните препоръки са както следва: 

1. Механизмът за разпределение на средства към общините на базата на 
ЕРС трябва да бъде преразгледан.  Съществуващото разделение на об-
щините на 4 групи може би не е оптимално поради това, че има големи 
различия в базовите образователни показатели в рамките на тези групи.  
Освен това, броят на отделни целеви средства, получени от общините 
следва да се преразгледат и ако е възможно, да се намалят. 

2. трябва да се проследи ефекта, който реформите имат в училищата.  по-
конкретно, Министерството на финансите допуска, че въвеждането на 
реформите ще доведе до намаляване на броя на училищата и учителите.  
За да се планира следващия етап на реформите, много важно е да се про-
вери до каква степен са се реализирали тези очаквания. 

3. Министерството на образованието трябва да интегрира новите финансо-
ви механизми в цялостната си стратегия за развитие на образованието.  
това изисква ясно дефиниране на силните и слаби страни на настоящата 
система и формулиране на стратегия за бъдещо развитие, която да ста-
не обществено достояние.  Министерството на образованието следва да 
поеме по-голяма отговорност за разработването и развиването на систе-
мата на ЕРС. 

4. Очевидният контраст между прякото подчинение на училищните ди-
ректори на Министерството на образованието и нарастващата роля на 
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местните правителства при финансиране на образованието трябва да се 
проучи, а възможните сценарии за бъдещи реформи следва публично 
да се представят и обсъдят. 

5. Накрая, системата за финансиране на образованието трябва да се обхва-
не в законодателство, за да се гарантира нейната стабилност и предска-
зуемост.  Средствата, необходими за образование са много, те представ-
ляват значителна част от разходите на местните правителства и засягат 
пряко гражданите и нивото на услуги, които предоставят.  Ето защо тях-
ното насочване, разпределение, проследяване и отчитане трябва да бъ-
де прозрачно и ясно дефинирано в законите.  
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 въведение

 Настоящият доклад е резултат от краткосрочна мисия в София, организи-
рана и финансирана от институт „Отворено общество” - София1. в него са обоб-
щени основните проблеми, с които се сблъсква обществено значимата реформа 
във финансирането на образованието, започнала през януари 2008 г., и се диску-
тират политическите възможности за бъдещи действия в рамките на възможна 
техническа помощ, предоставена от инициативата за местно самоуправление 
на институт „Отворено общество” в Будапеща. 

 Реформата във финансирането на образованието в България през 2008 
г. включва следните елементи: 

• въвеждане на делегирани училищни бюджети в страната. 
• въвеждане на Единен разходен стандарт (ЕРС) без буферни елементи.
• Нормативни изисквания по отношение на финансирането на училищата 

на общинско ниво на база формула.
• Либерализация на възнагражденията на учителите (считано от 1 юли 

2008 г.). 

 всичките тези промени с изключение на последната вече имат по-кратък 
или по-дълъг период на приложение в България, както се споменава и коменти-
ра накратко по-долу. въпреки това фактът, че са били въведени едновременно и 
в изпълнение на план за спешни реформи, както и видимият недостиг на финан-
сиране на общото образование съгласно разходните стандарти за 2008 г. създа-
ват чувство на несигурност и безпокойство у заинтересованите страни в сферата 
на образованието, особено у много местни власти и учителски синдикати. 

 Дискусиите около текущите реформи във финансирането на образова-
нието, формулите и коефициентите, както и тяхното влияние могат да изглеждат 
преждевременни, тъй като от въвеждането им е изминала само половин година 
и пълното им въздействие все още е трудно, ако не и невъзможно да се оцени. 
въпреки това по наше мнение такава дискусия е необходима поради наблюда-
ваните големи различия в мненията на заинтересованите страни в сферата на 
образованието в България, в частност между предложилите реформата Минис-
терство на образованието и науката (МОН) и Министерство на финансите (МФ), 
и заинтересованите страни, които са ангажирани най-пряко в нейното изпълне-
ние - общините. Наистина някаква форма на вътрешен дебат вече започна в стра-
ната и считаме, че той трябва да се провежда открито, като отчита страховете и 
реакциите на всички засегнати страни и като се базира във възможно най-голя-
ма степен на емпирични доказателства. 
1  Мисията е осъществена между 2 и 7 юни 2008 г. 
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 Докладът отговаря на нуждите на МОН и МФ, тъй като те изготвят необ-
ходимите законодателни и финансови промени за фискалната 2009 година. по 
този начин той се съсредоточава, особено в последния си раздел, върху отговор-
ностите и вариантите по отношение на политиката, провеждана от централното 
държавно управление. 

 в раздел 1 обобщаваме накратко историята на реформите във финан-
сирането на образованието в България преди 2008 г., като се съсредоточаваме 
на използването на стандартите за финансовите разходи и върху делегираните 
бюджети (управление на ниво училище). прилаганата в момента система е раз-
гледана в раздел 2. в раздел 3 е направен анализ на разпределението на сред-
ствата за образование на общините по настоящата система, като се посочват 
някои систематични несъответствия между разпределението и големината на 
паралелката. в раздел 4 много накратко дискутираме спешния и важен проблем 
за недофинансирането на общото образование. последният раздел представя 
няколко общи заключения. Списъкът с приложенията съдържа разходните стан-
дарти, които се прилагат в България от 2004 г.

 преди и едновременно с подготовката на настоящия доклад беше фина-
лизиран и докладът на Роузлинд Левачич, финансиран от Световната банка (виж 
Левачич, 2008 г.). Старали сме се да избягваме повторение, така че и двата докла-
да да бъдат полезни на българските колеги. 

 1. РефоРми във финансиРането на обРазованието 
 в бългаРия пРеди 1 януаРи 2007 г.

 Разгледан е българският опит в реформите във финансирането на обра-
зованието преди 2007 г. в две области: 

• Дългосрочно пилотно финансиране чрез делегирани училищни бюдже-
ти. 

• въвеждане на разходни стандарти преди Единен разходен стандарт. 

 делегирани бюджети

 Системата на делегираните бюджети е въведена пилотно в България 
още през 1995 г. с помощта на проект по програма ФАР. тази система се характе-
ризира със следното  (иванов, Данчев, 2007 г.): 

• Общината и всички училища се договарят за механизма, по който финан-
совите ресурси се разпределят на училищата. 



��

реформа във финансирането на образованието в българия

• Училищата стават второстепенни разпоредители с бюджетни кредити2, 
приемат собствени бюджети, одобрени от общината, и имат банкови 
сметки. 

• Училищата имат правото да управляват собствеността си и да получават 
допълнителни приходи. 

 първоначалният план е предвиждал след придобиване на опит от 20-те 
пилотни общини (от общо 264 общини в страната), естествен наплив и извънред-
но време всички общини да поемат системата на делегираните бюджети като 
собствена инициатива, използвайки собствен график, който най-добре отгова-
ря на съответните местни условия. въпреки това до 2006 г. системата е въведена 
само от 46 общини. Разпределението на средствата на училищата се извършва 
въз основа на формула, в която преобладава елементът „на ученик”. въпреки то-
ва всяка община имаше право да въведе предпочитаната от нея формула. 
 Не е ясно какво е допринесло за такова бавно разпространение на деле-
гираните бюджети из български общини. изглежда, основните пречки са били 
следните: 

• липса на технически умения у общините да приемат формула за разпре-
деление и да наблюдават независимите бюджети на училищата. Докато 
общините, участвали в първоначалното пилотно въвеждане, са получи-
ли външна техническа помощ3, тази помощ е била намалена през след-
ващата година и се преустановява напълно след присъединяването на 
България към ЕС; 

• липса на умения за бюджетиране и водене на счетоводна отчетност на 
училищно ниво. Системата на делегираните бюджети предполага така на-
реченото управление на ниво училище, което представлява финансова 
и бюджетна автономия на училището като юридическо лице. това изис-
ква директорите на училища да изготвят, предложат, получат одобрение 
и изпълнят бюджета на училището. Налице е ясна нужда от допълнител-
ни счетоводни услуги, които се предоставят или в самото училище, или 
в общините, обслужвайки няколко училища (и двата режима са използва-
ни в България). по този начин въвеждането на делегираните бюджети 
изисква значително обучение за придобиване на съответни умения; 

• слаба връзка между училищата и общините. Според българската система 
директорите на училища се назначават основно от регионалните инспек-
торати по образованието, децентрализирани служби на Министерството 
на образованието в София4. по подобен начин решенията по отношение 

2 Общината или министерството е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.  
� От проектите на Световната банка и USAID. 
4  Процесът на подбор се управлява от петчленна комисия, като двама от членовете й са от Министерството 
на образованието и науката и двама - от регионалния инспекторат по образованието. Само един член се опреде-
ля от общината (Иванов, Данчев, 2007 г.). 
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на училищната мрежа, независимо че се вземат от общината, трябва да 
получат одобрението на министерството. това означава, че български-
те общини не носят пълна отговорност за училищната система на тяхна 
територия и могат да проявят нежелание за загуба и на малкото власт, с 
която разполагат, чрез делегиране на бюджетите на училищата. 

 Независимо от причината София показва ясно раздразнението си, че об-
щините не действат толкова бързо, колкото се очаква от тях, и наистина проце-
сът на преминаване към делегирани бюджети през последните години е спрял. 

 Годините, през които се е прилагал пилотният проект, са позволили на 
България да експериментира с много формули за разпределение на средства 
на училищата на общинско ниво, да определи бюджетите на всички училища на 
територията на общината. първите такива формули са се появили в началото на 
пилотния проект през 1995 г. Разбира се, тези формули с времето са се променя-
ли и въпреки че броят на възприелите ги общини остава ограничен (както е по-
сочено по-горе, този брой достига 46), те представляват натрупан опит на учас-
тващите общини и предлагат широк кръг от подходи, тъй като правителството 
не налага форма или ограничение по отношение на тези формули. иванов и Дан-
чев (2007 г.) са разгледали някои от тях. въпреки че формулите са доста различ-
ни, общините използват най-често следните групи фактори: 

1. Оценка на образованието, обикновено с отделни коефициенти за оцен-
ки - 1 до 4 (ниска), 5 до 8 (средна) и 9 до 12 (висока). Разликата между ко-
ефициентите за първоначалните и окончателните оценки варира в раз-
личните общини от 20% до 100%. 

2. Образователен профил на класа (музикален, художествен, хореограф-
ски, математически и т. н.). 

в допълнение някои общини вземат предвид големината на училището (по-
вече средства за по-малки училища), отдалечеността на училището или 
вида на отоплителната система. 

 предходни разходни стандарти в образованието

 преди въвеждането на Единен разходен стандарт през 2007 г. от 2004 г. 
до 2006 г. в образованието са използвани два отделни финансови стандарта: 

• Финансиране на заплатите, изготвено на база на персонала до края на 
2006 г., което ще рече според действителната заетост (не правилата за 
заетост). 

• Стандарт на база ученик за издръжка на училището, разпределение на 
общините стриктно според броя на учениците. 

 интересното тук е различният подход към двата стандарта. Докато стан-
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дартът за финансиране на заплатите се базира на действителната заетост и дей-
ствителните заплати и по този начин помага за поддържане на съществуващите 
неефективност и неравнопоставеност между училищата, стандартът за издръж-
ка представлява определена сума на ученик, което оказва известен натиск вър-
ху общините да консолидират училищата. 

 Считано от 1 януари 2005 г. България въведе финансиране на база уче-
ник за издръжка на предучилищните и училищните заведения (Министерски съ-
вет, 2004 г.). постановлението от 2004 г. предвижда голям брой специфични стан-
дарти, които се определят ежегодно от Министерството на образованието (вж. 
чл. 4) съгласувано с Министерството на финансите. Стандартите са универсални 
- в смисъл, че не зависят от вида на общината5. постановлението предвижда 
отделни стандарти за 15 вида учебни заведения, 6 от които са различни видове 
специални училища (списъкът на тези стандарти е представен в Анекс A). Общи-
ните и министерствата като първостепенни разпоредители с бюджетни кредити 
получават средства за издръжка според тези стандарти на ученик (за всеки вид 
заведение сумата е равна на съответния стандарт, умножен по броя на ученици-
те). интересно е да се отбележи, че според постановлението 80% от средствата 
за издръжка, които се разпределят по тези стандарти на първостепенните раз-
поредители с бюджетни кредити, трябва да се разпределят на детски градини, 
училища и помощни единици пропорционално на броя на децата и учениците, 
а останалите 20% трябва да се разпределят според специфични фактори за от-
делните заведения, като вид отопление (чл. 7). по този начин, докато постанов-
лението не задължава общините да приемат формула за 20% от стандартите 
за издръжка, това изглежда, че е първата поява на изискването 80% да бъдат 
разпределяни само на база ученик. изглежда, че общините, които са възприели 
системата на делегираните бюджети, като цяло са използвали някои формули за 
разпределението от стандартите за издръжка. 

 в същото време България е въвела отделна формула за финансиране на 
възнагражденията в образователния сектор, която до голяма степен е базирана 
на реалното ниво на заетост в училищата. това означава, че докато стандартите 
за издръжка не предвиждат големи стимули за рационализация на мрежата, тъй 
като се базират на ученик, стандартът за възнаграждението се използва, за да 
финансира съществуващите дефицити в системата (иванов, Данчев, 2007 г.). 
 през 2007 г., когато бяха комбинирани стандартът за издръжка и стан-
дартът за възнаграждение, се създаде настоящата система на Единен разходен 
стандарт. 

5 Това е относимо, тъй като реформите от 2007 г. въведоха 4 категории общини с различни единни стандарти 
за всяка категория (виж по-долу). 
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 2. текущи РефоРми във финансиРането 
 на обРазованието в бългаРия

 въведената от 1 януари 2007 г. система на единните стандарти се състои 
от 17 отделни единни стандарта за различните видове учениците от учебните 
заведения (предучилищни заведения, училища и помощни единици). три от по-
сочените стандарти приемат по 4 стойности всеки според вида на общината при 
4 категории общини. Като цяло през 2007 г. съществуват 26 единни стандарта. 
На 1 януари 2008 г. тази система от единни стандарти е изменена и в момента се 
състои от 29 отделни стандарта за учениците от различните учебни заведения, 3 
от които са диференцирани според вида на общината. това свежда общият брой 
стандарти за финансиране според броя на учениците в българското образова-
ние до 38. пълният списък6 е представен в Анекс в. 

 Единните стандарти изпълняват в системата двойствена функция: 
• използват се за разпределение на средства за образование на общините 

и министерствата, самостоятелно за всеки вид учебно заведение; 
• представляват база за разпределението (от общината и министерство-

то) на получените средства между отделните учебни заведения. 

 Специфичните правила, които уреждат използването на единните стан-
дарти, отразяват тази двойствена функция: 

• За всяка община (и всяко министерство) има отделен трансфер за образо-
вание за всеки от 29-те вида ученици в учебните заведения, когато даде-
на община (или министерство) отговаря за управлението на най-малко 
едно учебно заведение от даден вид7. Стойността на трансфера се полу-
чава чрез умножаване на специфичния стандарт по броя на учениците в 
съответните заведения. всеки трансфер е целеви за дадена категория и 
може да се използва само за финансиране на един вид учебно заведение.  
На практика броят на трансферите за образование варира от 2 (трек-
ляно, Ковачевци) до 19 (Бургас). Но това са крайни случаи. в 74 общи-
ни броят на получените субсидии е равен на 5, а в 79 той е 6 или 7. Ка-
то цяло 91,7% от всички общини получават между 3 и 9 трансфера.  

• по отношение на всеки трансфер всички получени средства трябва да 
бъдат разпределени на учебното заведение, което принадлежи към да-

6  Сравнението на Анекс A и Анекс B показва, че между 2006 г. и 2008 г. броят на стандартите се е увеличил повече 
от два пъти. 
7  На практика повечето общини получават няколко трансфера, много по-малко от теоретичния максимум от 
29. 
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ден вид8. Ако заведението е само едно, на него се разпределят всички 
средства от трансфера. Ако има повече от едно заведение, тогава об-
щината (или министерството) трябва да приеме формула, в която най-
малко 80% от средствата се разпределят единствено на база ученик.  
На практика в повечето общини са необходими не повече от три форму-
ли (две за детските градини и една за общообразователните училища). 
Само големите градове трябва да приемат голям брой формули. 

 От 29 вида ученици в учебните заведения (виж таблица 14) за 26 единни-
те стандарти са универсални и не зависят от местоположението на училището. 
3-те вида заведения с диференциран ЕРС са: 

1. целодневни детски градини и обединено детско заведение за деца до и 
включително 5-годишна възраст; 

2. целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца на 
6-годишна възраст; 

3. редовни паралелки в общообразователни училища. 

 всеки от тези три единни стандарта приема 4 стойности в зависимост от 
групата на общината, за която е предназначен трансферът. Разделянето на 264 
български общини в групи се основава на анализа на разходите на базата на 
ученик през последните години. 13-те идентифицирани в настоящия анализ гру-
пи общини бяха комбинирани с цел намаляване на броя на Единните разходни 
стандарти, опростяване на системата за разпределение и увеличаване на броя 
на общините във всяка група. На базата на редица независими характеристики 
бяха формирани 4 групи. в хода на работата обаче реалното определение на гру-
пите се усложни и стана, както следва: 

 таблица 1 Определение на 4 групи общини

Група Определение
Брой 

общини

1 Общинският център е с население повече от 70 хиляди жители 15

2
Общинският център е с население от 10 хиляди и по-малко от 70 хиляди жители и гъстотата 
на населението е по-малка от 65 души на квадратен км

40

3
Общинският център е с население повече от 10 хиляди и по-малко от 70 хиляди жители, гъс-
тотата на населението е по-малка от 65 души на квадратен км, броят на населените места е 
най-малко 3, а общината не е планинска 

139

4
Общинският център е с население, по-малко от 70 хиляди жители, гъстотата на населението 
е по-малка от 65 души на квадратен км, и общинският център е с население, по-малко от 10 
хиляди жители или броят на населените места е по-малък от 3, или общината е планинска

70

8  Вж. Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите (2008 г.) и помощни материа-
ли на Министерството на финансите (2008 г.). 
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 виж Графика 1 (стр. 40), която представя картата на българските общини, 
разделени в 4 групи.

 Наблюдаваме голяма концентрация на общини от група 4 по южната и 
западната граница на България, както и по хоризонталния „пояс” от общини в 
старопланинската верига. Общините от група 1 са разположени най-вече в цен-
тралната част на страната, с няколко изключения на западната и северната гра-
ница, както и по черноморието. 

 причината за това сложно определение, което използва редица разно-
родни критерии, е в специфичното разпределение на средните разходи на уче-
ник в българските училища. тези единици разходи са тясно свързани с големи-
ната на паралелката в българските общини, показани на Графика 2 (стр. 40). 

 Забелязваме, че разпространението на средната големина на паралел-
ката (използвана тук като представителна мярка за разходи на ученик) от Графи-
ка 2 и на общините по групи от Графика 1 е дивергентно. Например поясът от 
общини в група 4 по западната граница на България включва общини, в които 
се наблюдава както много голяма, така и много малка големина на паралелката 
(ще разгледаме по-подробно този въпрос в следващия раздел). въпреки това 
трябва да добавим, че при разработването на подходящи критерии за разпреде-
ление на средства за образование винаги се срещат проблеми и се предполагат 
компромиси. всъщност използването само на един критерий - например гъсто-
тата на населението, който е показан на Графика 3 (стр. 41), - няма да отрази пра-
вилно реалната единична цена на образованието. 

 Забелязваме, че разпределението на гъстотата на населението и разпре
делението на големината на паралелката в България не съвпадат напълно. След-
ващата Графика 4 показва по различен начин, че връзката между гъстотата на 
населението и големината на паралелката (представителна мярка за единична 
цена на училищното образование) не е толкова проста, колкото се очаква. 
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 графика 4 Средна паралелка по гъстотата на населението, 
 гъстота <250 души на кв. км

 На Графика 4 всяка точка представлява община и е разположена според 
гъстотата на населението и средната големина на паралелката. Общини с гъсто-
та на населението над 250 души на квадратен км, не са посочени на графиката. 
Забелязваме, че въпреки че средно общините с по-малка гъстотата на населени-
ето имат по-малка големина на паралелката (червената линия показва полином-
на регресия на средната големина на паралелката като функция на гъстотата), 
има много значителна промяна в средната големина на паралелката в грани-
ците от 12 до 24 за много подобни гъстоти на населението9. така подходящото 
разделяне на общините в групи за целите на диференцирано разпределение на 
ученик се оказва нелесна задача. 

9 Има няколко възможни причини, обясняващи защо наблюдаваното съотношение на гъстотата на населението 
и средната големина на паралелката в българските общини е доста слабо. Фактори като гъстотата на местна-
та пътна мрежа, съпротивата на родителите срещу закриването на малките училища или стратегическите 
решения на местната власт имат силно влияние върху системата на местните училища. За да се оцени настоя-
щата схема за финансиране на образованието в България, е необходимо да  се идентифицират основните детер-
минанти на средната големина на паралелката на общинско ниво.
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 Разпределението на учениците10 в общините от 4 групи е обобщено в 
следващата таблица 2.  

 таблица 2 Ученици в предучилищни заведения и общообразователни 
 училища по групи общини (2008 г.) 

1 2 3 4 Общо

Предучилищни учебни заведения за деца 
на възраст от 2 до 5 години

42 029 59 727 42 039 12 299 156 094

27% 38% 27% 8% 100%

Предучилищни учебни заведения за деца 
на възраст 6 години

12 412 16 317 11 948 3705 44 382

28% 37% 27% 8% 100%

Ученици в общообразователни училища 
194 430 228 622 165 736 55 243 644 031

30% 35% 26% 9% 100%

 въпреки че само 6% от всички общини попадат в група 1 (сравни таблица 
1), в училищата на тяхна територия се обучават 30% от всички ученици от общо-
образователните училища. За разлика от това 27% от всички общини са в група 
4, но в училищата на тяхна територия се обучават само 9% от всички ученици. 
това означава, че с увеличаването на номера на групата броят на учениците в 
учебните заведения намалява. това е отразено в следващата таблица 3, на която 
представяме средния брой ученици в учебните заведения, управлявани от об-
щината, по група общини. 

 таблица 3 Среден брой ученици в учебни заведения по група общини (2008 г.) 

1 2 3 4 Общо

Предучилищни учебни заведения за деца на възраст 
от 2 до 5 години

2802 1493 302 176 591

Предучилищни учебни заведения за деца на възраст 
6 години

827 408 86 53 168

Ученици в общообразователни училища 12 962 5716 1192 789 2440

 Системите от местните училища в общините от група 1 са средно 16 пъти 
по-големи от системите от местни училища в група 4. София има 95 хиляди уче-
ници в общообразователни училища; пловдив - 31 хиляди ученици; варна - 27 
хиляди, и Бургас - 19 хиляди. От друга страна, 9 общини имат по-малко от сто 
ученици в училищата на тяхна територия, включително трекляно - със само 35 
ученици. 

10 Включваме само предучилищни учебни заведения и общообразователни училища, тъй като те присъстват 
практически във всички общини. 
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 Следващата таблица 4 представя Единен разходен стандарт за 4-те гру-
пи общини през 2007 г. и през 2008 г. за предучилищните учебни заведения и за 
училищата11. 

 таблица 4 ЕРС през 2007 г. и 2008 г. (лева) 

ЕРС за предучилищни 
учебни заведения 

(6-годишни)

ЕРС за общообразова-
телни училища

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

1 849 1133 1016 1313 796 980

2 954 1262 1125 1442 849 1051

3 1018 1370 1164 1550 894 1105

4 1075 1433 1241 1614 958 1184

 Забелязваме, че както се очаква, стойностите на ЕРС нарастват с номе-
ра на групата. За да разберем това по-добре, полезно би било да разгледаме 
и техните относителни стойности, представляващи стойността, изразена като 
процент на стандарта на група 1.

 таблица 5 Стойности на ЕРС, отнасящи се до общини от група 1, 
 през 2007 г. и 2008 г. 

Група
ЕРС за предучилищни учебни 

заведения (3-5-годишни)
ЕРС за предучилищни учебни 

заведения (6-годишни)
ЕРС за общообразователни 

училища

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 112,4% 111,4% 110,7% 109,8% 106,7% 107,2%

3 119,9% 120,9% 114,6% 118,1% 112,3% 112,8%

4 126,6% 126,5% 122,1% 122,9% 120,4% 120,8%

 виждаме, че между 2007 г. и 2008 г. относителните стойности на Единни-
те разходни стандарти са останали всъщност непроменени с едно изключение12. 
въпреки това относителните стойности на трите ЕРС (за ученици на възраст под 
6 години в  предучилищни учебни заведения, за ученици на възраст 6 години в 
предучилищни учебни заведения  и за ученици в общообразователни училища) 
слабо се различават, а именно обхватът на ЕРС за училищата е най-плосък (раз-
ликите между групите са най-малки). по този начин стойностите на ЕРС за група 

11 Таблица 2 обобщава избрани данни от Анекс B, Таблица 1� и Таблица 14. 
12 Относителната стойност на ЕРС за учениците на 6-годишна възраст в предучилищни заведения за група � 
нарасна с �,5%. 
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общини са 121% от съответните стойности за група 1 за общообразователните 
училища, 123% за предучилищните учебни заведения за учениците на 6-годиш-
на възраст и 127% за предучилищните учебни заведения за учениците от 3 до 
5-годишна възраст. 

 в таблица 4 наблюдаваме още, че в рамките на всяка група общини най-
високият ЕРС е за учениците на възраст 6 години в предучилищни заведения, 
а най-нисък - за учениците от общообразователните училища. Освен това тези 
разлики нарастват с всяка изминала година, както показва и следната таблица: 

 таблица 6 Стойности на ЕРС, отнасящи се към ЕРС за 
 общообразователните училища, през 2007 г. и 2008 г. 

Група
ЕРС за предучилищни учебни заведения 

(3-5-годишни)
ЕРС за предучилищни учебни заведения 

(6-годишни)

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

1 106,7% 115,6% 127,6% 134,0%

2 112,4% 120,1% 132,5% 137,2%

3 113,9% 124,0% 130,2% 140,3%

4 112,2% 121,0% 129,5% 136,3%

 Между 2007 г. и 2008 г. относителните стойности на стандартите за преду-
чилищни учебни заведения са нараснали с между 5% и 10%. Забелязваме също, 
че през 2008 г. най-големите разлики между трите стандарта са наблюдавани в 
общини от група 3, където ЕРС за 6-годишните ученици в предучилищни учебни 
заведения е с над 40% по-висок от този за учениците в училищата. 

 Нека разгледаме изискването 80% от всички получени от общината сред-
ства за образование да се разходват единствено на база ученик - с други думи, 
пропорционално на броя на учениците. това е анализирано най-добре чрез из-
ползване на един пример с най-малката община - Струмяни, попадаща в група 
4, с ЕРС 1184. Местната образователна система на Струмяни се състои от 3 учили-
ща, едно пълно средно училище (от I до XII клас) и две основни училища (от I до 
VIII клас), както следва: 
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 таблица 7 Училищна система на Струмяни (2008 г.) 

Училище Ученици Класове Учители
Неучителски 

персонал
Големина на 
паралелката

Съотношение 
ученик/учител

1 268 12 17 16 22,33 15,76

2 89 8 10 6 11,13 8,90

3 82 8 10 6 10,25 8,20

Общо 439 28 37 28 15,68 11,86

 виждаме, че има едно голямо училище със средна големина на паралел-
ката над 22 и две по-малки (но не много малки) училища с големина на паралел-
ката около половината от тази на голямото училище. във всички 3 училища има 
по една паралелка от всеки клас. Най-благоприятното разпределение за малко-
то училище при спазване на законовите изисквания би било следното: 80% на 
ученик за всички 3 училища, останалите 20% на ученик на двете малки училища. 
това предполага, че разпределението на ученик на двете малки училища ще бъ-
де равно и много по-високо от разпределението, което ще получи голямото учи-
лище. това разпределение е симулирано и анализирано в следващата таблица 8. 

 таблица 8 Симулация на разпределение за училищата в Струмяни

Училище
Разпре-
деление 
на 80%

Разпре-
деление 
на 20%

Пълно 
разпреде-

ление
На ученик

% от 
голямото 
училище

На 
паралелка

% от 
голямото 
училище

1 253 850 253 850 947 100,0% 21 154 100,0%

2 84 301 54 105 138 406 1 555 164,2% 17 301 81,8%

3 77 670 49 850 127 520 1 555 164,2% 15 940 75,4%

Общо 415 821 103 955 519 776 1 184 18 563

 Забелязваме, че докато средното училище получава 1184 лева на ученик 
(както трябва да бъде, тъй като Струмяни принадлежи към група 4), голямото 
училище получава 947 на ученик и по-малките училища получават 1555 лева на 
ученик, 64% повече. От гледна точка на перспективата на база паралелка едно 
малко училище получава 82% от разпределението на база паралелка, което по-
лучава голямото училище, а второто получава само 75% въпреки много по-го-
лямото разпределение на база ученик. и накрая, ако минималната учителска 
заплата е 6,6 хиляди лева на година, а минималната заплата на неучителския 
персонал е половината от това13, тогава за всяко училище минималните заплати 
на персонала са около 65% от разпределението, представено в таблица 8. 

1� Това са допусканията, използвани в анализа им от Министерството на финансите. 



��

преглед на текущите проблеми

 Заключението ни е, че в случая със Струмяни правилото на 20-процентна 
автономия по отношение на разпределението на средствата на местно ниво мо-
же да е достатъчно, за да гарантира, че училищата ще разполагат с достатъчно 
средства да покрият минималните заплати. това твърдение обаче е вярно само 
ако целите 20% са разпределени изключително на малки училища в общината 
(без допълнително финансиране на големите училища). в същото време разли-
ките в разпределението на база паралелка, посочено в таблица 8, предполага, 
че при условията на Единния разходен стандарт за 2008 г. правилото 80% – 20% 
може да се окаже прекалено строго, за да гарантира равнопоставеност на фи-
нансирането на местното образование в някои общини. и двата проблема тряб-
ва да бъдат внимателно проучени, като се използват пълни данни за всички бъл-
гарски общини. 

 Министерството на финансите и това на образованието не събират и не 
разглеждат приетите от общините формули за разпределение. въпреки това от 
многото наблюдавани случаи, както и от дискусиите с Асоциацията на общини-
те изглежда, че болшинството от тях са възприели направо формула на ученик, 
което означава, че разпределяните на всяко училище средства са точно пропор-
ционални на броя на неговите ученици. това е изненадващо, при положение че 
много общини имат дълга традиция в приемането и управлението на местни 
формули за разпределение (виж раздел 1) и че те вече са запознати с правило-
то 80% – 20%. това може да е следствие на забавата при публикуването на това 
изискване (общините са научили подробности за отговорностите и правилата 
едва през февруари, виж съвместни указания на МОН и МФ от февруари 2008 
г.). това може да се разглежда и като отказ от участие в процеса, предизвикан от 
очакваното недофинансиране на образованието (виж раздел 4). във всеки слу-
чай отказът да се приемат реалистични формули за разпределение на местно 
ниво е много тревожен и изисква по-задълбочено изследване. 

 3. РазпРеделяне на сРедствата за обРазование

 Разпределянето на средствата до местните управи за началните и сред-
ните училища се урежда, както е посочено по-горе, на база на разделяне на всич-
ки български общини в 4 групи. в настоящия раздел правим емпиричен преглед 
на този подход за разпределение  (изключваме предучилищните учебни заве-
дения и други специални видове учебни  заведения от нашия анализ). Разходи-
те на ученик са много тясно свързани със средната големина на паралелката14, 
следователно най-напред трябва да се провери до каква степен разделянето на 
общините в групи отразява големината на паралелките на тяхна територия. така 

14  Ако допуснем, че средният разход на паралелка е един и същ за всички училища (презумпция за равенство), тога-
ва разходът на ученик е обратнопропорционален на големината на паралелката. 
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като първа стъпка от прегледа ще бъде анализирана големината на паралелката 
за разделените в 4 групи общини. 

 таблица 9 Средна големина на паралелката по групи общини (2008 г.) 

Група
Средна големина на 

паралелката
Относими към средните стой-

ности на национално ниво
Относими към група 4

1 22,42 114,4% 121,5%

2 20,85 106,4% 113,0%

3 19,53 99,7% 105,9%

4 18,45 94,2% 100,0%

Национално 19,60 100,0%

 това, което забелязваме, е, че средната големина на паралелката нама-
лява с увеличаването на номера на групата. това означава, разбира се, че раз-
делянето на общините в 4 групи съответства на получаване на по-голямо раз-
пределение на база ученик за по-високите групи. Графика 5 показва средната 
големина на паралелките заедно с максималните и минималните стойности за 
всяка група.

 графика 5 Средна големина на паралелката по групи общини 
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 Сега можем да отбележим, че за по-високите групи разпространението 
на паралелка със средна големина (разликата между максимума и минимума) 
става много по-широко. това означава, че докато групи 1 и 2 са наистина доста 
добре подбрани от гледна точка на големината на паралелката, групи 3 и 4 са 
много хетерогенни и включват общини както с много малка, така и с много го-
ляма средна големина на паралелката. За да се тества дали това се дължи на ня-
какви специфични отделни общини15, следващата Графика 6 представя същите 
средни стойности заедно със стандартните отклонения. 

 графика 6 Средна големина на паралелката и стандартно 
 отклонение по групи общини 

 
 видно е, че стандартните отклонения в групи 3 и 4 са по-високи от тези 
за групи 1 и 2. по този начин наблюдаваният в Графика 5 феномен, а именно ши-
роко разпространение на паралелка със средна големина в общините от групи 
3 и 4, не се дължи на една или две отделни общини, а на много общини, в които 
средната големина на паралелката е много различна (много по-голяма или мно-
го по-малка) от средната за групата. това засилва аргумента, че тези групи са 
хетерогенни. 
  втората важна мярка за ефикасност на училището е съотношени-
ето ученик/учител. Като цяло, ако преподаването (брой преподадени уроци на 

15 Отделни тук се явяват общини, които имат особено голяма или малка големина на паралелката. 
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седмица) е подобно за класовете в различните общини, може да се приеме, че 
съотношението ученик/учител е тясно свързано със средната големина на па-
ралелката. За съжаление наличните данни за българските общини и училища 
включват само физическия брой учители, а не еквивалент на целодневна зае-
тост на учителите (ЕЦЗ), така че данните в следващата таблица 10 и графиките не 
представят точната картина. 

 таблица 10 Съотношение ученик/учител по групи общини (2008 г.) 

Група Съотношение 
ученик/учител

Относими към средни стой-
ности на национално ниво Относими към група 4

1 12,78 105,8% 112,8%

2 12,85 106,4% 113,5%

3 12,17 100,7% 107,4%

4 11,33 93,7% 100,0%

Национално 12,08 100,0%

 Наблюдаваме, че съотношението ученик/учител за група 2 е по-високо 
от това за група 1, което показва някои проблеми в дефинирането на двете гру-
пи (или слабост на данните). За по-високите групи съотношението ученик/учи-
тел намалява, както може да се очаква. Следващата Графика 7 представя средна-
та стойност и екстремалните стойности за общините от група 4.

 
графика 7 Съотношение ученик/учител по група общини 
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 Забелязваме, че за по-високите групи, особено за група 4, минималното 
и максималното съотношение ученик/учител са много далеч от средното. За да 
се провери дали това не е действие на отделни общини, Графика 8 по-долу пред-
ставя средната стойност заедно със стандартните отклонения. 

 графика 8 Съотношение ученик/учител и 
 стандартно отклонение по група общини 

 Отново, подобно на Графика 6, виждаме много високи стандартни откло-
нения за по-високите групи, което отново сочи за хетерогенност на тези групи. 

 последната стъпка на емпиричния анализ има за цел да разгледа разпре-
делението на средства на база паралелка (среден брой на учениците в паралел-
ка, умножен по Единния разходен стандарт за тази група). Като цяло разходите 
за учителите са основният елемент на училищните бюджети и тъй като всички 
училища трябва да следват една и съща национална програма, трябва да очак-
ваме разпределението на база паралелка да бъде постоянно между общините. 
по-ниското разпределение на база паралелка следователно отразява финансо-
вия натиск върху някои общини (особено тези с малки училища и паралелки) 
за оптимизиране на мрежата на тяхна територия. Както и преди, започваме със 
средните и относимите данни в таблица 11. 
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 таблица 11 Разпределение на база паралелка по групи общини (2008 г.) 

Група
Средно разпределение на 

база паралелка
Относими към средни стой-
ности на национално ниво

Относими към група 4

1 21 968 101,1% 100,5%

2 21 910 100,8% 100,3%

3 21 586 99,4% 98,8%

4 21 849 100,6% 100,0%

Национално 21 726 100,0%

 Забелязваме, че средното разпределение на база паралелка за четирите 
групи общини е почти същото и единственото изключение е, че средното раз-
пределение на база паралелка за група 3 е малко по-ниско от това за останали-
те групи. това показва, че единните разходни стандарти за групите са избрани 
внимателно, така че да съответстват на средната големина на паралелките в съ-
ответната група общини. Графика 9 представя средното, минималното и макси-
малното разпределение на база паралелка за четирите групи общини. 

 графика 9 Разпределение на база паралелка по групи общини 
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 Както можем да забележим, минималните и максималните стойнос-
ти между четирите групи се различават значително. Например максималното 
разпределение на база паралелка в група 3 е повече от два пъти по-голямо от 
минималното разпределение на база паралелка в същата група. въпреки това 
средната преподавателска заетост в двете общини би трябвало да бъде много 
подобна, така че тази разлика представлява висока степен на неравенство, тъй 
като някои образователни единици в някои общини са третирани много по-доб-
ре от други.   

 За да се провери дали това неравенство се дължи на отделни общини, 
или е системно явление, представяме в Графика 10 по-долу средното разпреде-
ление на база паралелка заедно със стандартното отклонение.   

 графика 10  Разпределение на база паралелка със 
 стандартно отклонение по групи общини

 Графика 10 показва, че стандартното отклонение на разпределение на 
база паралелка е много високо при групи 3 и 4. това означава, че разпределе-
нието на база паралелка в тези групи е много неравномерно и че тази неравно-
мерност има систематичен характер. това е много важен емпиричен факт. За 
да бъде разгледан по-отблизо, на Графика 11 представяме разбита графика на 
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българските общини, на която всяка община е представена с точка, разположе-
на според средната големина на паралелката в училищата на нейна територия и 
средното разпределение на база паралелка. 

 графика 11  Разпределение на база паралелка 
 по средна големина на паралелка  

 Графика 11 е много интересна поради много причини. Най-напред забе-
лязваме, че тя е разделена на 4 прави линии, всяка с различен наклон. 4-те линии 
представляват 4-те групи общини и 4-те Единни разходни стандарта, свързани с 
групите16. На второ място забелязваме, че разпределението на база паралелка 
варира от 13 хиляди лева до 29 хиляди лева, т.е. разликата е повече от два пъти, 
и че тази вариация се дължи на средната големина на паралелките. в рамките 

16 Това е ясно и от следващото наблюдение. Оста X представлява броят на учениците в общината, разделен 
на броя на паралелките, докато оста Y представлява разпределението за образованието, разделено на същия 
брой паралелки. Тъй като във всяка група общини разпределението на образованието е пропорционално на броя 
на учениците, получаваме 4 прави линии. Същият аргумент показва, че всички 4 линии, когато бъдат удължени, 
преминават през изходната точка на координатната система (пресичането на двете оси в точка (0,0), непока-
зано на Графика 12). Линията с най-малкия наклон се състои от общини от група 1, а с най-стръмния наклон - от 
такива от група 4. 
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на всяка група общини с изключение на група 1 забелязваме значителна вариа-
ция, каквато вече наблюдавахме на Графика 9. и накрая виждаме, че общините, 
които са в определен обхват на големина на паралелката, могат да имат доста 
различни разпределения на база паралелка в зависимост от групата, към която 
принадлежат. Например общини с около 20 ученици в паралелка имат разпреде-
ление на база паралелка, вариращо от 21,5 хиляди лева (група 1) до 26 хиляди ле-
ва (група 4). тази над 20-процентна разлика не изглежда оправдана и е производ-
на на усложнената дефиниция на 4 групи общини. Друг начин за извършване на 
преглед на несправедливостта на финансирането на образованието в България 
е да се разгледа географското разпределение. Графика 12  (стр. 41) показва кар-
тата на разпределението на база паралелки за 2008 г. Областите в тъмнозелено 
получават най-голямо финансиране на база паралелка, докато тези в светлозе-
лено - най-ниско. това може да бъде перифразирано, като се каже, че областите 
в тъмнозелено са в добра финансова ситуация, докато тези в светлозелено са 
подложени на голям финансов натиск. 

 Можем да видим, че много общини в групата, подложена на най-силен 
натиск (с най-ниско разпределение на база паралелка), са географски обедине-
ни. това се отнася например за Калояново, Съединение и Хисаря в Централна 
България или за Димово, Ружинци и Брусарци в Северозападна България. Нали-
чието на такива обединения предполага съществуването на някакви причини 
(екзогенни за местните политики), обясняващи факта, че по-малката големина 
на паралелката в тези общини не се отразява като по-голямо разпределение на 
ученик и по този начин води до много по-малки разпределения. 

 4. недофинансиРано ли е 
 бългаРското обРазование пРез 2008 г.? 

 Започналата през януари 2008 г. вълна от реформи в образованието, как-
то е описано в раздел 2, предизвика значително безпокойство и несигурност у 
заинтересованите страни в сферата на образованието, в частност сред учители-
те, представлявани от два синдиката, и у местните власти. Основният проблем, 
поставен от тези заинтересовани страни, е проблемът с недостатъчното финан-
сиране на образованието през 2008 г. това може би е единственият проблем, по 
който разногласията между заинтересованите страни в сферата на образовани-
ето в България са най-дълбоки и най-трудни за изясняване. 

 От една страна, няма съмнение, че Министерството на финансите е из-
нервено от слабия напредък в консолидацията на мрежата. Отчасти в резултат 
на буферния механизъм („клаузи за предпазване от увреждане”), прилаган през 
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2007 г., очакваното намаляване на преподавателския и непреподавателския със-
тав не се е състояло. въпреки че не са ни известни изчисленията, които Минис-
терството на финансите е използвало, за да оцени кой финансов натиск върху 
общините е бил достатъчно силен, ако не и прекален, изглежда, че цялостният 
план е през 2008 г. буферните механизми да бъдат изоставени, да се окаже из-
вестен натиск върху общините и едва тогава да се решават следващите от това 
проблеми чрез изменение на Закона за бюджета за 2008 г., което се планира за 
юли или август. 

 От друга страна, пределно ясно е, че общините вече чувстват прекалена-
та тежест на бюджетите на своите училища и са силно разтревожени дали сред-
ствата ще стигнат до края на годината. На базата на някои много груби сметки 
общините очакват тези нужди на училищата да надхвърлят трансфера на сред-
ства за образование от централната власт с около 30%. те очакват да получат 
по-голямата част от това допълнително финансиране от държавния бюджет. в 
това срещат пълната подкрепа на учителските синдикати, които след продължи-
телната и болезнена - и в крайна сметка неуспешна - учителска стачка от мина-
лия декември вече гледат на правителството с дълбоко подозрение. 

 по този начин забелязваме липса на надеждни оценки за реалните нуж-
ди на училищата, които да бъдат приети и използвани по един и същ начин от 
централната и местната власт, което разрушава доверието между двете страни 
и желанието им за сътрудничество. Каквито и изчисления да са използвани от 
всяка от двете страни, те вероятно са силно опростени и груби и могат да бъдат 
отхвърлени лесно от другата страна, за да бъдат наистина полезни при трудни-
те преговори, които трябва да бъдат проведени. в същото време ясна е необхо-
димостта от някаква договореност по отношение на оценяването на разходите 
за образование между двете страни - например за постигане на консенсус по 
необходимото увеличаване на Единния разходен стандарт при договаряне на 
увеличение на учителските заплати. Не е изненадващо, че Световната банка ка-
то един от поддръжниците на настоящите реформи, се е опитала да представи 
такива изчисления, които двете страни да използват при едни по-информирани 
и, надяваме се, по-конструктивни дискусии. 

 предвижданията на Световната банка са представени в последния доклад 
на Левачич (2008 г.). те се основават на някои опростяващи допускания и вероятно 
трябва да бъдат обработени и подобрени с по-нови данни, особено по отношение 
на нивата на заетост в училищата и реалните заплати. в частност изчислението 
допуска равно разпределение на база ученик на всички училища17. това е много 

17 Това има дългосрочно въздействие върху разпределението на средства между отделните училища в община-
та, както демонстрира примерът със Струмяни (виж Таблица 8). 
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важно, защото представлява именно възможността на местните власти да разпре-
делят 20% от получените субсидии за образование според местните нужди, което 
дава на българската система за  финансиране на образованието голяма степен 
на гъвкавост. въпреки това предвижданията на Световната банка дават известни 
сравнителни показатели, които биха могли да бъдат полезни при дискусиите. 

 Според Левачич (2008 г.) при условията на финансирането за 2008 г. 
(взето предвид по-голямо разпределение на база ученик за общини от групи 2, 
3 и 4) 91 от всички общини (от общо 264) и 53% от всички училища имат разходи 
на ученик, надвишаващи получения Единен разходен стандарт, и следователно 
не могат да бъдат финансирани само от трансфера за образование. Ясно е, раз-
бира се, че 53% от нежизнеспособните училища включват най-вече малки учи-
лища, като по този начин се засяга много по-малка част от учениците, и много 
по-внимателното разпределение на средства от общините между училищата на 
тяхна територия ще намали броя на нежизнеспособните училища. това обаче 
няма да намали броя на нежизнеспособните общини. висока степен на дистрес 
в сектора показва предвиждането, че 34% от всички български общини не могат 
адекватно да финансират училищата си най-малко докато Законът за държавния 
бюджет за 2008 г. бъде изменен през лятото, ако това е реалистично. 

 Остава обаче открит въпросът дали Министерството на финансите или 
Асоциацията на общините ще приемат опростените предвиждания на Световна-
та банка като база за конструктивни разговори по отношение както на измене-
нието на бюджета за фискалната 2008 година, така и по подготовката на бюдже-
та за фискалната 2009 година. 

 заключениe
 
 България е предприела много амбициозни и широкомащабни реформи 
във финансирането на образованието. въпреки че общата насока на тези рефор-
ми е разумна и би трябвало да допринесе за подобряване на ефикасността и 
ефективността на образователната система, някои от прилаганите решения и в 
частност концентрацията на няколко реформи в доста кратък интервал от вре-
ме може да предизвика съмнения. има няколко открити въпроса относно фи-
нансирането на образованието в България, които могат да станат предмет на 
по-нататъшни проучвания:
 

1. Механизмът за разпределение на средства на общините трябва да се 
преразгледа. Сегашното разделение на общините в 4 групи може да не 
е оптимално, тъй като съществува голяма вариация в основни образова-
телни показатели в тези групи (особено в групи 3 и 4). 



��

реформа във финансирането на образованието в българия

2. въвеждането на делегирани бюджети и ангажирането на общините в 
процеса на финансиране на училищата имаше за цел между другото да 
насърчи по-рационални стратегии за финансиране на местно ниво. Ми-
нистерството на финансите приема, че прилагането на реформите ще до-
веде до намаляване на броя на училищата и на учителите. Много важно 
би било да се провери до каква степен тези очаквания са се сбъднали.

3. Броят на субсидиите за образованието, които се предоставят на местна-
та власт, е много висок (в крайния случай един голям град получава 19 
отделни субсидии) и е различен всяка година. въпреки това всяка субси-
дия е целева и може да се използва само за нуждите на един вид учебно 
заведение, така че това значително ограничава гъвкавостта на финанси-
рането на образованието на местно ниво. Още повече че това има стра-
ничен ефект, който при признаване на нов вид учебно заведение и опре-
деляне на нов Единен разходен стандарт за него18 води незабавно до 
нарастване на субсидиите за образование. 

4. въпреки че прилаганите до момента реформи са довели до делегиране 
на някои отговорности от централната към местната власт, децентрали-
зацията на образованието не е приключила. Директорите на училища са 
на пряко подчинение на Министерството на образованието и местната 
власт има слабо влияние върху функционирането на местното образова-
ние. влиянието й върху разпределянето на средствата между местните 
училища също е ограничено (чрез правилото 80% - 20%19). последиците 
от такъв модел на финансиране на образованието трябва да бъдат проу-
чени, както и да бъдат представени възможни сценарии за по-нататъш-
ни реформи.  

 последната точка е от особено значение и отразява един проблем на 
настоящата вълна на образователни реформи в България. Финансите за образо-
вание трябва винаги да се подчиняват на управленската структура на училищни-
те системи. прехвърлянето на управленски отговорности към местната власт 
трябва винаги да бъде придружавано от трансфери на съответни средства, за 
да се избегне т. нар. недофинансиран мандат20, но важи и обратното: всяка ре-
форма във финансирането на образованието трябва да бъде придружена от съ-
ответно разпределение на отговорности, така че да се гарантира, че средствата, 

18  Сравнение на Таблица 1� и Таблица 14 в Анекс B показва, че между 2007 г. и 2008 г. броят на различните разходни 
стандарти и по този начин и на потенциалния брой на субсидии за образование е нараснал значително. 
19 Би било полезно също да се гарантира, че опитът от прилагането на формулите за общините за разпределе-
ние в образованието, придобит по време на пилотния проект за делегирани бюджети, е споделен и прилаган.
20  Нефинансиран мандат  възниква, когато дадено ниво на управление става отговорно за предоставяне на някои 
видове услуги, без да получава необходимите средства за финансиране на тези услуги. 
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получени от различните агенти в системата, ще се използват по най-ефикасен и 
ефективен начин. изглежда, че България се е фокусирала напоследък върху фи-
нансовата страна на образователните реформи и сега трябва да хармонизира 
процесите на децентрализация на управлението и финансите. 
 важна характеристика на реформата във финансирането на образовани-
ето в България е законовата й база. Законите, които регламентират разпреде-
лението на средствата за образование на общините, не са стабилни закони за 
финансиране на местната власт, нито закони за образованието, а представляват 
годишни закони за бюджета и решения на българския Министерски съвет, при-
ети на основание на Закона за бюджета (виж Министерски съвет, 2008 г.). това 
може да се разбере лесно, тъй като основният фокус на реформите е да насо-
чи и подобри финансовите потоци и финансовата отчетност, което би трябва-
ло да доведе до подобрена ефикасност и отчетност. въпреки това финансовите 
потоци за такива огромни пропорции и с такова дългосрочно значение както 
за образователния сектор, така и за местните власти трябва да се определят и 
регламентират в по-стабилни закони, с период на действие много по-дълъг от 
едногодишния период на действие на бюджетния закон. Без това България няма 
да може да постигне предсказуемост на финансирането на образованието, при 
което както местните власти, така и Министерството на образованието да могат 
да правят средносрочни планове и предвиждания. Докато различните парамет-
ри на разпределението на трансфера на общините (като общия сбор средства 
или коефициенти за специална корекция) трябва да се променят всяка година, 
цялостната структура на трансфера, включително броят на трансферите и пра-
вилата, уреждащи използването и отчитането на средствата, трябва да бъде уре-
дена с отделен нормативен акт по стабилен начин. 
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 Министерство на финансите, Формули за разпределение на средства в систе-
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анекс A. Списък на разходните стандарти за  издръжка, въведени през 2004 г.

 таблица 12 Разходни стандарти за издръжка, използвани от 2005 г.

Вид образователна единица Подвид специално училище

1 Детски градини

2 Общообразователни училища

3
Професионални училища, професионални средни 
училища и професионални паралелки в общи сред-
ни общообразователни училища

4 Спортни училища

5 Училища по изкуства

6 Общежитие

7 Специализирани училища

Училище за умствено изостанали ученици на база 
полупансион 

Рехабилитационни училища

Училище за умствено изостанали ученици на база 
пансион, училище за учениците с увреден слух или с 
увредено зрение

Изправителни училища-общежития

Социални/педагогически общежития 

Болнични училища

8
Домове за отглеждане и грижи за деца, лишени от 
родителски грижи  

9
Подготвителни групи/подготвителни класове в 
детска градина или училище 

10
Специализирана детска градина за умствено изос-
танали деца, деца с увреден слух, с логопедични 
дефекти и в рехабилитационна детска градина  
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анекс B. Списъци с Единен разходен стандарт, въведен през 2007 г. и 2008 г.

 в следващата таблица са изброени всички единни стандарти заедно с 
техните стойности за 2007 г. 

 таблица 13 Единни разходни стандарти за 2007 г. 

Вид учебно заведение
Група община

1 2 3 4

I. Детска градина

1
Целодневна детска градина и обединени детски заведения за деца на 
възраст до 5 г. (включително)

849 954 1018 1075

2
6-годишни деца в целодневни детски градини и обединени детски 
заведения

1016 1125 1164 1241

3
6-годишни деца в полудневни детски градини и обединени детски за-
ведения или училища и в подготвителен клас в училище

640

4 Специални детски градини 2903

II. Общообразователни училища

1 Редовни паралелки в общообразователни училища 745 795 839 891

III. Спортни училища

1 Спортни училища 1366

IV. Професионални училища, професионални средни училища, професионални колежи 
и паралелки с професионален профил в средни общообразователни училища и средни училища

1 Транспорт 1250

2 Селско и горско стопанство 1201

3 Електроинженерство, машиностроене 916

4 Хотелиерство и туризъм 853

5 Икономика и мениджмънт 750

6 Хранителна промишленост, лека промишленост и строителство 909

V. Специални училища

1 Помощни училища полуинтернат 1597

2 Болнични училища 888

3 Рехабилитационни училища 2067

4 Домове за изоставени деца 3563

VI. Обслужващи единици

1 Общежития 804
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 в следващата таблица са изброени всички единни стандарти заедно с 
техните стойности за 2008 г., определени от Министерския съвет (2008 г.). 

 таблица 14 Стандарти за единни разходи през 2008 г. 

Вид учебно заведение
Група община

1 2 3 4

I. Детска градина

1
Целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца на 
възраст до 5 г. (включително)

1133 1262 1370 1433

2
Деца на 6-годишна възраст в целодневни детски градини и обединено 
детско заведение

1313 1442 1550 1614

3
Деца на 6-годишна възраст в полудневна група в детска градина, 
обединено детско заведение или училище и в подготвителен клас в 
училище

808

4
Специални детски градини за деца с умствена недоразвитост, с увреде-
но зрение, с увреден слух и с говорни затруднения  

3745

II. Общи училища

1 Редовни паралелки 980 1051 1105 1184

2
Паралелки със специализация по изкуства - музика, изобразително 
изкуство, хореография и християнско изкуство  

2306

III. Спортни училища

1 Спортни училища 1703

IV. Професионални училища, професионални средни училища, професионални колежи и
паралелки с професионален профил в средни общообразователни училища и средни училища

1 Транспорт 1624

2 Селско и горско стопанство 1561

3
Електроинженерство, електроника и автоматика, металургия, маши-
ностроене, дървообработваща промишленост, химически технологии, 
геология и минна промишленост  

1240

4 Хотелиерство и туризъм 1146

5 Педагогика, икономика и мениджмънт 1024

6 Хранителна промишленост, лека промишленост и строителство 1237

V. Училищата по изкуство и култура

1 Музикални училища 2554

2 Художествени училища 2036

3 Училищата по културата 1869

VI. Специални училища

1 Училище за умствено изостанали ученици 2208
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2 Общежития за умствено изостанали ученици 4137

3 Болнични училища 1164

4 Рехабилитационни училища І-VІІІ клас 2655

5 Рехабилитационни средни училища 3242

6 Логопедски център, логопедска служба 827

7 Център за ресурсно подпомагане 1829

8 Социални и педагогически домове 6020

9 Изправителни домове 6998

10 Училища-общежития за ученици със зрителни проблеми 5608

11 Училища-общежития за ученици със слухови проблеми 5406

VII. Ученици индивидуални, независими, вечерни и дистанционни форми на обучение 

1 Индивидуални ученици 171

VIII. Обслужващи единици

1 Общежития 1017
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графика 2 Карта на българските общини със средна големина на паралелката

графика 1 Карта на българските общини, разделени в 4 групи
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графика 3 Карта на българските общини с гъстотата на населението

графика 12 Териториална диференциация 
за разпределение на база паралелка (2008 г.)
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