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1. Резюме 

 

Преглед на основните моменти в развитието на висшето образование в България 

 

1.1. България се присъедини към Европейския съюз (ЕС) през 2007 година. В този 

контекст целта на правителството да ускори социално-икономическата конвергенция с ЕС 

изисква да се увеличи производителността на труда и формира трудова сила, владееща най-

съвременните умения, необходими за бързото развитие на икономика, базирана на знанието. 
Работниците, годни да участват в базирана на знанието икономика, се очаква да имат висше 

образование. Множество са фактите, показващи, че ефективните инвестиции във висшето 

образование увеличават способността на една страна да твори иновации във водещите области на 

развитието.  Високо квалифицираните хора са и по-адаптивни към променящите се потребности на 

пазара на труда. Освен това, висшето образование и изследователската работа са сред ключовите 

фундаменти на европейската интеграция: изграждайки умения и знания, които насърчават 

трудовата мобилност, и участвайки в Европейското пространство за висше образование (Болонския 

процес) и в Европейското изследователско пространство.   

 

1.2. След 1989 година българското висше образование претърпя значителна 

трансформация чрез бърз преход от свръх-регулиране към академична и институционална 

автономия на висшите учебни заведения (ВУЗ), (1990 и 1995), чрез въвеждане на три-степенната 

система (бакалавърска, магистърска и докторска) в структурата на висшето образование (1995), 

преразглеждане на моделите на управление на висшите учебни заведения (1999) и въвеждане 

на финансиране, обвързано с броя записани студенти (1999). Участието на България в Болонския 

процес от 1999 година доведе до институционална реорганизация и укрепване на Националната 

агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и присъединяването й към Европейската асоциация за 

гарантиране на качество във висшето образование (ENQA) и към Европейския регистър за 

гарантиране на качество (EQAR).  

 

1.3. През 2011 година в съобщение „В подкрепа на растежа и създаването на работни места 

– програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа”
1
 Европейската 

комисия определя пет ключови области на реформата:   

 Увеличаване на броя завършили висше образование лица;  

 Подобряване на качеството и подходящата насоченост на развитието на човешкия 

капитал в системата за висше образование;  

 Създаване на ефективни механизми за управление и финансиране;  

 Укрепване на „триъгълника на знанието” – образование, изследователска дейност и 

бизнес; и  

 Разширяване на интернационализацията на висшето образование.   

 

1.4. Бързото възникване на частни висши учебни заведения, паралелно с тенденцията на 

увеличаване на приема в държавните университети, измениха размера и структурата на 

сектора за висше образование и засилиха конкуренцията между институциите, предоставящи 

висше образование. Броят на студентите нарасна с 16% през последните десет години, докато 

броят на завършилите средно образование спадна с 13% през същия период. Нетният процент на 

записалите се във висшите учебни заведения студенти достигна 41% от населението на възраст 19-

23 години (2010). От разширения обхват на висшето образование произтекоха три основни 

последствия: увеличи се съотношение студенти-преподаватели, намалени бяха разходите за 

                                                           
1 Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален 

комитет и до Комитета на регионите: В подкрепа на растежа и създаването на работни места - програма за 

модернизиране на системите за висше образование в Европа.  Изтеглено на 14 септември 2012 г. от 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf
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образованието на един студент и се прояви по-голяма разнородност в уменията и в способностите 

на студентите да усвояват материала.  

 

1.5. Макар и необходима за подобряване на висшето образование, интернационализацията 

му не е нужно да бъде непосредствена област за реформаторска интервенция, с оглед на факта, 

че ключовите приоритети на реформите за качество, подходяща насоченост, управление, 

финансиране и ефективност касаят България най-непосредствено и затова са основните 

съображения, разгледани в настоящия доклад.   

 

1.6. Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето 

образование в България продължава да е изправено пред предизвикателства по отношение на 

качеството, отчетността, финансирането и ефективността на резултатите. Наскоро подетите 

инициативи за реформа са насочени към някои от тези слабости. Измененията на Закона за висше 

образование, приети през 2010 г. и 2011 г., позволиха на висшите учебни заведения да изпълняват 

изследователска работа на договорна основа с държавни и частни клиенти, както и с други висши 

учебни заведения, позволявайки на институтите да създават партньорски отношения с други висши 

учебни заведения (местни или международни) и организации. Тези изменения въведоха и нова 

нормативна уредба за изнасяне на съвместни магистърски и докторантски програми, включително и 

чрез прилагане на методите на франчайзинга. Друга основна реформа, свързана с модела на 

финансиране, е постепенната преориентация към по-силно поставяне на ударението върху 

представянето на висшите учебни заведения, започвайки през 2011 г. с малък пакет за 

възнаграждение на представянето, разширен и доусъвършенстван през 2012 година. Тази реформа 

във финансирането дойде след основната инициатива за събиране на информация за 

образователните постижения и реализацията на завършилите висше образование на трудовия пазар 

през 2010 г. и 2011 г., като част от инициативата за създаване на българска рейтингова система за 

висшите училища (РСВУ). Измененията на Закона за развитие на академичния състав от 2010 

година замениха централизирана система за кариерно развитие на академичния състав със система, 

осигуряваща значителна автономност на висшите учебни заведения и изследователските институти 

да приемат и прилагат собствени политики по отношение на персонала. През втората половина на 

2011 г. законодателните промени поставиха основите за конкуренция на пазара на оценка на 

качеството, като позволиха на агенции, членуващи в ENQA и EQAR, да оценяват програмите на 

българските висши учебни заведения. Скалите за акредитационна оценка бяха преразгледани, което 

позволи да се постигне по-голяма диференциация на резултатите на акредитираните висши учебни 

заведения.  НАОА преразгледа своите критерии за институционална и програмна оценка с оглед да 

създаде обща основа за обединяване в бъдеще на програмното оценяване на трите образователни 

степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Преразгледаните критерии за оценяване 

съдържат нов раздел с показатели, което поставя ударение повече върху качеството на 

образованието и изследователската работа на висшите учебни заведения и дава оценка за 

конкурентността на оценяваните висши училища. България следва да продължи тези реформи и да 

приеме интегрирани мерки за повишаване на качеството и ефективността на висшето образование 

като преразгледа моделите на управление, осигуряване на качество и финансиране. Решението на 

тези елементи трябва да залегне в една дългосрочна визия и стратегия за висшето образование, 

каквато в момента липсва в България. 

 

 

Основни предизвикателства пред висшето образование и варианти за реформи 

 

1.7.  Акредитация и осигуряване на качество 

 

1.7.1 Предизвикателства: 

 

● Слаби критерии за оценяване и акредитация. Както в много други държави членки на 

ЕС, рамката на НАОА за акредитиране оценява набор от най-общи предпоставки за 

предоставяне на качествено образование, като в България обаче се отделя повече внимание 

на входящите ресурси, отколкото на резултатите. Дори и след последните преработки на 
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критериите за оценка количествените показатели все още преобладават над качествените. 

Тези слабости се разпростират по-нататък и в системите за самооценка на висшите учебни 

заведения и на след-акредитационното наблюдение и контрол (САНК). Докато в друг 

контекст (например САЩ, Канада) залагането най-вече на самооценката и подобряването на 

качеството, осъществявано от самите висши училища, се е доказало като ефективен подход, 

усилията за осигуряване на качество в България често са възпрепятствани от слабите 

критерии, използвани от НАОА в процеса на оценяване и акредитиране, създавайки 

стимули за чисто формална самооценка.  

 

● Тромави процедури за оценяване и акредитиране. Наложеното по закон изискване за 

акредитиране и оценяване на всяка професионална област и всяка специалност на 

регулираните професии и докторантури поставя под силен натиск: 1) Човешките ресурси на 

НАОА; и 2) по-големите университети, предлагащи по-голям брой професионални области, 

предмет на привидно непрекъснати цикли от акредитации.  

 

● Недостатъчно включване на външни заинтересовани страни и чуждестранни 

експерти. Процесът на оценяване и акредитиране все още не е достатъчно отворен за 

участие на изтъкнати чуждестранни експерти, на представители на бизнес общността или 

други заинтересовани страни, имащи отношение към съответната професионална област. 

Резултатите от оценяването не се публикуват в пълния им вид и информацията, която се 

оповестява, не дава обосновката за присъдения рейтинг.  

 

● Опасения, свързани с автономността на НАОА. По закон НАОА е замислена като 

независима институция към Министерския съвет, която да намали влиянието както на 

политиците, вземащи решения на централно равнище (Министерството на образованието, 

младежта и науката), така и на висшето учебно заведение, предмет на оценяване. На 

практика обаче, НАОА е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОМН, 

докато Министерството на финансите взема решенията за най-важния елемент от приходите 

на НАОА – нивата на таксите за програмното и институционално оценяване на висшите 

учебни заведения.  Освен това, независимостта на НАОА от някои висши учебни заведения 

може да изглежда съмнителна, предвид състава на комитетите за оценка, на които е 

възложена задачата да изпълняват процедурите по акредитиране.  

 

1.7.2. Варианти за реформи: 

 

● По-голямо ударение върху качествените измерения на критериите за оценка и по-

опростени процедури на оценяване. НАОА би могла да обмисли сливането на дейностите 

за институционална и програмна акредитация, като постави допълнително ударение върху 

критериите за оценка и обърне повече внимание на качествените измерения на оценяваните 

институти и програми. Относителната тежест на новите показатели за измерване на 

качеството на образованието и изследователската работа и конкурентността на висшите 

учебни заведения трябва да бъде значително по-висока от сегашните 15% в общата оценка. 

 

● Подобряване на надеждността и взискателността на оценяването от НАОА чрез по-

широко включване на работодатели и изтъкнати международни експерти. 
Програмното оценяване би спечелило от по-широкото включване на изтъкнати 

международни експерти и представители на професионални организации, които могат да 

добавят стойност когато се прави сравнителна оценка на качеството на програмите, както и 

ако се осигури по-добро представителство на работодателите и техните сдружения в 

процеса на оценяване. Оценяването от външен орган  би дало допълнителна увереност, че 

акредитацията на програмата е направена с нужната взискателност и без конфликт на 

интереси.  

 

● Повишаване на финансовата независимост на НАОА. Сегашните правила и процедури 

за определяне на таксите за програмно и институционално оценяване трябва да бъдат 
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преразгледани, за да може НАОА, а не Министерството на финансите, да има думата при 

определяне на таксите. 

 

● Използване на средства от финансираните от ЕС оперативни програми или от други 

финансирани от ЕС източници за покриване на по-високите разходи за участие на 

международни експерти от най-висока класа в експертните екипи за оценяване, 

изграждани от НАОА. Същите източници на средства от ЕС могат да се използват 

алтернативно за съ-финансиране на оценяване от чуждестранни агенции (членове на ENQA 

и EQAR), така че разходите за оценяване, плащани от оценяваните висши учебни заведения, 

да са равни на таксите на НАОА.  Използването на средства от ЕС за такава стратегическа и 

с голямо въздействие инициатива може да подобри значително рамката за осигуряване на 

качество в България и качеството на висшето образование като цяло. 

 

● Институционализиране на събирането и използването на качествена и свързана с 

представянето информация в рейтинговата система за висшите училища (РСВУ) като 

част от рамката за осигуряване на качеството. Правителството трябва да осигури 

устойчивостта на РСВУ и да обезпечи водещата й роля в рамката за осигуряване на качество 

във висшето образование. Препоръчително е обхватът на данните, събирани в РСВУ, да 

бъде разширен и допълнен с пълно проучване за проследяване на завършилите студенти и 

работодатели, при което ще се събере по-всеобхватна информация за образователните 

резултати и реализацията на завършилите студенти на пазара на труда. 

 

 

1.8. Управление  

 

1.8.1. Предизвикателства:  

 

● Ограничен е броят заявени стратегически приоритети в областта на висшето 

образование. България е приела стратегически документи за всички степени на 

официалното образование, с изключение на висшето. Европейските политики от ключово 

значение за висшето образование, изследователската дейност и иновациите са отразени в 

различни правителствени решения, програми или други секторни стратегии (включително и 

в Стратегията за учене през целия живот и в отделна стратегия за изследователската 

дейност), а секторът е оставен без цялостен стратегически документ, който да очертава 

визията и бъдещето на висшето образование в България, особено що се отнася до неговото 

управление, осигуряване на качество и финансиране.  

 

● Държавните висши учебни заведения се управляват в полза на техния академичен 

състав. При съществуващата законодателна рамка всички стратегически решения в 

държавните Висши училища, касаещи академичния живот, управлението на ресурсите, 

контрола и съответствието със закона, са в ръцете на академичния състав, който е широко 

представен във всички управляващи и контролни органи на тези институти. Ректорът се 

избира, назначава и се отчита пред Общото събрание, в което най-малко 70% от гласовете 

принадлежат на академичния състав (най-малко 15% - на студентите и административния 

персонал), в редовете на който ректорът най-вероятно ще се върне след изтичане на мандата 

му.  

 

● Слаби връзки с външните заинтересовани страни. Връзките между държавните висши 

учебни заведения и заинтересованите лица, които са външни спрямо институцията, са слаби 

и създаването на Съвета на настоятелите (2007 г.), който да представлява интересите на 

широката общественост, не засегна качеството на представянето на висшите учебни 

заведения поради много ограничените правомощия, които му бяха предоставени.  

 

● Неосъществена потребност от професионално управление на държавните висши 

учебни заведения. Сегашният модел на управление доведе до известна неефективност в 

управлението на финансовите и човешките ресурси на държавните висши учебни заведения. 
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В допълнение към това, проучванията и данните, събрани за трудовата реализация на 

възпитаниците на висшите училища, като част от РСВУ сочат, че има очевидна 

необвързаност между политиките и програмите на някои висши учебни заведения и 

потребностите на пазара на труда, отразяваща неподходящата насоченост на знанието и 

уменията, придобивани по някои университетски програми.   

 

1.8.2. Варианти за реформи: 

 

● Промяна на модела на управление на държавните висшите учебни заведения с 

изграждане на Управителни съвети: Реформата в управлението трябва да започне е 

трансформиране на Съветите на настоятелите в истински управителни съвети, които да 

служат като основни органи на управление на държавните висши училища. Две трети от 

членовете на управителния съвет трябва да бъдат назначавани външни лица, които да 

представляват външните ключови заинтересовани страни, включително работодателите, 

гражданското общество, правителството, профсъюзите, т.н. Членовете, избрани от 

академичния състав (една трета) може да представляват ключовите вътрешни 

заинтересовани страни в институцията: преподаватели, студенти, академични ръководители, 

персонал, възпитаници на университета. Председателят на съвета може да бъде избиран 

самостоятелно от членовете му или да бъде назначаван от правителството или президента от 

състава на назначените членове. Съветът трябва да управлява делата на държавното висше 

учебно заведение като: (a) изработва широки административни и управленски политики за 

институцията; (б) осигурява най-широко ръководство и координация за развитието на 

академичните програми във връзка със стратегическия план на институцията; (в) одобрява 

бюджета и наблюдава ефективното управление на средствата, имуществото, сградите и 

инвестициите; (г) назначава ректора като главен изпълнителен ръководител на 

институцията. Създаването на силни управителни съвети ще съхрани академичната 

автономия на държавните висши учебни заведения и мандата на академичния съвет да 

дебатира и взема решения по академичните въпроси.  

● Изработване на стратегия за сектора на висшето образование. МОМН трябва да 

инициира и участва заедно с всички заинтересовани от висшето образование страни в 

процеса на стратегическо планиране за изработване на визия и стратегия за бъдещето на 

висшето образование в България и на изпълнима програма за нейната реализация.  

● Стимулиране на стратегическото планиране на институционално ниво. 

Правителството трябва да осигури подходящи стимули за висшите учебни заведения да 

осъществят собствено стратегическо планиране и да си изработят интегрирани стратегии, 

обхващащи всички въпроси на ръководството и управлението на институцията (напр. като 

приложат изпробвана методология, като Балансираната система от показатели за 

ефективност)  

 

1.9. Финансиране на висшето образование  

 

1.9.1. Предизвикателства: 

 

● Недостатъчно финансиране на висшето образование. България преживя десетилетие на 

недостатъчно финансирана експанзия на сектора на висшето образование. По 

международните, а и съгласно европейските стандарти, както публичното, така и 

комбинираното публично и частно финансиране на висшето образование е ниско като дял 

от БВП, а и като възможност да се поддържа покупателната способност. Целите за 

подобряване на качеството и равнопоставеността, в допълнение към постигането на целите 

за достъп и участие, залегнали в Лисабонската стратегия и в Европа 2020, изискват да се 

мобилизират допълнителни ресурси, публични и частни, ако правителството иска да 

постигне тези цели в предвидените срокове. При условие, че се адресират нерешените 

проблеми с ефективността в системата, публичните инвестиции във висшето образование 

трябва да нарастват, тъй като високо качествената система е добре финансирана система. 
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● Недоизползван потенциал на схемата за студентско кредитиране. Строгите критерии за 

допустимост при заемите за покриване на разходите за издръжка и ниските такси за по-

евтините програми за висше образование, в които се записват повечето студенти в България, 

подкопават популярността на студентското кредитиране. Затова потенциалът за 

мобилизиране на допълнителни частни ресурси в сектора на висшето образование ( в обем, 

какъвто държавният бюджет не може да си позволи) понастоящем е ограничен. 

 

● Негъвкав механизъм на определяне на учебните такси. Настоящата практика на 

обвързване на нивото на таксите с разходната норма за издръжка на студент, с цел 

определяне на държавната субсидия за висшите учебни заведения в постоянния закон, 

създава ненужно негъвкави условия за адаптиране на нивата на таксите към 

институционалните норми и потребности, което изисква често да се правят изменения на 

закона вместо да се даде възможност за по-голяма гъвкавост на държавните висши учебни 

заведения да определят нивата на учебните такси сами.  Освен това, механизмите за 

определяне на минималните нива на учебните такси за различните академични програми не 

трябва да бъдат обвързани само с  текущите разходи за предоставянето на образователната 

услуга на студентите. Таксите могат да бъдат обвързани с бъдещи приходи и тяхното 

плащане може да се урежда чрез зависещи от дохода погасителни схеми.     

 

● Ограничена роля на представянето на висшите учебни заведения при разпределението 

на средствата. До скоро финансирането на висшите учебни заведения беше почти 

изключително основано върху броя на записаните студенти, без да е адекватно свързано с 

целите за представянето или образователните постижения (като например брой завършващи 

студенти, постигнали предварително определени стандарти). Въпреки стартиралите наскоро 

инициативи за реформа, най-вече въвеждането на ключови показатели за представяне по 

които се разпределят малки средства за постигнато качество, съществуващите механизми на 

финансиране е малко вероятно да окажат значително въздействие върху политиките на 

висшите училища, или пък да подтикнат в цялата система стремеж към по-добро 

представяне, тъй като средствата разпределяни според представянето на висшите училища 

са все още малък дял от общия бюджет и са разпръснати между прекомерно много програми 

и факултети на висшите учебни заведения. Концептуална слабост на сегашния подход с 

ключовите показатели за представяне е, че той възнаграждава минало представяне вместо да 

създава стимули за всички висши училища да подобряват представянето си в близкото 

бъдеще  (напр. чрез договори с висшите учебни заведения, основаващи се на 

представянето). 

  

● Липса на стратегически фокус във финансирането на държавните висши учебни 

заведения. Държавните ресурси за висше образование не се използват така че да насърчат 

по-дългосрочните, стратегически реформи в политиката. Планирането и разпределението на 

държавната субсидия за висшите учебни заведения все още не е напълно свързано с 

резултатите или с търсенето на пазара на труда, въпреки наскоро осъщественото 

нововъведение чрез стартирането на РСВУ и всеобхватната информация за представянето, 

съдържаща се в тази рейтингова система.  

 

 

1.9.2. Варианти за реформи: 

 

● Увеличаване на бюджетното финансиране на висшето образование до 1% от БВП в 

средносрочен план. Това увеличение би трябвало да се осъществи на базата на 

договореност за таван на бюджетното финансиране от 60-65% от общото финансиране, в 

рамките на един по-широк пакет от финансови реформи, включващи предложените по-долу 

варианти, и насочени към подобряване на качеството, подходящата насоченост и 

ефективността на образованието.  
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● Въвеждане на по-гъвкава уредба за определяне на таксите. Паралелно с увеличаване на 

държавното финансиране на висшето образование, собствените приходи на държавните 

висши учебни заведения трябва да нарастват, за да може делът им да се поддържа на 40%. 

Това означава, но не непременно, че в бъдеще ще се прояви стремеж за увеличение на 

таксите, особено в тези висши учебни заведения, които не успеят да привлекат повече 

частни ресурси под форма различна от учебните такси. Определянето на учебните такси 

може да стане по-гъвкаво при условие, че: (a) се пристъпи към пълна дерегулация на 

определянето на таксите, като същевременно се осигурява публична информация за таксите 

във всички университети (държавни и частни) (б) таксите не се обвързват вече с разходни 

норми и се въведат диференцирани минимални и максимални нива, или (в) се въведат по-

широки диапазони на минималните и максималните нива, напр. от 30 до 80% от разходните 

норми на студент. Освен това (и свързано с препоръката, дадена по-долу, за студентски 

заеми), правителството може да обмисли въвеждането на зависими от дохода схеми на 

таксите, сходни на тези в ОК и Австралия, при които заплащането на определените такси се 

отлага при записването на студентите и основното изплащане се определя от нивото на 

дохода, постигнато след завършването на съответната степен (или отпадането от 

университета).  

● Студентските заеми да станат по-атрактивни за обществеността. Първата стъпка в тази 

насока може да бъде заемите за покриване на разходите за издръжка да се направят по-

достъпни за студентите в редовно обучение. За да станат условията за погасяване по-

приемливи, следва да се преработи схемата на заемите като се включи данъчната 

администрация/системата за социално осигуряване, които да проследяват и администрират 

плащанията от завършилите университета студенти; това е предпоставка за превръщане на 

схемата в кредитна схема, основаваща се на дохода, при която изплащането на кредита се 

определя като процент от бъдещия доход и се събира чрез системата за подоходния данък 

на физическите лица. 

● Промяна на фокуса на съществуващите програми за стипендии.  Горните реформи 

могат да бъдат разгърнати като паралелно с тях се преразгледа политиката на 

съществуващите програми за стипендии, финансирани от държавния бюджет и от програми 

на ЕС, така че стипендиите да се дават само на студенти с нисък доход и с определен успех 

в избрани приоритетни области и програми. 

● По-нататъшно увеличаване на базирания на представянето компонент във 

финансирането на държавните висши учебни заведения. Правителството трябва да 

прегледа внимателно ключовите показатели, използвани за възнаграждение на 

представянето и редовно да проверява тяхното въздействие и валидност. В краткосрочен и 

средносрочен план правителството може да обмисли увеличаване на дела на компонента, 

базиран върху представянето, в общото финансиране на висшите учебни заведения 

първоначално на 10% от бюджетните текущи средства за висше образование и постепенно, 

в срок от пет години, и съчетано с въвеждането на договори за добро представяне, делът им  

се повиши до  на 20-30%. 

● Въвеждане на договори за добро представяне с държавните висши учебни заведения. 

Правителството би могло да разгледа и вариант за трансформиране на сегашните показатели 

за представяне в такива, които да измерват конкретни цели за изпълнение, включени в 

многогодишни договори за добро представяне, подписвани с държавните висши учебни 

заведения. По този начин, вместо да се възнаграждават университетите за минало 

представяне, сегашните ключови показатели за добро представяне могат да послужат като 

стимули за бъдещи подобрения във всички институти и факултети. Тези договори могат да 

обхващат период от 3-4 години и чрез тях да бъдат възнаграждавани само висшите учебни 

заведения/факултетите, които постигат определените цели и резултати. Договорите за добро 

представяне трябва да съчетават подходите от горе-надолу и от долу-нагоре при определяне 

на целите за изпълнение на базата на приоритетите на правителството и тяхното отразяване 

в конкретните цели и задачи на висшите учебни заведения. 
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● Да се разгледа вариант за въвеждане на субсидии за съфинансиране. Правителството 

може да предоставя целеви субсидии за съфинансиране, за да насърчава усилията на 

висшите учебни заведения да набират средства от индустрията и донори.  

● Да се обмисли промяната в дългосрочен план от финансиране на висшите учебни 

заведения според записаните студенти към финансиране според завършилите 

студенти, които отговарят на набор от предварително определени критерии. С 

укрепване на рамката за осигуряване на качеството и с въвеждането на по-голяма 

взискателност при оценката на знанията, правителството може да проучи варианта 

основната формула за финансиране да се основава върху броя завършили студенти, които 

отговарят на предварително определени критерии (както е в Холандия), вместо върху броя 

записали се студенти. В този процес обаче трябва да се обърне специално внимание върху 

създаването на силни буфери срещу възможни нежелани последствия (напр. да се намали 

взискателността при оценяване на студентите, за да се осигури завършването им).  

 

1.10. Ефективност 

 

1.10.1. Предизвикателство:  

 

● Голям брой малки, специализирани държавни висши училища. Картината на висшето 

образование в България се характеризира с големия брой малки, специализирани държавни 

висши учебни заведения. Малките висши училища едва ли могат да наберат критичната 

маса изследователи, обикновено от различни специалности, необходими за постигане на 

заявената цел на правителството да превърне университетите в основни играчи на полето на 

изследователската работа и иновациите. Това поражда проблеми от гледна точка както на 

финансовото обезпечаване и управление, така и на изследователската и развойна работа. 

Освен това, ниското съотношение студенти-академичен състав при тези малки висши 

училища води до неефективно изразходване на средствата в сектора.  

 

1.10.2. Варианти за реформи: 

 

● Да се обединят университетите и институтите за висше образование. Правителството 

може да обмисли финансови и нефинансови стимули за сливане на някои малки и 

специализирани държавни висши училища  в по-големи институти или създаването на по-

малък брой  многопрофилни университети с по-голям среден  прием на студенти от 

сегашния. Очакваното предизвикателство от такова обединяване или сливане на 

университети е класически пример на управление на промяна, която засяга силни интереси. 

Затова, то би изисквало всестранно дефинирани и недвусмислени основи на политиката и 

ръководители, способни да управляват промяната като използват справедливи и прозрачни 

критерии. Ползата от такива обединения и сливания трябва да бъде разяснена на всички 

засегнати страни, особено на академичния състав и ректорите на въпросните институти. В 

Китай и Унгария има примери за такива успешни сливания на институти чрез смели 

действия на правителствата, въпреки съпротивата от страна на университетите. При 

реформата в Унгария от 1996 г. до 2007 г. бяха обединени 100 специализирани института в 

30 по-големи многопрофилни университета. 

 

Приоретизиране на тези предизвикателства и варианти за реформи 

 

1.11. В краткосрочен план е наложително българското правителство да приоретизира 

селективно компонентите на програмата си за реформи, за да насочи вниманието и 

ресурсите към максимизиране на ефекта. Краткосрочното, средносрочното и 

дългосрочното планиране на решаването на съвкупността от тези въпроси ще позволи да се 

предвидят както целеви непосредствени интервенции, така и дългосрочни планови 

дейности, и двата типа от жизнено значение за създаването на стабилен и полезен за 

обществото сектор на висшето образование в България. По-долу са дадени препоръки за 
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целеви реформи на първия етап, които може да се окажат полезни като веднага насочат 

вниманието върху конкретни интервенции от целия набор от варианти за реформи, 

представени в доклада. 

 

 Ключов приоритет #1: Качеството. Качеството на висшето образование в България ще се 

подобри значително, ако средствата от ЕС за следващия програмен период (2014-2020) се 

използват за финансиране на внимателно подбрани, с високо въздействие интервенции, сред 

които: (i) подкрепа за участието на изследователи и университетски преподаватели от 

световна величина в процедурите за оценяване и акредитация на НАОА или на други 

акредитационни институции, и (ii) подкрепа за интервенции, които засилват 

изследователския капацитет на институтите за висше образование в България.  

 

 Ключов приоритет #2: Реформи във финансирането. Правителството трябва да 

продължи да увеличава дела на модела за финансиране, основаващо се на представянето на 

институцията като инструмент за постигане на дългосрочните стратегически цели на 

политиката. В същото време механизмите за финансиране трябва да осигурят равен достъп 

до висшето образование и адекватни стимули за най-добре представящите се студенти. 

 

 Ключов приоритет #3: Управление. Заинтересованите от висшето образование страни в 

България трябва да работят заедно за възстановяване на баланса между обществения 

интерес и интереса на академичния състав по въпроса за това как да се управляват висшите 

учебни заведения. Приоритетната реформа следва да включва преразглеждане на сегашните 

управленски структури в държавните висши учебни заведения, за да се създадат силни 

механизми за отговорност на академичния състав, особено за образователните постижения 

на студентите и възпитаниците на университетите. 

 

 Ключов приоритет #4: Ефективност. По-големи държавни университети, с по-голям 

състав от изследователи могат да се създадат като се предоставят финансови и нефинансови 

стимули за обединяване на малките специализирани институти и висшите учебни заведения, 

които сега показват влошаващи се ефективност, ефикасност и качество.  
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2. Преглед на сектора на висшето образование в България 
 

2.1. До 1989 г. системата на висше образование в България е строго контролирана от 

комунистическата държава и университетите са част от държавния апарат, подлежащ на задълбочен 

централизиран контрол и регулация. Един от първите актове на правителството при промените от 

1989 г. е да приеме Закона за автономията, с който се премахват повечето от механизмите за 

контрол, при които работят университетите до тогава, но не се предлагат контра мерки за 

управлението на университетите, по-специално за поддържане на баланс между автономията и 

отчетността.   

 

2.2. Секторът на висше образование в България претърпява значителни промени от тогава. 

Елитарната система от миналото е трансформирана в платформа за масово висше образование. 

Възникването и разрастването на частни висши училища промени размера и структурата на сектора 

и засили конкуренцията между институциите предоставящи образование. През последните две 

десетилетия възникнаха пет големи частни университета, които заедно с 13-те по-малки частни 

висши учебни заведения и колежи и 33-те държавни университети и висши институти формираха 

системата от 51 висши учебни заведения.  Така капацитетът на сектора за прием на студенти 

нарасна значително и понастоящем във висшите учебни заведения са записани около 280,000 

студента. Броят на студентите се увеличи с 16% през последните десет години, докато през същия 

период броят на учениците завършили средно образование спадна с 13%, което е отражение на 

бързите демографски промени в България. Нетният процент на записали се студенти в институтите 

за висше образование показва впечатляващ ръст: в периода 2000-2012 той нарасна от 26 на 42% от 

населението във възрастовата група 19-23 през 2010. Основна последица от масовото включване в 

системата на висшето образование е по-голямата разнородност на студентите, по-специално по 

отношение на уменията им и способността да усвояват материала.  

 

2.3. През 1995 г., шест години след приемане на Закона за автономията, беше създадена 

национална агенция за осигуряване на качество – Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА). Нейното укрепване като институция беше силно подкрепено от Британския 

съвет и от университетски специалисти и практици в областта на осигуряване на качеството от ОК. 

След период на пилотни оценки и поредица от законови промени, през 2004 г. на НАОА беше 

възложена и отговорността за след-акредитационното наблюдение и контрол. Междувременно 

участието на България в Болонския процес (започнал през 1999 г.) доведе до въвеждането на три-

степенната структура на висшето образование (бакалавър, магистър, доктор), до институционалната 

реорганизация и укрепване на НАОА и присъединяването й като член към Европейската асоциация 

за гарантиране на качество във висшето образование (ENQA) и към Европейския регистър за 

гарантиране на качество (EQAR). Следващите стъпки бяха направени през 1999 г. като се преработи 

моделът на финансиране чрез въвеждането на финансиране на висшите учебни заведения според 

броя записани студенти. А през 2000 г. бяха въведени и таксите за обучение, което срещна малка 

съпротива, но предизвика значителна промяна в структурата на приходите на висшите учебни 

заведения.  

 

2.4. През 2007 г. България се присъедини към Европейския съюз (ЕС). Висшето образование и 

изследователската работа са един от основните фундаменти за европейска интеграция: чрез 

развиването на умения и знания, които спомагат за трудовата мобилност и чрез участието в 

Европейското пространство за висше образование (Болонския процес) и Европейското 

изследователско пространство, които насърчават трансграничното признаване на качеството на 

дипломите за висше образование и документите за изследователски постижения. В този контекст 

целта за ускоряване на социално-икономическата конвергенция на България с нормите на ЕС налага 

да се увеличи производителността и да се създаде трудова сила, владееща най-съвременните 

умения, изисквани от бързо развиващата се икономика на знанието. Работниците с умения, 

основаващи се на знанието, се очаква да имат висше образование.   

 

2.5. Въпреки количествените и структурни постижения през първите две десетилетия, висшето 

образование в България продължава да се изправя пред предизвикателства, свързани с качеството, 

ефективността и отчетността на резултатите. Освен това, България има един от най-
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неблагоприятните демографски профили в ЕС и в света, с население, което се очаква да намалее с 

27% между 2010 и 2060 година, и в крайна сметка да спадне почти наполовина в сравнение с 

началото на прехода. Българското общество застарява бързо, като делът на населението в 

пенсионна възраст се очаква почти да се удвои и да нарасне на 33%  към 2060 година в сравнение с 

2010. И което е най-важно, населението на възраст 15-24 години също се прогнозира, че ще намалее 

с 41% в периода от 2010 до 2060 година, което ще оказва пряко влияние върху сектора на висшето 

образование.  

 

2.6 Намаляването на разликата между България и останалата част от ЕС в нивото на развитие, 

която трябва да бъде преодоляна, ще изисква устойчиви и категорични подобрения в 

производителността и смяна по посока на икономически дейности с  по-голям потенциал за 

добавена стойност, генерирана от служители с по-високи и по-добри умения. Българската програма 

във връзка с Европа 2020 и свързаните с нея стратегически документи, приети от българското 

правителство (Националната програма за реформи и Програма за конвергенция) поставят 

амбициозната цел за увеличаване на дела на хората с висше образование от възрастовата група 30-

34 години на 36% към 2020 година. Предвид възникващата тенденция на спад в растежа на броя 

записали се студенти, постигането на тази цел изисква a) по-големи усилия за записване на 

останалите извън системата младежи от възрастовата група 24-34 години, б) подобряване на 

процента записани и завършили средно образование лица, в) окрупняване на сектора и 

оптимизиране на наличния капацитет за прием на висшите учебни заведения, и г) подобряване на 

качеството и на международната репутация на българското висше образование и провеждане на 

политика на записване на по-голям брой чуждестранни студенти. 

 

2.7. Наскоро подетите инициативи за реформа са насочени към някои от тези слабости. 

Измененията на Закона за висше образование, приети през 2010 г. и 2011 г. позволиха на висшите 

учебни заведения да изпълняват изследователска работа на договорна основа с държавни и частни 

клиенти, както и с други висши учебни заведения, позволявайки на институтите да създават 

партньорски отношения с други висши учебни заведения (местни или международни) и 

организации.  Тези изменения въведоха и нови правни основания за изнасяне на съвместни 

магистърски и докторантски програми, включително и чрез прилагане на методите на 

франчайзинга. Друга основна реформа, свързана с модела на финансиране, е постепенната 

преориентация към по-силно поставяне на ударението върху представянето на висшите учебни 

заведения, започвайки през 2011 г. с малък пакет за възнаграждение на представянето, разширен и 

доусъвършенстван през 2012 година. Тази реформа във финансирането дойде след основната 

инициатива за събиране на информация за образователните постижения и реализацията на 

завършилите висше образование на трудовия пазар през 2010 г. и 2011 г. като част от инициативата 

за създаване на българска рейтингова система за висшите училища (РСВУ). Измененията на Закона 

за развитие на академичния състав от 2010 година замениха централизирана система за кариерно 

развитие на академичния състав със система, осигуряваща значителна автономност на висшите 

учебни заведения и изследователските институти да приемат и прилагат собствени политики по 

отношение на персонала. През втората половина на 2011 г. законодателните промени поставиха 

основите за конкуренция на пазара на оценка на качеството, като позволиха на агенции членуващи 

в ENQA и EQAR да осъществяват оценка на програмите на българските висши учебни заведени 

като част от по-широк кръг ревизии на рамката за осигуряване на качеството в страната. България е 

добре позиционирана да настигне останалите страни от ЕС и да модернизира системата си за висше 

образование чрез последващи усилия, базирани на наскоро подетите инициативи за реформи.  

Изпълнението на интегрирани мерки за повишаване на качеството, насочеността и ефективността 

на институтите за висше образование може да се постигне като се преразгледат моделите на 

управление, на осигуряване на качество и финансиране на висшето образование. В идеалния случай 

тези елементи заемат централно място в една дългосрочна визия и стратегия за развитието на силна 

и конкурентна система на висшето образование, способна да изгражда уменията и знанието нужни 

за  създаване на социално-икономически просперитет на страната. 
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3. Осигуряване на качество  
 

3.1. Страните, следващи политика насочена към икономически растеж, си дават сметка, че 

предпоставка за този растеж е по-високото ниво на образование на населението, което при това 

отговаря на определени приемливи стандарти. Масовото включване в системата на висшето 

образование, което в случая с България поема почти всички младежи, завършили средно 

образование, както и нарастващият брой институти в страната, предоставящи образователни 

степени, поражда засилено безпокойство за качеството и интегритета на системата за висше 

образование и нейните институти по най-малко три въпроса: 

● Подходяща насоченост: Дали институтите за висше образование, предлагащи обучение и 

образование, наистина отговарят на потребностите на обществото?  

● Ефикасност: Дали институтите за висше образование осигуряват постиженията и резултатите, 

които заинтересованите от образованието страни очакват от тях, по-специално по отношение на 

броя и характеристиките на усвоилите умения завършили студенти? 

● Ефективност: Могат ли студентите да получат полезно и с разумно добро качество 

образование в приемливи времеви граници? И дали институтите и системата като цяло 

използват своите ресурси за постигане на максимален ефект?  

 

3.2. Добре разработените системи за осигуряване на качество оценяват качеството на учебните 

програми, на институтите и на цялостната образователна система, в която те оперират. В идеалния 

случай осигуряването на качеството обхваща всички нагласи, предмети, действия и процедури, 

които чрез съществуването и използването си (и заедно с конкретни дейности за контрол на 

качеството) осигуряват поддържането и засилването на подходящите академични стандарти на 

всички нива. Осигуряването на качеството трябва да отговори ефективно на потребностите на 

ключовите заинтересовани страни—правителства, студенти, висшите учебни заведения, 

работодатели, т.н.—и да осигури прозрачност на процесите и резултатите.  

 

3.3 Рамка за осигуряване на качеството (ОК) в България: Преглед и развитие  

 

3.3.1 ОК в България включва елементи от трите основни подхода към ОК: 

● акредитация (на институти и програми); 

● оценяване (на институти и програми) като част от процеса на акредитация (външно), и 

вътрешно (само-оценка) като част от системата на осигуряване на качество в отделните 

висши учебни заведения; 

● одит (след-акредитационно наблюдение и контрол).  

 

3.3.2. Отговорност за ОК във висшето образование носи Националната агенция за оценяване и 

акредитация (НАОА). Тя беше създадена през 1996 г., но настоящата си роля като институция, 

осигуряваща пълна институционална и програмна акредитация и след-акредитационните процеси, 

започна да изпълнява чак от 2005 г. По закон НАОА е замислена като независима агенция към 

Министерския съвет, което да намали както влиянието от страна на политици на централно ниво 

(най-вече МОНМ), така и от страна на висшите учебни заведения, които подлежат на оценяване. Но 

по отношение на бюджетните си отношения с правителството НАОА е вторичен разпоредител с 

бюджетни кредити към МОНМ.  

 

3.3.3. Участието на България в Болонския процес (1999), в който ОК е централната линия на 

действие – доведе до значителни промени в общата картина на висшето образование в страната. 

Основните промени бяха институционалната реорганизация и укрепването на НАОА, паралелно с 

присъединяването й към Европейската асоциация за гарантиране на качество във висшето 

образование (ENQA) и към Европейския регистър за гарантиране на качество (EQAR). НАОА 

преживя шест години на бурна дейност след 2005 година, през които до края на 2010 г. акредитира 

всички съществуващи институти от системата и техните програми. Направеният през 2008 г.
2
  

                                                           
2
 2008. "Външен преглед на българската Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по 

отношение на „Стандартите и указанията за осигуряване на качество в Европейското пространство на 

висшето образование ". http://www.enqa.eu/files/NEAA%20review%20report.pdf 
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външен преглед на НАОА показва, че е осъществен значителен напредък в създаването на ноу-хау, 

управлението, процедурите и стабилната култура на качеството не само сред висшите учебни 

заведения, но и вътре в самата агенция, което, както посочва докладът, е допринесло за видимия й 

успех.  

 

3.3.4. Акредитацията се дава на две равнища в българското висше образование – на 

институционално равнище и на равнище отделни учебни програми—на базата на резултатите от 

оценяването, направено от НАОА. Институционалната акредитация включва оценяване на 

институционалния капацитет на висшето учебно заведение да поддържа и изпълнява собствени 

механизми за осигуряване на качество; при нея се оценява капацитетът на академичната и 

физическата инфраструктура на висшите учебни заведения и наличието на материалната база, 

необходима за адекватното осъществяване на обучението и изследователската работа. 

Програмната акредитация се базира на оценяването на капацитета на висшите учебни заведения 

да предоставят качествено обучение и адекватни изследвания в специфичните дисциплини или 

професионални области, предлагани от висшите учебни заведения.  

 

3.3.5. НАОА е разработила подробни процедури за институционалната и за програмната 

акредитация, към които има списък от критерии, съгласно които екипите за оценяване 

осъществяват своите оценки. Рамката на оценяването, процесът и процедурите и списъкът от 

критерии, използвани при оценяването на институти и програми, са разработени така, че да 

съответстват на широко дефинираните Европейски стандарти и указания (ЕСУ) за осигуряване на 

качество в Европейското пространство за висше образование. Както и в много други държави 

членки на ENQA и EQAR, критериите за оценяване се фокусират върху набор от общи 

предпоставки за предоставяне на висше образование с високо качество. В България обаче, в 

критериите за оценяване на институти и програми все още доминират измеренията на входящите 

ресурси и процеси, вместо постиженията и резултатите, и измерването е насочено повече към 

количеството вместо към качеството. В края на 2011 година НАОА направи съществена ревизия на 

критериите за оценяване на институти и програми като увеличи броя на критериите, оценяващи 

качествените аспекти на обучението и изследователската работа във висшите учебни заведения. 

Освен това, беше въведен и нов сегмент от критерии, фокусиран основно върху качеството и 

насочен към оценяване на конкурентността на оценяваните висши учебни заведения по отношение 

на техните образователни и изследователски постижения и резултати. Но дори и след тези 

положителни последни промени, относителната тежест на фокусираните върху качеството 

критерии в общата оценка на институтите и програмите на висшите учебни заведения е все още 

ниска (15%).    

 

3.3.6. Съществуващият модел на акредитация и ОК отделя дължимото внимание на 

самооценката и осигуряването на качество от самите висши учебни заведения. Ролята на НАОА в 

това отношение е да разработва и издава указания и формулира общите принципи за осъществяване 

на самооценките. НАОА също оценява самооценките, осъществявани от висшите учебни заведения 

и ги използва като източник на информация в своята работа по оценяване и акредитиране. Всички 

висши учебни заведения в България са изработили собствени системи за ОК и няколкото примера 

на прегледани за целите на настоящия доклад рамки на самооценките бяха изчерпателни, отделящи 

нужното внимание на входящите ресурси, процесите, резултатите и постиженията и рисковете в 

оценката. Но ангажираността с идеята за самооценка, както и културата на самооценката в 

българските висши учебни заведения е много различна в различните институти.  

 

3.3.7. До средата на 2011 година резултатите от оценяването от НАОА се изразяваха в 4-степенна 

оценъчна скала - – “много добър”, “добър”, “задоволителен” и “незадоволителен”, при което НАОА 

даде възможно най-високите оценки при акредитация “много добър” и “добър” на 45 от 51 висши 

учебни заведения в България. От международна гледна точка такова минимално различие в 

оценките поражда съмнения за интегритета на оценяването, особено предвид факта, че българските 

висши учебни заведения не присъстват в  известните международни рейтингови системи и не са 

ръководили никой от малкото съвместни международни изследователски проекти с българско 

участие. Предвид голямото значение, придавано на  оценките за акредитация, през 2011 г. беше 
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прието изменение на закона, въвеждащо 10-степенна скала за оценка, която позволява да се направи 

по-голяма диференциация на висшите учебни заведения в България.   

 

3.3.8. Основно развитие в цялостната рамка за ОК и управление на представянето на висшите 

учебни заведения в България беше създаването на българската рейтингова система за висшите 

училища (РСВУ), която сравнява равностойни учебни програми, предлагани от българските висши 

училища чрез набор от 51 показателя, няколко от които измерват различни аспекти на реализацията 

на завършилите студенти на пазара на труда: вид трудов договор, доход, съответствие на 

длъжността с учебната програма, по която се е дипломирал студентът, т.н. (вж. Каре 1). РСВУ 

осигурява готови, твърди и обективни данни, които допълват критериите за оценяване на 

институтите и програмите, използвани от НАОА. Много показатели в РСВУ са разширение на 

критериите, използвани от НАОА, търсещи отговори на въпроси за представянето, които 

понастоящем не могат да се получат с критериите на НАОА; други са сходни на тези, използвани от 

НАОА, но дефинирани така, че да представляват по-добри и силни измерители. Освен това, 

богатата информация, обхваната от РСВУ и специфична за професионалните области и висши 

учебни заведения, може да улесни НАОА в изработването на еталони за представянето и за други 

аспекти на обучението, както и за изследователските функции на българските висши учебни 

заведения, създавайки така едно ново измерение в съществуващата рамка за оценяване и 

предоставяйки информация за процеса на оценяване на институтите и програмите за целите на 

тяхната акредитация. 
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Каре 1. Събиране на данни в системата на българското висше образование 

 

Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти (РДПСД) . Стартиран през 2007 година от 

МОМН, РДПСД обхваща всички студенти (записани понастоящем; тези, които са прекъснали временно 

следването си; и завършилите студенти) във всички университети и висши учебни заведения (държавни и 

частни), по професионални области и учебни програми и по степени (бакалавърска, магистърска и 

докторантура). Това позволи на МОНМ да проследява студентите и випуските в придвижването им и 

присъждането на кредити в системата за висше образование и да улавя всички движения и прехвърляния 

между различните професионални области и университети. Прецизността на РДПСД позволи на МОНМ да 

подобри модела на финансиране на студент като замени определените цели за приема, използвани за 

изчисляване на субсидията за висшите учебни заведения, с данни за действително записаните студенти в тях.  

 

Регистър на завършилите студенти (РЗС ). Тази база данни съдържа детайлна информация за завършилите 

висше образование в България, включително и сканирани копия от издадените дипломи. 

 

Българска рейтингова система за висшите училища (РСВУ). Друга инициатива на МОНМ, този Интернет-

базиран инструмент, стартира през 2010 година. Всъщност РСВУ не дава институционален рейтинг на 

университетите и висшите учебни заведения, а по-скоро дава рейтинг и сравнява съгласно набор от критерии 

професионалните области, предлагани от висшите учебни заведения.  Освен това, РСВУ свързва (чрез 

наличните идентификационни номера на завършилите студенти) информацията за всеки завършил студент в 

България, съдържаща се в РСВУ, с подробната информация, съдържаща се в системата на Националния 

осигурителен институт (свързана със системата на Националната агенция по приходите) и с българската 

Агенция по заетостта.  

 

В резултат на това сега МОНМ получава твърди, обективни данни за завършилите студенти (по учебни 

програми, по завършено висше училище и година на дипломиране) относно това: 

● дали завършилият студент си е намерил работа;  

● дали намерената работа отговаря на професионалното направление на обучението му; 

● кой е работодателят му; 

● дали трудовият му договор е безсрочен и за пълен работен ден; 

● какъв е прагът за социалното му осигуряване като показател за дохода по трудовия договор . 

 

Тази информация се допълва от данните, съдържащи се в системите на МОНМ, като средните оценки от 

дипломата за средно образование на завършилите студенти,  за да се изработи по-пълен профил на студентите 

и завършилите висшите учебни заведения. Освен тези обективни данни, чрез представителни проучвания на 

извадков принцип се събира обратна информация от продължаващите обучението си студенти, за да се 

представят измеренията и личните виждания за качеството на услугите и преподаването, предлагани от 

висшите учебни заведения, каквато не може да се събере с твърди данни.  

 

 

3.4. Предизвикателства и варианти за реформите в осигуряването на качество и 

акредитацията  

 

3.4.1. Предизвикателство 1: Компромисна автономия на НАОА. Макар че НАОА е замислена 

като независима агенция към Министерския съвет, която да намалява влиянието на политиците на 

централно равнище (МОНМ), тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОНМ, а 

Министерството на финансите взема решенията за най-важните компоненти от нейните приходи – 

нивата на таксите за оценяване на институти и програми на висшите учебни заведения..  

 

Освен това, независимостта на НАОА от някои висши учебни заведения може да изглежда  

съмнителна предвид състава на комитетите за оценяване, на които се възлага да изпълняват 

процедурите по акредитация. Почти напълно доминира една от групите страни заинтересовани от 

дейностите и инициативите на НАОА, а именно старшите научни сътрудници и университетските 

професори. Въпреки измененията през 2007 година, насочени към увеличаване на участието на 

другите заинтересовани страни, автономността на НАОА е проблематична, тъй като професорите от 

университетите и висшите учебни заведения в България силно преобладават в банката от експерти 
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към Акредитационния съвет на НАОА, в осемте постоянни комисии (ПК) и в експертните групи, 

които изпълняват съществената функция да правят посещенията на място, свързани с оценяването 

на институтите и програмите.  Относително малкият размер на страната, големият брой висши 

учебни заведения, практиката по-голямата част от академичния състав да работи едновременно в 

повече от два университета или висши учебни заведения, съчетано с тяхното доминиращо 

присъствие във всички органи на НАОА и в експертните групи, създават предпоставки за конфликт 

на интереси и поставят под съмнение интегритета на процеса на оценяване.  

 

3.4.2. Предложена реформа 1: Да се намали зависимостта на НАОА от академичния състав 

на държавните висши учебни заведения . Българското правителство може да обмисли 

преразглеждане на сегашните правила и процедури за определяне на таксите за оценяване на 

институти и програми, за да позволи НАОА, а не Министерството на финансите да определя 

таксите. Може да се преразгледа и финансовата подчиненост на НАОА като второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити към МОНМ. 

 

Необходимо е също да се ревизира съставът и заданието на НАОА, така че да има по-голямо 

представителство на съответните външни заинтересовани страни, по-специално от професионални 

и научни звена, както и от индустриални съюзи и квалифицирани експерти от чужбина. Освен това, 

НАОА може: 

● да предприеме всестранно проучване на други сходни агенции в страните от ЕС и ОИСР и 

да прегледа състава и включването на външни заинтересовани страни в агенциите за ОК и 

акредитация със сходен мандат на този на НАОА. Например, екипите по оценяване, които 

отговарят за институционално и програмно оценяване на висшите учебни заведения в 

Холандия и Дания се състоят предимно от международни експерти.   

● Да се засили изграждането на вътрешния капацитет на НАОА и на механизмите за 

обучение, като се постави ударението най-вече върху разширяване на знанието и уменията 

сред международните експерти и студентите.  strengthen the in-house capacity building and 

training mechanisms of the NEAA, with a particular focus on strengthening knowledge and skill 

levels among international experts and students.  

 

3.4.3. Предизвикателство 2: Недостатъчна прозрачност на НАОА. Изпълнявайки ангажимента 

и отговорността си за прозрачност на дейностите й, НАОА публикува всяка година през месец май 

списък на акредитираните висшите учебни заведения и университети, списък на основните 

академични звена, клонове и главни специалности на регулираните професии, както и списък на 

акредитираните научни организации. Но, въпреки че споменатите по-горе решения за акредитация 

се публикуват на уеб-страницата на НАОА, докладите за акредитацията не са публично достъпни.  

 

3.4.4. Предложена реформа 2: Да се публикуват пълните текстове на докладите за 

акредитация. НАОА би хармонизирала напълно своите стандарти с ЕСУ за осигуряване на 

качеството в Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) като направи пълния текст 

на докладите си за акредитация публично достояние. 

 

3.4.5. Предизвикателство 3: Тромава процедура на акредитация. Законовото изискване НАОА 

периодично да оценява и акредитира всяка учебна програма на висшите учебни заведения и всяка 

отделна специалност на регулираните професии и докторантските програми поставя под силно 

напрежение по-големите университети с по-голям брой професионални направления и учебни 

програми. На практика те като че ли преминават през непрекъснати цикли на оценяване и 

акредитиране. Този въпрос е повдиган многократно от заинтересованите страни във висшите 

учебни заведения. През 2011 г. НАОА преразгледа своите критерии за институционално и 

програмно оценяване в опит да създаде обща основа за бъдещо обединяване на оценяването на 

бакалавърските, магистърските и докторантските програми. 

 

3.4.6. Предложена реформа 3: Да се опростят процедурите по акредитиране. НАОА може да 

обмисли да опрости още процедурите си за акредитация като провери дали процесите за външно 

осигуряване на качеството, които е изработила, са необходими за изпълнението на мисията й. Освен 

това, НАОА може да разгледа варианта за сливане на дейностите по институционалното и 
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програмното оценяване  в единен процес. Друга алтернатива е да оцени възможността да се 

ограничи фокусът на програмното оценяване само до по-широките области на обучение, 

предлагани от висшите учебни заведения. Във всички случаи такива мерки за реформа могат да 

доведат до подобрено ОК само ако са съчетани с паралелни реформи в рамките за осигуряването на 

качество и отчетността (включително и чрез прилагането на по-стриктни критерии за оценка); в 

противен случай съществува значителен риск от това, че радикалното опростяване на процедурите, 

макар и да намалява натиска над висшите учебни заведения и разходите за оценяване,  може да 

породи повече проблеми отколкото решения по отношение на взискателността и надеждността на 

оценките. 

 

3.4.7. Предизвикателство 4: Входящите ресурси и измеренията, ориентирани към процеса, 

все още доминират в рамката на ОК. Въпреки че НАОА предприе важни стъпки през 2011 г. като 

преразгледа системата от критерии за институционалното и програмно оценяване и добави нов 

компонент на оценяване на конкурентоспособността на висшите учебни заведения с оглед на 

техните образователни и изследователски постижения, все още има място за допълнителни 

подобрения. Критериите за външно оценяване и акредитация полагат стандартите за представянето 

на висшите учебни заведения, затова слабостите на рамката (по-малко внимание на качеството) се 

пренасят в след-акредитационното наблюдение и контрол (САНК) и оказват пряко въздействие 

върху висшите учебни заведения и тяхното отношение към самооценката. Затова по-нататъшното 

засилване на критериите на НАОА може да окаже положително въздействие върху взискателността, 

с която висшите учебни заведения правят преглед на собственото си представяне и качество. 

Например, списъкът с критерии понастоящем отчита броя на книгите в библиотеката и дела на 

новите томове, или физическият отпечатък на библиотеката. Наборът критерии обаче не се опитва 

да установи дали книгите са актуални, подходящи за учебния план или дали отразяват научните 

постижения в съответната професионална област, нито как се използват тези книги от студентите и 

дали те ги намират за подходящи
3
. Освен това, системата от критерии все още не съдържа 

необходимите детайли и специфичната информация за следните атрибути, свързани с 

компонентите, очертани в рамката:  

● Ясна дефиниция на измеримите резултати за всеки критерий или цел, 

● Определяне на целите за всеки установен резултат, 

● Оценяване на реалната институтска действителност по отношение на планираната цел, 

● Оценка на несъответствията между планирани и постигнати цели, и   

● Определяне на инициативите, които да бъдат предприети от институтите за преодоляване на 

несъответствията в представянето и постигането на желаните цели.  

 

3.4.8. Предложена реформа 4: Да се засили и разшири прилагането на фокусирани върху 

постиженията и качеството критерии за акредитацията на институти и програми. Голямото 

разнообразие в начините, по които е уредено осигуряването на качеството в Европа дава добри 

примери за рамки за оценяване и акредитиране, които съответстват на ЕСУ, но обръщат и нужното 

внимание на постигнатите от висшите учебни заведения резултати и качеството на техните 

постижения (напр. Холандия, Дания). НАОА може да обмисли по-нататъшно преразглеждане на 

списъка с критерии, като въведе по-голям обхват и дълбочина в анализа на качествените аспекти и 

внесе повече взискателност и целенасоченост в рамката.  

 

3.4.9. Например, критериите на НАОА за институционално оценяване, макар и да осигуряват 

съответствие с ЕСУ, могат да бъдат обогатени като се добавят измеренията, очертани в Контролен 

списък на щатските регулаторни агенции в САЩ за институционална акредитация (вж. 

Приложение 2). НАОА и/или правителството (като част от инициативата за РСВУ) също може да 

обмислят въвеждането на критерии и показатели, сходни по дух на тези разработени от 

Европейската асоциация на университетите в  Референтна система за показатели и процедури на 

оценяване, 2004
4
 (вж. Анекс 1). Подходът на ЕАУ се фокусира върху седем специфични категории 

                                                           
3
 Сходни измерения с тази конкретна тема са отразени частично в методологията, използвана от българската 

рейтингова система за висшите училища 
4
 Осигуряване на качеството: Референтна система за показатели и процедури за оценка, Франсоа Тавенас, 

2004, изготвено за Групата на европейските класически университети (ELU)  
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—в това число и върху такива въпроси като качеството на влизащите в университета студенти, 

производителността на изследователската и развойна дейност, целевите ресурси за обучение и 

изследвания, управлението, планирането и мениджмънта – като има общо 36 различни показатели. 

Бързият преглед на дефинициите в Референтната система за показатели и процедури на 

оценяване на ЕАУ показва, че като част от РСВУ България вече е започнала да събира информация 

за някои от показателите.  

 

3.4.10. Предизвикателство 5: Прилагане на законовите разпоредби за излагането на НАОА на 

конкуренция. Въпросът за монополното положение на НАОА на българския пазар за оценяване и 

осигуряване на качеството е адресиран в наскоро приетите изменения на правната рамка, при което 

на агенциите, членове на ENQA и EQAR, е разрешено да осъществяват програмно и 

институционално оценяване на базата на заявки от висшите учебни заведения. Широката 

формулировка на тази разпоредба в Закона за висше образование трябва да бъде доразработена, за 

да адресира два основни въпроса:  

● Как да се осигури безпроблемното привеждане на оценките от чуждестранни агенции, 

членове на ENQA и EQAR, в съответствие с акредитационни оценки съгласно скалата за 

оценяване в България, предвид различията между методологиите, прилагани за оценяване, и 

тяхната взискателност. 

● Несъответствието между цената на оценките от НАОА и от чуждестранни агенции. 

Сравнително ниските, централно регулирани такси за оценяване, прилагани от НАОА, 

навярно ще продължат да гарантират доминиращото положение на НАОА, оставяйки малко 

място за конкуренция, поне по отношение на цените, и почти никаква възможност за 

ангажирането на високо квалифицирани (и по-скъпи) международни експерти. 

Понастоящем всички разходи за незадължителното ангажиране на чуждестранни експерти в 

оценките на НАОА трябва да се покриват от оценяваното висше училище, което естествено 

спира желанието на висшите учебни заведения да бъдат привличани чуждестранни експерти 

в оценяването им.   

 

3.4.11. Предложена реформа 5: Да се ревизира политиката за включване на изтъкнати 

чуждестранни експерти в оценяването, осъществявано от НАОА, като се използват фондовете 

и програмите на ЕС за покриване на по-високите разходи за привличане на международни 

експерти в екипите за оценяване и да се регламентира принципът за привеждане на оценките, 

давани от членове на ENQA и EQAR, в съответствие със скалата за акредитация. Като част от 

начинанието да се отвори пазарът на оценките за чуждестранните агенции за ОК, правителството и 

НАОА трябва да възлагат на изтъкнати чуждестранни експерти да участват в оценяването от 

НАОА. Техният подбор (и подборът на местните експерти) трябва да съответства на следните 

основни критерии:   

● Професионален опит;  

● Внушаващо доверие участие в изследователската и развойна дейност и иновациите;  

● Организационен и управленски опит; 

● Опит в оценяването на висшето образование;  

● Утвърдена репутация на институцията, в която работи или е работил експертът; 

● Нагласа за екипна работа, обективност и поверителност; 

● Липса на конфликт на интереси.  

   

3.4.12. Подборът на чуждестранни експерти от страна на НАОА трябва да бъде насочен към 

привличането в екипите за оценяване на известни експерти и учени от световна класа, като се 

постави ударение на качеството, взискателността и безпристрастността в по-голяма степен 

отколкото върху разходите за оценяването. За да се запазят разходите за оценките на по-ниско 

равнище, като в същото време се осигури участието на международни експерти от световна класа, 

правителството и НАОА могат да използват наличните фондове от ЕС – чрез оперативните 

програми или други програми на ЕС – за покриване на разходите за участието на международни 

експерти в процедурите на оценяване. Като алтернатива, същите източници от ЕС могат да бъдат 
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използвани за съ-финансиране на оценяването от чуждестранни агенции (членове на ENQA и 

EQAR), така че разходите за оценяване, плащани от висшите учебни заведения, да са равни на 

таксите на НАОА. Така, източниците от ЕС могат да се използват за стратегически дейности с 

високо въздействие, които могат да подобрят значително рамката за осигуряване на качество в 

България.  

 

3.4.13. Предизвикателство 6: Устойчивост и собственост на РСВУ. Един аспект, който прави 

проектът с РСВУ особено обещаващ, е че България не предприема просто еднократна акция за 

събиране на данни. Обаче понастоящем на РСВУ се гледа основно като на инициатива, подета от 

МОНМ. Макар поддръжката и актуализацията на РСВУ са осигурени с наличието на структурните 

фондове на ЕС, фактът, че не е развито чувство за собственост върху РСВУ в цялата  общност на 

висшето образование може да остави бъдещето на проекта уязвимо в случай, че сменящите се 

правителства имат други приоритети.  

 

3.4.14. Предложена реформа 6: Да се укрепи важната роля и да се институционализира 

събирането на данни за представянето чрез РСВУ. РСВУ трябва да бъде управлявана, 

поддържана и използвана по начин, който да гарантира, че всички заинтересовани от висшето 

образование страни ще имат развито чувство за собственост върху системата. Това е предпоставка 

за устойчивостта на инициативата. Освен това, данните и показателите на РСВУ, имащи отношение 

към ОК, трябва да бъдат интегрирани и използвани за подобряване на съществуващата рамка за ОК, 

което изисква да бъде ангажиран основният играч на полето на ОК - НАОА. Правителството, 

НАОА, висшите учебни заведения и съответните външни заинтересовани страни трябва да решат 

фундаменталния въпрос за това дали всички развития напоследък в събирането на данни за 

представянето и качеството, подтикнати от стартирането на РСВУ, трябва да се използват за 

разширяване и усъвършенстване на собствените процеси на НАОА и критериите й за оценка, или 

дали РСВУ трябва да се запази като самостоятелен инструмент за измерване на представянето.  

 

3.4.15. Предизвикателство 7: Да се използва РСВУ и за цели, които надхвърлят тези, които 

системата беше създадена да обслужва. Както беше описано по-горе, появата на РСВУ промени 

драматично обема и разнообразието от налични твърди, обективни данни, свързани с резултатите 

на висшето образование, особено с реализацията на завършилите висше образование на пазара на 

труда. Но РСВУ беше замислена и разработена с основна цел да представлява надежден инструмент 

в ръцете на потенциалните студенти да правят информиран избор на учебни програми и висши 

учебни заведения в България. Правителството вече използва данни от РСВУ и за цели, 

надхвърлящи първоначално определените цели на инструмента, като използва индикаторите от 

РСВУ за разпределяне на възнагражденията според представянето на висшите учебни заведения. 

Това поставя два главни въпроса:  

● Биха ли могли сегашната методология и показатели на РСВУ да се впишат добре в един по-

широк спектър от  предназначения на данните на РСВУ?  

● Достатъчно гъвкави и разработени ли са методологията и организацията на РСВУ, за да 

произведат  различни показатели, достатъчно разнообразни и прецизни, за да обслужват 

адекватно различни цели, като в същото време разчитат на входящи данни от системите на 

Националния осигурителен институт и Националната агенция по заетостта?  

 

3.4.16. Предложена реформа 7: Да се разшири сегашното инициирано от РСВУ събиране на 

данни до мащабите на всестранна база данни за представянето в сектора на висшето 

образование. Като първа стъпка правителството може да прегледа внимателно дефинициите на 

показателите и да провери дали наличните данни от Националния осигурителен институт и 

Националната агенция по заетостта могат да захранят още по-разнообразни и стриктни показатели. 

Следващата стъпка може да бъде да се преразгледа и анализира съществуващото задание за 

събирането на данни за РСВУ с цел да се разширят усилията за събиране на данни, за да се създаде 

всеобхватна, институционализирана база данни, която, макар и да филтрира данните и да 

произвежда запитвания за данни, да може да предоставя като продукт не само сегашната РСВУ, но 

и други продукти и показатели (напр. сходни на показателите в  Референтна система за 

показатели и процедури на оценяване на Европейската асоциация на университетите, или 
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показатели, които да могат да се използват за целите на финансиране, основаващо се на 

представянето).  

 

3.4.17. Предизвикателство 8: Уменията на студентите не се оценяват адекватно. Дори и при 

наличието на рамката на НАОА за оценяване и акредитация и след стартирането на РСВУ, която 

допълва оценяването от НАОА и дава нови данни за резултатите на висшето образование, някои от 

най-важните данни за представянето в сектора на висшето образование все още липсват в България  

– обективните и субективните (съгласно допитвания) оценки за това какво са научили студентите, 

какви умения са придобили в хода на обучението си в университета и доколко те съответстват на 

потребностите и очакванията на работодателите. Тази празнота в данните за представянето 

ограничава способността на ключовите действащи лица да вземат информирани решения и да 

подобряват качеството в сектора. 

 

3.4.18. Понастоящем системата за висше образование в България (както и в много други развиващи 

се и развити страни) не може да каже дали студентите придобиват нужните компетентности, 

умения и знание. Не е ясно и къде в системата – напр. по професионални направления или по 

видове университети – студентите следват една особено стръмна възходяща крива на възприемане 

на нови знания, образно казано. Такава информация съществува отчасти за някои професии, при 

които чрез „професионални изпити” се удостоверява, че завършилите студенти са квалифицирани 

(за учители, лекари, адвокати, т.н.). Но липсва такава оценка за професионалните направления, в 

които се обучават повечето български студенти, а именно икономика, бизнес, политически науки и 

хуманитарни науки.  

 

3.4.19. Предложена реформа 8: Да се допълнят ежегодните, свързани с РСВУ, проучвания на 

мнението на студентите с някои елементи на пълните проучвания за проследяване на 

завършилите студенти и работодателите и да се обмисли варианта за разработване, пилотно 

тестване и изпълнение на оценяване на студентите във висшите учебни заведения. Като част 

от РСВУ, данните, основаващи се на допитване, се събират от настоящите студенти. Препоръчва се 

тези проучвания да се издигнат на по-високо ниво като или се включат въпроси за завършили 

студенти и работодатели, или пък се направят пълноценни проучвания за „проследяване” на 

мнението на завършили студенти и работодатели. Една от възможните алтернативи е да се 

разработи методология сходна с рамката, разработена от Харалд Шомбург и Международния 

център за изследване на висшето образование на Университета на Касел ( „Наръчник за проучвания 

за проследяване на завършилите студенти”. Октомври, 2003 г. Проследяващото проучване в 

идеалния случай трябва да бъде разработено така, че да обхваща всички завършили студенти и, 

както и при препоръките за РСВУ, трябва да служи за по-широк спектър цели от това просто да 

допълва данните, нужни специално за настоящата спецификация за РСВУ. За да се осигури 

участието, ангажираността и съпричастността на висшите учебни заведения си струва да се проучи 

опитът на Румъния (вж. Каре 2).  

 

Каре 2. Румънският проект „Завършилите висше образование студенти и пазар на труда” project 

 

Обмисляйки изработването на собствено проследяващо проучване, България може да се възползва от 

изследването на уроците, извлечени от изпълнението на един стратегически проект на Румъния във висшето 

образование през 2010 г., “ Завършили висшето си образование студенти и пазар на труда”, финансиран по 

румънската оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (повече информация може да се намери на 

http://www.absolvent-univ.ro). Особено ценно в подхода, използван в Румъния, е участието в проекта на всички 

висши учебни заведения, включително и на Румънската агенция за осигуряване на качество (ARACIS). 

Румънското проследяващо проучване цели да се получи обратна информация от всички завършили висшето 

си образование студенти от два конкретни випуска – 2005 (проследяване на завършили студенти с 

няколкогодишна история на заетостта) и 2009 (проследяване на завършили студенти една година след 

завършването им). Информацията се събира чрез въпросници, разработени така, че да генерират обективна, 

стандартизирана информация.  

 

Част от така събраната информация, която в България се събира като част от инициативата  РСВУ, например 

информация за това дали завършилите (от различни професионални области или програми и от различни 

http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
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http://www.absolvent-univ.ro/
http://www.absolvent-univ.ro/
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университети) си намират работа; колко време им е отнело да си намерят тази работа; какъв вид работа са 

намерили; началните заплати. Но наред с тези данни, румънското проследяващо проучване събира и:  

 ∙социално-икономическа и друга основна информация за завършилите студенти (напр. 

образование на родителите им, оценки от средното училище, др.), която да помогне на 

анализаторите да вземат предвид тези различия когато сравняват резултатите по отношение 

на  заетостта;  

 ∙мнението на работодателите и на завършилите за компетентностите, уменията и 

нагласите, придобити във висшето образование и как се съотнасят те с изискванията на 

пазара на труда и потребностите и очакванията на работодателите. 

  

 

3.4.20. При евентуално изпълнение в България на подобно проследяващо проучване на мнението 

на завършили студенти и работодатели ще бъде важно да се осигури участието на всички висши 

учебни заведения и всички да се чувстват ангажирани и съпричастни с инициативата. От 

фундаментално значение ще бъде и участващите висши учебни заведения да разберат, че такова 

начинание ще помогне да се подобри не само информацията, предоставяна на правителството, но и 

информацията, нужна на самите висши учебни заведения за укрепване на собствените им системи 

за осигуряване на качество.  

 

3.4.21. Още един вариант, който да се обмисли, е разработването и пилотно тестване на 

инструменти за оценка, измерващи усвояването на знания и умения от студентите. Понастоящем 

ОИСР разработва първия международен инструмент за оценка на усвояването на знания от 

студентите – Оценка на резултатите в усвояването на знания във висшето образование  (AHELO), 

който ще стартира през 2016 година. Правителството може да обсъди включването на България в 

проекта AHELO на ОИСР и активното участие в заседанията на работната група, в която най-

изтъкнати световни експерти в тази област участват в мозъчни атаки и дискутират подводните 

камъни. Участието в AHELO може да помогне на България да усвои съществена техническа 

експертиза за администриране и анализиране на резултатите от такива тестове.  

 

3.4.22. Алтернативно, България може да изработи собствени инструменти във формата на            

стандартизирани тестове. Основната цел на такова усилие може да бъде да се оцени системата и 

осигури повече информация на заинтересованите страни, без това да бъде съпроводено от 

някакви последствия (т.е. без да се превръща в инструмент за санкциониране). Разработването и 

пилотното изпълнение на такива тестове може да включва, например, извадка студенти от 

държавните и частните университети с цел да се измерят широките компетентности, които 

обикновено се приема, че се усъвършенстват в хода на висшето образование. В центъра на 

вниманието може да бъдат както специфичните за отделна дисциплина, така и по-

интердисциплинарни компетентности, като например „умения за аналитична обосновка”. 

„умения за критично мислене” и „комуникативни умения”. Международни примери, положили 

основите в тази област, са:  

● Оценка на университетското обучение в САЩ 

● Оценка на уменията на завършилите студенти в Австралия 

● Exame Nacional de Cursos в Бразилия 

● Exámenes Generales para el Egreso del Técnico Superior Universitario в Мексико 

 

3.4.23. В Приложения 3A, 3Б, and 3В е даден списък с международни  примери за инициативи за 

оценка на уменията и компетентностите на студентите, включително и описания за 

агенциите, които стоят зад всеки тест или проучване, как тестът/проучването е било 

използвано и какви стимули са ползвани за осигуряване на участието на университетите и 

студентите.  
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4. Ръководство и управление 
 

4.1 Съвременни тенденции в ръководството на висшето образование в Европа  

 

4.2 Ръководството във висшето образование се отнася както до вътрешното ръководство на 

институтите, така и до това, осигурявано в рамките на цялата система. Ръководството има 

отношение към отразяване на интересите на различните заинтересовани страни, към договарянето и 

постигането на общи цели и то повдига фундаменталните въпроси „кой” решава „какво”, „как” и 

„кога” да се изпълнява. Външното ръководство, от друга страна, се отнася до институционалната 

организация на макро или системно ниво, включително и до законите и постановленията за 

висшето образование, финансирането и системните и институционални оценки. Вътрешното 

ръководство се отнася до институционалното уреждане в университетите и висшите учебни 

заведения на такива неща като линията на субординация, процесите на вземане на решения, 

финансиране и развитие на персонала. Ръководството на висшето образование така е разбирано 

като външна и вътрешна координация на  висшето образование и изследователската работа
5
. Tази 

координация може да има формални и неформални компоненти.  

 

4.3. Тенденции в ръководството на ниво система 

4.3.1. Икономическата криза, ударила Европа през 2008 година, има дългосрочен ефект не само 

във финансови измерения и по отношение на механизмите за финансиране на висшите учебни 

заведения, но също и в аспектите на институционалната автономия и отчетност. В много страни 

правителствата приложиха по-директни механизми на управление и в много случаи значително 

увеличиха мерките за отчетност. Основна тенденция в европейското образование е променящата се 

роля на държавата с промяната на фокуса от основаващо се на входящите ресурси финансиране към 

съответствие на финансирането с резултатите. В някои страни държавата служи като направляващ 

механизъм по отношение на пазара. Ролята на държавата да осигурява пазарен инженеринг е от 

централно значение за понятието за пазарно ръководство. В този начин на ръководство 

интервенциите на правителството се фокусират върху създаването на равнопоставеност, което 

улеснява саморегулирането. Нови механизми за ръководство бяха въведени в различни страни в 

Европа – основаващо се на представянето финансиране и много-годишни споразумения с 

институтите за висше образование са примери за такива механизми. Предишните отговорности на 

държавата – такива като оценка на качеството и вземане на управленските решения -  бяха 

прехвърлени не само на институциите,  но и на други организации, като изследователски съвети, 

финансови съвети и агенции за оценяване/акредитация. На сцената на висшето образование излизат 

нови актьори на национално ниво, като министерствата на икономиката, особено предвид тяхната 

заинтересованост от възникващото общество на знанието и технологичния трансфер. В това 

отношение ролята на държавата, изпълнявана чрез министерствата на образованието, се превърна в 

роля на ръководител на мрежа, насочващ развитието  чрез мрежи.  

 

4.3.2. Разбирането за "по-малко управление повече ръководство " се подкрепя от развитието на 

тенденциите в следните ключови области:  

● Финанси: държавните разходи за непрестанно разширяващите се системи на висшето 

образование изискват нови методи на финансиране.  

● Нови пазарни механизми: Налице е постепенен преход към пазара като координиращ 

механизъм. Днес в Европа е очевидно, че висшето образование все повече функционира  в 

квази-пазари, където правителствата все още играят важна ръководна роля. 

● Глобализация: Глобализацията, интернационализацията и европеизацията се изправят 

срещу националните граници на системите на висшето образование и поставят 

                                                           
5 “Колкото до висшето образование, ръководството се фокусира върху правилата и механизмите, чрез които 

заинтересованите страни влияят върху решенията, как те са държани отговорни и пред кого. В контекста на висшето 

образование ръководството се отнася до ‘формалното и неформалното упражняване на правомощия по силата на закони, 

политики и правила, които отразяват правата и отговорностите на различните актьори, включително и правилата, по които 

те си взаимодействат.’С други думи, ръководството обхваща ‘рамката, в която институцията последователно следва целите, 

задачите и политиките си’, за да отговори на въпросите: ‘Кой носи отговорността и какви са източниците на легитимност за 

вземане на изпълнителни решения от различни актьори?’” Евридика (2008). Ръководство на висшето образование в Европа. 

Изтеглено на  29 януари 2012 година от http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf. 
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правителствата пред необходимостта да решават нови въпроси, свързани с институтите за 

висше образование. Рамковите програми на Европейския съюз са доказано ефикасен 

инструмент за насърчаване на институтите за висше образование да създават широко- 

мащабни трансгранични партньорства.  

 

4.4. Тенденции в ръководството на национално ниво 

 

4.4.1. Налице са емпирични доказателства, които подсказват, че новият организационен подход на 

държавно управление е оказал влияние в „модернизирането” на публичните услуги. Някои 

европейски страни все повече третират своите организации за предоставяне на публични услуги 

като квази-корпоративни предприятия и им предоставят повече автономия с цел да увеличават 

ефективността и ефикасността им, като същевременно изискват от тях повече отчетност.  

 

4.4.2. Засилване на управленския и контролен капацитет на висшите учебни заведения в 

Европа: Паралелно с прехвърлянето на правомощия от държавно ниво, в институтите за висше 

образование се осъществяваха и тенденции на централизация по отношение на мерките за 

отчетност. В много отношения дерегулацията стана ре-регулация на друго равнище в системата на 

висшето образование. Като цяло, основната тенденция е към укрепването на институтите за висше 

образование като организации. Значителното увеличаване на броя на средните управленски 

длъжности в европейските институти за висше образование може да се смята за свързано именно с 

тази тенденция. 

 

4.4.3. Укрепване на лидерския капацитет на европейските висши учебни заведения:  Едно от 

последствията от преустройството на правомощията и отговорностите между различните равнища  

в системите за висше образование е предоставянето на много правомощия на висшето равнище в 

йерархията на институтите. Това често означава засилване на институционалното лидерство, най-

вече в тези системи за висше образование където традиционно лидерските постове бяха 

относително слаби. Друга тенденция в това отношение е, че вместо да бъдат избирани, 

новоовластените институционални лидери все повече се подбират сред лица извън институтите и 

дори извън академичните кръгове. Като цяло е налице ясна обща тенденция за формално засилване 

на позицията на изпълнителния ръководител в Европа. 

 

4.4.4. Промяна в позицията и ролята на управляващите органи на висшите учебни 

заведения: Друга последица от пренастройката на университетското ръководство касае позициите и 

ролята на управляващите органи в университетите и степента на представителство на външните 

заинтересовани страни в тях. Съставът и ролята на тези ‘органи на най-високо ниво’ се различават в 

различните европейски институти, но двете ключови тенденции включват: 

● Увеличено представителство на външните заинтересовани страни;  

● Прехвърляне на правомощия от академичните съвети към управителните съвети. 

 

4.4.5. Съставът на управителните съвети варира от само външни членове до комбинация от 

външни и вътрешни членове. Общата цел на много управителни съвети е да се опазят интересите на 

института и да се гарантира, че институтите ще спазват националните закони и наредби. Те често 

участват в назначаването на изпълнителния ръководител на института. Примери за такива 

управителни съвети могат да се видят в Ирландия, Кипър, Швеция и Норвегия. В Австрия 

управителният съвет споделя някои правомощия за вземане на решения с академичния съвет. В 

други страни (като Дания, Ирландия, Италия или Швеция) повечето места в управителните съвети 

се заемат от външни заинтересовани лица, но вътрешните заинтересовани лица също участват. В 

Литва, Португалия, Словения и Норвегия има паритет или вътрешните заинтересовани лица 

преобладават, като в управителните съвети има съчетание на гледната точка на външните и 

вътрешните членове.  

 

4.4.6. Реформи в процеса на избор на лидерите на висшите учебни заведения: Важна 

възникваща тенденция е прехвърлянето на правото за избор на ректори върху съвет на 

настоятелите. Обаче все още има различни начини, използвани за избора на ръководителите на 

институциите. Трите най-обичайни са:  
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● Назначаване от управителните съвети на висшите учебни заведения. В страни като 

Дания, ОК, Холандия и Австрия изпълнителният ръководител се назначава от управителния 

съвет, който, в зависимост от институцията, може да се състои изключително от външни 

заинтересовани лица, или те най-малкото да имат мнозинство в тях. 

● Избор от вътрешните заинтересовани страни. В страни като България, Гърция, 

Словения академичният състав, студентите и административният състав избират ректора.  

● Назначаване от министерството. В редица страни изпълнителният ръководител се 

назначава от министерството, или предложеният от института кандидат трябва да бъде 

одобрен от министерството.  

 

4.4.7. Промени в стила и практиките на ръководство във висшите учебни заведения: 

Укрепването на ръководството в институтите също оказа влияние върху стила му. Традиционните 

понятия за колегиалност и основаващо се на консенсус вземане на решения все повече попадат под 

натиск за промяна, за да се даде път на “деловия стил на управление” и на “професионализацията” 

на административните структури. Заемайки инструменти от частния сектор, институтите се опитват 

да засилят възможностите си да оптимизират организацията, за да се справят с все по-сложната 

среда. Изработвайки общи институтски политики – винаги проблематичен въпрос поради 

фрагментирания характер на институтите за висше образование – води до това сега на 

стратегическото планиране и „изграждане на идентичността” да се гледа като на съществени 

стратегии за оцеляване. Институтите за висше образование се смятат все повече за „корпоративни 

играчи”, които действат стратегически не само вътре в собствените си организации, но и чрез 

активното си ангажиране с външната среда. Редица страни (или автономни региони в страните) 

дават примери как това може да стане. Например, в Дания, Норвегия и в Квебек (Канада), по-

широката общност на висшето образование е отговорна пред университетските съвети, в които 

мнозинството членове са външни лица и които имат правомощието да назначават и освобождават 

ръководителите на отделните институти (Фийлден, 2008 г., цитиран в Салми, 2009 г.). Реформите, 

осъществени наскоро в Литва, дават друг пример за развитие на ръководството на висшето 

образование в тази посока.
6
 

 

4.4.8. Наскоро проведено проучване от Европейската асоциация на университетите – “Автономия 

на университетите в Европа II: карта с показатели” прави преглед на университетите в Европа по 

отношение на институционалната, финансовата, кадровата и академичната автономия, ключовите 

констатации от който са представени в Приложение 5.  

 

 

4.5. Ръководство на висшето образование в България 

 

4.5.1. В България държавата носи отговорността за изработване и изпълнение на политиките в 

областта на висшето образование: Народното събрание приема основните закони и политики за 

висшето образование, Министерският съвет (правителството) изработва и утвърждава политиките, 

приемани от парламента, а министърът на образованието отговаря за изпълнение на политиките за 

висше образование. Институцията, която определя институционалния и програмен капацитет на 

висшите учебни заведения в България е Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). 

Тя е независима структура към Министерския съвет, на която е възложена задачата да прави 

институционално и програмно оценяване и акредитиране на висшите учебни заведения, като 

определя институционалния капацитет и потенциала за прием на висшите учебни заведения и 

осъществява след-акредитационно наблюдение и контрол. Процесът на вземане на решение за 

откриване и закриване на висшите учебни заведения започва от НАОА чрез нейните процедури за 

акредитация, след това отива чрез министъра на образованието в правителството и последното 

решение се взема от парламента с гласуване. Отношенията между държавата и висшите учебни 

заведения не са опосредовани от буферни органи. Общата позиция и становища на висшите учебни 

заведения се изразяват от Съвета на ректорите на висшите учебни заведения в България. Мнението 

на студентите се изразява от Националното представителство на студентските съвети в България. 

                                                           
6
 Вж. Умения, не само дипломи: управление на образованието с оглед на резултатите в Източна Европа и 

Централна Азия. Развитието на човешките ресурси, Световна банка, 2012 
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4.5.2. Автономията, дадена на институтите за висше образование, бързо се разширява от 1995 

година насам, период, през който се постигна: (a) по-малко държавна регулация, (б) повече 

академично самоуправление, и (в) повече мениджърско ръководство на ниво университет. 

Академичната и институционална автономия на висшите учебни заведения се засилва от модела на 

центрирания върху академичната автономия замисъл на модела на ръководство на държавните 

висшите учебни заведения, който за съжаление води и до това, че държавните висши учебни 

заведения се ръководят преимуществено с оглед на изгодата на техния преподавателски 

състав.  При съществуващата нормативна уредба всички стратегически решения на държавните 

висши учебни заведения, касаещи академичния живот, управлението на ресурсите, контрола и 

законосъобразността са в ръцете на академичния състав на института, който е прекомерно широко 

представен във всички ръководни и контролни органи на института. Ректорът се избира и назначава 

от Общото събрание, както и се отчита пред него. В този орган най-малко 70% от гласовете 

принадлежат на академичния състав, към който ректорът най-вероятно ще се присъедини след края 

на мандата му. Ректорът е всъщност главен изпълнителен ръководител, но вместо да се отчита пред 

всички заинтересовани страни (данъкоплатци, техните избрани представители, студенти, 

преподаватели, персонал и работодатели), ректорът понастоящем се отчита само пред 

преподавателския състав на университета, в който служи. Освен това, управленският опит като 

цяло не е главен фактор, върху който да се основават назначенията на ректорите.   

 

4.5.3. Академичният състав преобладава изцяло в Академичния съвет, който обсъжда, взема 

решения и управлява академичните дела във висшите учебни заведения.Той освен това назначава 

заместник ректорите на висшите учебни заведения. Вътрешният контрол и надзор се 

осъществяват от Контролния съвет, съставен от вътрешни заинтересовани лица, сред които един 

член представлява студентите, а останалите са хора от академичния състав, неангажирани в други 

управленски структури във висшите учебни заведения.  

 

4.5.4. На институционално равнище връзката между висшите учебни заведения и външните 

заинтересовани страни е въплътена в Съвета на настоятелите,изграждан във всяко държавно 

висше училище. Той се състои от седем члена; четири от които са номинирани от ректора и 

гласувани от Академичния съвет, един е назначен от Министерството на образованието и един от 

студентските съвети. Съветите на настоятелите бяха създадени през 2007 година чрез изменение на 

Закона за висше образование, с цел да представляват по-широкия обществен интерес, но тяхното 

съществуване не се отрази върху представянето на държавните висши учебни заведения поради 

много ограничените правомощия, които им бяха предоставени. Съществуващият модел на 

ръководство на институционално ниво обяснява донякъде слабостите, проявяващи се в 

управлението на финансовите и човешките ресурси и необвързаността на политиките на висшите 

учебни заведения с потребностите на пазара на труда. Той е и един от факторите, които допринасят 

за неподходящата насоченост на произвежданите знания и умения на студентите, за което 

свидетелстват данните за трудовата им реализация, събирани като част от инициативата за РСВУ. 

 

4.5.5. Рамката на ръководството в България се характеризира с редица противоречия, типични за 

много от страните в ЕС. Държавните университети в България могат да притежават активи, но те не 

притежават повечето от сградите си, които принадлежат на държавата. Университетите получават 

блокови субсидии от държавата и имат свободата да разпределят финансовите ресурси, които 

получават от правителството. Те могат да пренасят парични средства от година в година. Но 

МОМН си е запазило правото официално да утвърждава броят на студенти, които да бъдат приети в 

държавните висши учебни заведения, което в крайна сметка определя размера на отпусканата 

съгласно броя студенти субсидия. Държавните висши училища имат правото сами да определят 

таксите за обучение, но в рамките на горна граница, определена в законовата уредба. Приемът във 

висшите учебни заведения е либерализиран, но сведен до рамките на институционалния капацитет, 

определен в резултат на акредитацията, дадена от НАОА. Държавните университети имат свободата 

да записват студенти и над определената държавна поръчка и да променят учебните такси, които да 

покриват напълно разходите, но при условие, че са акредитирани като „много добри” или „добри”, 
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и дотолкова доколкото това не надвишава централно определения праг от процент от техния 

капацитет за поемане на студенти.  

 

4.5.6. Както много други страни от бившия комунистически блок, България пое по пътя на 

предоставяне на автономия и гъвкавост във финансирането на висшите учебни заведения преди да 

се изработят мерки, чрез които институтите да бъдат държани отговорни. Например, бързото 

нарастване на приема на студенти от 1990 година до сега започна по времето когато 

новосъздадената НАОА все още разкриваше мандата си и се опитваше да се изгради като надеждна 

институция. Предоставената на университетите автономия идваше да замени статичния, 

традиционен модел на управление, вместо да даде разширена автономия, съпътствана с „по-делово” 

и отговорно ръководство и управление на университетско равнище.  

 

4.5.7. Разбирането за автономията е свързано с понятието за независимост от държавата, но на 

практика секторът стана и донякъде независими от индустрията, работодателите, пазара и 

прекомерно зависим от преподавателския състав, персонала и различните групи вътре в института. 

Така всяко усилие на заинтересованите страни извън държавните висши учебни заведения да заявят 

правото си на участие в ръководството се възприема като нарушаване на университетската 

автономия. При това положение законовите разпоредби, изискващи съгласуваност с 

работодателите, промишлеността и другите външни заинтересовани страни, изглеждат като 

неуместно налагани норми и водят само до чисто формално взаимодействие. Но големите реформи 

в сектора на висшето образование в България, които да го осъвременят, едва ли ще успеят, ако не се 

измени рамката на ръководството на институциите, така че да направи висшите учебни заведения 

по-отворени за външните заинтересовани страни и придържащи се към по-стриктна рамка на 

отговорността.  

 

4.5.8. Понастоящем не съществува всеобхватна стратегическа декларация или документ, който да 

представя дългосрочната визия и цели за бъдещото развитие на висшето образование в България и 

да очертава как ще си взаимодействат ръководството, финансирането и осигуряването на 

качеството във висшето образование, така че целите да бъдат изпълнени успешно. 

 

4.6. Предизвикателства и варианти за реформи в ръководството и управлението на 

висшите учебни заведения  

 

4.6.1. Предизвикателство 1: Твърде ограничени стратегически приоритети във висшето 

образование. Секторът на висшето образование в България се разраства без да има определена 

стратегическа насока. Липсата на стратегия става още по-очебийна след присъединяването на 

страната към ЕС, когато ключовите приоритети на Европа в областта на изследователската работа, 

мобилността на студентите и иновациите са отразени в различни правителствени решения и 

програми, в Националната програма за реформа, в отделна стратегия за изследователската работа и 

стратегия за учене през целия живот, но не и във всеобхватен стратегически документ, който да 

очертае визията за бъдещата насока на висшето образование в областта на ръководството, 

финансирането и приоритетите му. Планът да се впише визията за сектора в бъдещата преработка 

на Стратегията за учене през целия живот вероятно ще измени фокуса и контекста, в който се 

разглежда висшето образование, като засегне само между другото или изобщо не включи въпросите 

за ръководството, осигуряването на качеството и финансирането.   

 

4.6.2. Предложена реформа 1: МОМН трябва да инициира и осъществи процес на 

изработване на визия и стратегическо планиране за системата на висшето образование като 

цяло, в който да участват всички заинтересовани страни. Отделните институти също трябва 

да бъдат насърчени и стимулирани да направят това на институтско ниво. Макар и да е по-

подходяща за институтското ниво, изработената от Харвардския университет методология за 

стратегическо планиране, известна като “Балансирана система от показатели за 

ефективност”(БСПЕ) наистина дава полезен поглед върху идентифицирането и гледните точки на 

ключовите заинтересовани страни на нивото, на което би следвало да се изработи националната 

визия за висшето образование. Заинтересованите страни за националното стратегическо планиране 

на висшето образование включват всички лица и групи, които имат интерес от развитие на 



Неофициален превод на български език 

 

31 
 

 

системата за висше образование и нейните институти. Областите на техните интереси са очертани в 

долната Таблица 1. 

 

Таблица 1. Заинтересованите страни и техния интерес от висшето образование  

 

Заинтересовани страни Измерения на интереса от висшето образование 
Студенти и семействата им  ● Достъп до университетите и висшите учебни 

заведения  
● Качество и подходяща насоченост на програмите  

● Цена на образованието и достъп до студентски 

заеми и субсидии  

● Пригодност на завършилите студенти за намиране 

на работа   

Средни училища ● Справедлив и прозрачен процес на приемане във 

висшите учебни заведения  
● Обратна информация за ефикасността на 

програмите на средното училище като подготовка 

за висшето образование  

Държавни университети и висши учебни 

заведения  
● Подходящи нива на финансиране 
● Прозрачни и справедливи критерии за 

финансиране  

● Автономия във вземането на решения  

● Достъп на студентите до заеми и субсидии 

Частни университети и висши учебни 

заведения 
● Справедлив процес на разрешаване и 

акредитиране на институтите 
● Достъп на студентите до заеми и субсидии 

Преподавателски състав и персонал на 

университетите и висшите учебни 

заведения 

● Добри работни условия и заплати и социални 

придобивки 
● Академична автономия 

● Участие в ръководството на институтите   

Централното правителство и 

Министерството на финансите  
● Добре финансирана и ефективна система с добра 

международна репутация   

Ключовото министерство, отговарящо за 

висшето образование  
● Ангажимент на централната власт за подходящи 

нива на финансиране на висшето образование  
● Отчетност на университетите и висшите учебни 

заведения за предоставеното финансиране 

● Качество и репутация на институтите в системата  

Други министерства, участващи в 

развитието на човешките ресурси  
● Ясно разделение на труда с другите министерства  
● Наличие на Национална квалификационна рамка 

за валидиране на всички присъдени степени на 

обучение и образование 

Национални и регионални съвети за 

финансиране на изследователската и 

развойна дейност 

● Роля на университетите и висшите учебни 

заведения в изследователската и развойна дейност 
● Допустимост на университетите и висшите учебни 

заведения до финансиране на изследователската и 

развойна дейност 

Финансирани от държавата 

изследователски и развойни организации 
● Отношения с университетите и висшите учебни 

заведения на сътрудничество в изследователската 

и развойна дейност 
Работодатели и техни асоциации  ● Адекватност на знанията и уменията на 

завършилите висшето си образование с 

потребностите на пазара на труда  
Професионални асоциации  ● Роля на асоциациите и акредитирането на 

професионалните програми на университетите и 

ВУЗ 



Неофициален превод на български език 

 

32 
 

 

● Допустимост на завършилите студенти за 

членство в професионалните организации  

Организации на гражданското общество  ● Роля на студентите и завършилите в подкрепа на 

мисията на организациите на гражданското 

общество  

 
4.6.3. На институционално равнище, основната цел на БСПЕ е да преведе стратегическите цели 

на организацията в портфейл от проекти за постигането на набор от цели, определени с 

показателите за представяне.  Основният принцип, залегнал в БСПЕ, е „балансираният” поглед, 

който тя внася в процеса на стратегическо планиране като обръща внимание върху гледната точка 

на заинтересованите страни, гледната точка за вътрешните работни и управленски процеси на 

участващите организации и критичните знания и финансови ресурси, които трябва да бъдат 

вложени в смислени действия. (Вж. Приложение 4 за повече подробности за БСПЕ).  

 

4.6.4. Предизвикателство 2: Липса на баланс в състава на ръководните органи и на 

отчетност в ръководството на българските държавни университети и висши училища. 

Дискусиите по реформирането на управлението на университетите до сега се свеждаха до ролята на 

ректора в контекста на евентуалното разграничаване на академичния контрол от 

стопанското/финансово управление на университетите. Преразглеждането на ролята на ректора без 

да се разглеждат ролите и отговорностите на другите ръководни органи най-вероятно ще създаде 

повече напрежение отколкото дълготрайни ползи за доброто управление на университетите. 

Университетите и висшите учебни заведения в България се управляват изключително в полза на 

техния преподавателски състав, както показват такива подробности от ключово естество, като: 

● Ръководителят на институцията (ректорът) се избира от Общото събрание, което е съставено 

главно от вътрешни заинтересовани лица, и в което 70% от членовете са представители на 

преподавателския състав на институцията. 

● Ректорът се избира от редиците на преподавателския състав и най-вероятно ще се завърне пак 

там след края на мандата му. 

● Академичният съвет, който взема решения по академичните въпроси, няма в състава си никакви 

представители на външни заинтересовани страни, които да допринасят за засилване на 

подходящата социална и бизнес насоченост на университетските програми. 

● Контролният съвет на институцията, в който няма външни членове, е по същество орган с 

ограничени правомощия. 

● Съветът на настоятелите във всеки университет/висше учебно заведение няма правомощия за 

вземане на решения, макар че по състав и замисъл този орган би могъл да бъде орган вземащ 

решения, който да отвори значително висшите учебни заведения към външните заинтересовани 

страни. 

 

4.6.5. Предложена реформа 2: Да се измени моделът на ръководство на държавните висши 

учебни заведения като се създадат Управителни съвети. Правителството би следвало да 

обмисли промяна в организацията, състава и мандата на Съветите на настоятелите, така че да 

придобият статут на „Управителни съвет” на държавните висши учебни заведения. Правителството 

трябва да определи и новите взаимоотношения между ректорите, като ръководители на висшите 

учебни заведения, и предложените нови съвети. Струва си да се проучи опитът от последните 

години в реформирането на управлението на университетите и осигуряването на участие на повече 

външни заинтересовани страни в повечето европейски страни.  

 

4.6.6. Като първа стъпка правителството трябва да преразгледа правомощията на Съвета на 

настоятелите и да му предостави значителни правомощия за вземане на решения. Сегашният им 

състав трябва също да се преразгледа. Управителните съвети могат да се състоят от 15-25 члена (в 

зависимост от размера на института), като две трети от тях (или най-малко половината ) да бъдат 

представители на ключови външни заинтересовани страни, изразяващи интересите на гражданското 

общество, работодателите и техните организации, индустрията и държавата. Другата една трета 

(или най-много половина) от членовете трябва да бъдат избирани от всички вътрешни 

заинтересовани страни в университетите или висшите учебни заведения, в това число от 

преподавателския състав, административния персонал и възпитаниците на университета.  
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4.6.7. Председателят на Управителния съвет може да бъде (a) избран самостоятелно от членовете 

на съвета, или (б) назначен от правителството или президента измежду назначените членове. 

 

4.6.8. Управителният съвет трябва да управлява делата на университета/института за висше 

образование като:  

● Изработва широката административна и управленска политика на институцията;  

● Дава обща насока и координация за изработване на академичните програми във връзка със 

стратегическия план на ВУЗ;  

● Одобрява бюджета и контролира ефективното управление на средствата, имуществото, 

сградите и инвестициите; и 

● Назначава ректора като главен изпълнителен ръководител на институцията.  

 

4.6.9. Наличието на силен управителен съвет не изключва възможността университетът да има и 

силен академичен съвет, който да обсъжда академичните въпроси. Но реформите в управлението 

трябва да направят университетите отговорни пред външните заинтересовани страни като разширят 

външното представителство в управленските структури. Реформите в институционалното 

ръководство трябва да гарантират, че университетите ще бъдат управлявани от квалифицирани за 

това ръководители и съществуващият „самозадоволяващ се” модел на управление на 

университетите ще бъде премахнат.  

 



Неофициален превод на български език 

 

34 
 

 

5. Финансиране и ефективност 

 

5.1. Финансиране на висшето образование в България в контекста на ЕС  

 

5.2. Ниво на финансиране 

 

5.2.1 Системите за висше образование в Европа преминаха през десетилетие на недофинансирана 

експанзия, тенденция, отразила се и в България. Ограниченията в държавните разходи в Европа са 

особено видни в светлината на налагането на след-кризисните мерки за свиване на бюджетните 

разходи през последните години. Средните бюджетни разходи в 27-те държави членки на 

Европейския съюз (ЕС27) представляват 1.14% от БВП, видимо по-нисък дял отколкото в САЩ, 

където значителни частни ресурси допълват държавното финансиране, представляващо 1.26 % от 

БВП.  

 

5.2.2 Мерките за силно свиване на разходите в България засегнаха всички сектори, но сектор 

образование като че ли понесе основния удар. За това свидетелствата силната тенденция на спад в 

бюджетната издръжка на сектора като дял от БВП, започнала от пред-кризисното равнище от 4.6% 

(2008 г.) и стигнала до 3.2% през 2011 г. и 3.4% през 2012 г. На фона на свиващия се дял от БВП за 

целия сектор образование, висшето образование се справя сравнително добре. Общото увеличение 

на финансирането на висшето образование с 30% през последните пет години надхвърля процента 

на нарастване на броя на записани студенти (14%). Въпреки това, финансирането на висшето 

образование съгласно издръжката на студент остава много ниско според международните 

стандарти. Държавното финансиране (като процент от БВП) на висшето образование беше 

нестабилно през последните десет години, и постепенно спадна от 0.82% от БВП през 2001 г. до 

0.68% през 2007 г., покачвайки се силно до 0.89% през 2009 г. и спадайки до 0.87% през 2010 г. 

Дори и ако вземем върховата стойност за сравнение с останалите страни членки на ЕС, България 

остава с изключително ниски показатели; тя е наравно с Обединеното кралство, където частните 

ресурси обаче играят съществена роля във финансирането на висшето образование. И, което е най-

важно, нивото на държавното финансиране в България е също по-ниско отколкото при съседите й 

от региона и страните, в които висшето образование е също така зависимо от държавното 

финансиране.   

 

Фигура 1. Общо бюджетни разходи за висше образование като дял от БВП, 2008 г. 

 
Източник: Евростат, данни от март, 2012 г. 

 

 

5.2.4 Когато частните висши учебни заведения се включат в оценката за нивата на финансиране в 

България и се сравнят с другите държави членки (при отчитане по отношение на покупателната 

способност), разбираме, че държавните и частните разходи на студент в България са най-ниските, 

сходни с тези в Полша (Фигура 2). При отчитане като дял от БВП на глава от населението, обаче, 

същият показател показва обратната картина - България се нарежда сред страните с най-високи 
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разходи на глава от населението за частните и държавните висши учебни заведения, в сравнение с 

БВП на глава от населението (Фигура 3). Това се дължи отчасти на включването на частните 

висшите учебни заведения в изчисленията (а за тях държавата не предоставя бюджетна подкрепа) и 

на относително големия размер на частните средства (напр. таксите за обучение), внасяни от лицата 

в (частното) висше образование, в сравнение с ниското равнище на БВП на глава от населението.  

 

 

Фигура 2. Годишни разходи на студент в евро ППС в държавните и частни образователни 

институти, в третата степен на образование (ISCED 5-6) на базата на еквивалент студенти в 

редовно обучение, 2007 

 
Източник: Евростат, данни от март, 2012 г. 

 

Фигура 3. Годишни разходи на студент в държавните и частни образователни институти, 

сравнени с БВП на глава от населението, във висшето образование (ISCED 5-6), на базата на 

еквивалент студенти в редовно обучение, 2009 г. 
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5.3. Мобилизация на ресурси 

 

5.3.1 Решавайки основното предизвикателство да се мобилизират повече ресурси, за да се запази 

устойчив достъп до висше образование, политиките, приети  в много европейски страни, отразяват 

значителната социална и частна изгода от висшето образование, от което следва и тенденцията за 

нарастване на делът на частните финансови средства за сметка на бюджетната издръжка. Логиката 

за наличието на повече частен принос за висшето образование, в сравнение с пред-

университетските нива произтича от по-големите частни ползи за завършилите висше образование, 

във формата на по-големи от средното възможности за учене през целия живот и възможности за 

по-високи доходи, както и по-ниската безработица. 

  

5.3.2 Финансовата рамка на висшето образование в България отразява глобалната и европейската 

тенденция за диверсификация на мобилизираните ресурси. Ресурсите за висшето образования се 

състоят от:  

● Бюджетни средства (субсидии от държавния бюджет, 60-65% от пула ресурси за 

държавните висши учебни заведения). Бюджетните средства отиват само в държавните 

висши учебни заведения, отделно от косвената подкрепа на правителството чрез държавната 

гаранция за схемата за студентски заеми, която е отворена за ползване и в частни висшите 

учебни заведения.  

● Средства от структурните и Кохезионния фондове на ЕС, използвани за подкрепа на (a) 

стратегически проекти, като разработването на рейтинговата система за висшите училища в 

България, и (б) проекти, предоставящи подкрепа за равнопоставеност на студентите, във 

формата на стипендии, както и стажантски проекти, насочени към развиването на 

подходящи умения и към практическо обучение за студентите.   

● Частни средства във формата на собствени приходи на висшите учебни заведения от 

таксите за обучение и, в по-малка степен, приходи от грантови схеми и чуждестранни 

проекти, доход от имоти и от консултантски услуги и частни ресурси от търговските банки 

чрез схемите за студентски заеми, действащи от 2010 година.  

 

5.3.3. Държавно финансиране  

 

5.3.3.1. Държавните субсидии винаги са съставлявали преобладаващата част от приходите на 

висшите учебни заведения, идващи от държавата, около 60% през 2010 г. Таблица 2 дава преглед на 

действителните суми на субсидиите и тяхното процентно изражение през 2010 г.  

 

Таблица 2. Субсидии за висшите учебни заведения в България през 2010 година
7
 

 

  
Субсидии 

(общо) 
Основна 

субсидия 
Субсидия за 

наука 
Социална  
субсидия 

Капиталова 

субсидия 
BGN, млн. 361 286 10 52 12 

Дял от общата сума 

на субсидиите 100% 79% 2.8% 14.3% 3.3% 
Дял от общия доход 

на ВУЗ 59% 46% 2% 8% 2% 
Дял от БВП 0.5% 0.4% 0.01% 0.07% 0.02% 

Източник: Бюджети на държавните висши учебни заведения, 2010 година (уеб-сайт на Министерство на 

образованието, младежта и науката) 
 

5.3.3.2. Системата на държавните субсидии за държавните университети в България се състои от 

четири главни елемента: 

● Основна субсидия (79% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.). Това е блокова 

субсидия, определяна съгласно норматив за издръжка на студент, основаваща се на целите 

за прием на студенти, предложени от висшите учебни заведения и одобрявани от 

                                                           
7
 Трансферите, основаващи се на изпълнението, бяха въведени през 2011 г. и не могат да бъдат отразени в 

таблицата с данни за 2010 г.  
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правителството. Субсидията се коригира, за да отрази разпределението на действително 

записаните студенти между университетите и висшите учебни заведения. Тази субсидия 

осигурява заплатите и текущите разходи на висшите учебни заведения.  

● Субсидия за научна дейност (2.8% дял от общите държавни трансфери за 2010 г.). Тази 

целева субсидия се определя на база проекти и обезпечава основните потребности на 

висшите учебни заведения за осъществяване на изследвания, публикации, отпечатване на 

учебници и научно-изследователски доклади. Разпределя се сред всички висши учебни 

заведения, на вноски (50:30:20% дяла, отпускани на три пъти през финансовата година). 

Размерът на отпусканата субсидия зависи от одобрените проекти и представянето на 

отделните висши учебни заведения в използването на субсидията за научна дейност, която 

са получили през предходната година, както и от изпълнението на одобрените проекти през 

настоящата финансова година.  

● Социална субсидия (14.3% дял от общите държавни трансфери за 2010 г.). Това е 

целева субсидия за социални разходи за студентите, включително и за стипендии и 

общежития. Размерът й се определя ежегодно пропорционално на броя на студентите, 

записани във висшите учебни заведения. Действителното разпределение на средствата за 

стипендии сред студентите се определя от всяко учебно заведение, но централните 

разпоредби изискват отпускането на стипендии да бъде съобразно материалните 

възможности и успеха на студента.  

● Капиталова субсидия (3.3% дял от общите държавни трансфери за 2010 г). 

Капиталовата субсидия е целева субсидия, която покрива потребностите на висшите учебни 

заведения от капиталови инвестиции. Тя не се базира на някакъв предварително определен 

механизъм. Делът на капиталовата субсидия от общия пул на държавните трансфери, 

получаван от отделното висше учебно заведение, варира от 2 до 8%. 

 

5.3.4. Частно финансиране 

 

5.3.4.1. В България е налице тенденция на нарастване на дела на частното финансиране в общия пул 

на средствата за висшето образование. Тя се проявява най-добре в разширения дял собствени 

приходи на държавните висши учебни заведения, особено силно изразени от 2008 година насам 

(нараснали от 33% от приходите на държавните висши учебни заведения през 2008 година до 41% 

през 2010 г., или в абсолютни изражения това е нарастване с 35 млн.лв. за този период). Фигура 3 

показва, че на системно равнище доходът от учебни такси преобладава в собствените приходи на 

държавните висши учебни заведения. 

 

Фигура 3. Състав на собствените приходи на държавните висши учебни заведения, 2010 г. 

 

 
 
Източник: Доклад за изпълнението на консолидирания държавен бюджет за 2010 г. (Министерство на 

финансите), и доклади за изпълнението на бюджетите на държавните ВУЗ (уеб-сайт на МОМН) 

 

5.3.4.2. Такси за обучение: Резонно и оправдано е лицата, които се възползват от висшето 

образование, да споделят част от разходите за образование, най-малко пропорционално на частната 

изгода. В повечето европейски страни се стигна до приемането на идеята, че бенефициентите на 

висшето образование трябва да допринасят със „справедлив дял” към разходите за своето 

образование чрез такси за обучение, а да не очакват тази услуга да бъде изцяло субсидирана от 
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държавата. В Каре 3 са показани някои ключови тенденции в тази област. Когато бенефициентите 

са задължени да плащат разумна част от разходите за образование, те и техните родители стават по-

чувствителни по отношение на качеството и подходящата насоченост  на получаваното образование 

(което означава по-голяма отговорност от страна на университетите към студентите им), това се 

отразява и върху ангажираността им в учебния процес (намалявайки случаите на „случайно” 

попаднали във висшето образование лица), и намалява бремето върху държавния бюджет.  

 

Каре 3. Такси за обучение в Европа 
 

През 2005 г. от 25-те държави членки на ЕС по това време 15 имат вече такси за обучение в своите висши 

учебни заведения; през 2008 (когато вече и България и Румъния са членове, а и в двете страни има въведени 

такси за обучение), броят нараства на 18. 

 

Наскоро проведено от ЕАУ проучване във висшите учебни заведения в Европа показва, че съществуват 

значителни различия между страните по отношение на дела на прихода от такси за обучение, вариращ от 

0% (Норвегия) до по-значителен дял в Испания (13%), Латвия (16%) или дори още по-висок в Англия (25%). 

Средният дял на частния принос в бюджетите на висшите учебни заведения в страните от ОИСР достига 35-

40%, (сред тези страни са САЩ, Канада и Австралия, в които традиционно таксите за обучение са по-

високи) като таксите за обучение представляват две трети от този дял.  

 

Все по-обичайно става в Европа разграничението в таксите за обучение валидни за популациите от 

собствени и чуждестранни студенти, като само няколко страни не прилагат специфични такси за обучение 

спрямо чуждестранните студенти. В Швеция такива такси бяха въведени през 2011 г. за студенти, които не 

са от държави членки на ЕС или на ЕИП, при което университетите могат свободно да определят таксите си 

на базата на пълно покриване на разходите. В Англия правителството въведе „изпитателен период” до 2014 

г., през който университетите могат да налагат по-високи такси за студенти от страни нечленуващи в 

ЕС/ЕИП, обучаващи се в магистърските курсове, преподавани на чужди езици. В Холандия, където таксите 

за обучение на студенти от страната и от държавите членки на ЕС са ограничени с таван, определен от 

правителството (1,672 EUR на година за бакалавърска и магистърска степени за 2010-2011 г.), таванът на 

таксите за студенти, които не са от ЕС/ЕИП, беше повдигнат през 2006 г. и сега университетите могат да 

определят сами таксите си (те могат да варират от 6,000 EUR на година до 32,000 EUR на година за 

бакалавърска степен). От 2010 г. правителството разреши на холандските университети и да определят по-

високи такси за студенти, които желаят да учат за втора бакалавърска степен. 

 

Източник: “Финансово устойчиви университети”, ЕАУ, 2011 г. 

 
5.3.4.3. В България таксите за обучение бяха въведени за първи път през 2000 г. и срещнаха малка 

съпротива. Те са относително ниски по европейските и българските стандарти и дори след 

последното покачване не станаха спирачка за разширяване на броя записали се студенти. Такси се 

налагат на всички студенти в България за всички степени, както за местата държавна поръчка, така 

и извън нейната рамка, като има само малко определени по закон случаи на освобождаване от 

такса
8
. Конкретните равнища на таксите се решават от всяко Висше училище (и утвърждават от 

МОМН, като таваните са определени в Закона за висше образование и са изразени като процент от 

централно определената разходна норма за издръжка на студент за всяко професионална област на 

висшето образование.  

 

5.3.4.4. По закон за всички студенти, приети по държавната поръчка, се прилагат нива не 

надхвърлящи две трети от разходната норма за издръжка на студент (използвана за изчисляване на 

основната субсидия) за конкретната професионална област. Този процент се преразглежда често, за 

да отрази свиващата се държавна подкрепа от началото на финансовата и икономическа криза след 

2009 година. Първоначално таксата беше фиксирана на 30%, след това се вдигна на 50%, след това 

на две трети от разходната норма. Така, понастоящем таксите за обучение варират от ниските нива 

от 300 лв. (приблизително EUR 150) на година за нескъпоструващите професионални области на 

обучение (обикновено определяна от държавните висши учебни заведения на максимално 

                                                           
8
 С облекчения се ползват записани студенти, които са сираци, с увреждания от участие във военни действия, 

студенти във военните академии и докторанти през последните 2 години от изследванията им. 
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разрешеното равнище от две трети от разходната норма за съответната област на обучение) до 

около 1,000 лв. на година за по-скъпите програми (определяна от висшите учебни заведения средно 

на около 11-12% от разходната норма за съответната професионална област). 

 

5.3.4.5. По отношение на студентите, записани извън местата за държавната поръчка, само 

държавни висши учебни заведения с акредитационна оценка “добър” и “много добър” и висшите 

учебни заведения с докторски програми, оценени и акредитирани като “много добри”, могат да 

записват и налагат такси за обучение, които по размер се приближават до пункта на пълно 

покриване на разходите. Освен това има законово определен лимит за броя студенти, които се 

записват извън държавната поръчка (и плащат по-високи такси), който трябва да бъде не по-висок 

от 5% от броя по държавна поръчка. При това общият брой студенти не може да надвишава 

капацитета на висшето училище, определен от НАОА в нейните решения по институционалната и 

програмна акредитация. Българските студенти и студентите от ЕС/ЕИП са третирани еднакво, 

дотолкова доколкото преподаването в програмите, за които са записани, се води на български език.  

 

5.3.4.6. Студентски заеми: За да се гарантира, че таксите за обучение няма да се отразят негативно 

върху достъпа до висше образование, много страни в Европа и другаде въвеждат студентски заеми 

или законодателство за данъчни облекчения. В България необходимостта да се подкрепи участието 

на студентите във висшето образование (и способността им да покриват разходите си за такса за 

образование) беше отчетена от правителството с ефективното стартиране на схема за студентско 

кредитиране през 2010 г. Държавната гаранция от 40 млн.лв. (удвоена на 80 млн.лв. за 

академичната 2011-2012 година) и участието на три търговски банки осигуриха значителен 

кредитен ресурс за студентите редовно обучение в държавните и частните университети в България. 

Всички студентски заеми се финансират и отпускат от трите участващи частни търговски банки. 

Университетите не участват по никакъв начин в предоставянето и изплащането на заемите; тяхната 

роля е сведена до удостоверяването пред банките, че лицата, кандидатстващи за заеми, са записани 

като студенти редовно обучение. 

5.3.4.7. Заемите могат да се похвалят с възможно най-ниския лихвен процент (7%) на пазара, без 

никакви допълнителни разходи и гратисен период за изплащането на лихвата и главницата до една 

година след завършване на университета. Заемите са с фиксиран срок, с годишни плащания в 

продължение на 10 години.  Схемата за студентски заеми обаче има почти изключителен фокус 

върху таксите за обучение, които кредитиращата банка прехвърля директно на висшите учебни 

заведения, докато заеми за издръжка се отпускат само на студенти редовно обучение с деца 

(биологически или осиновени). През първата година на съществуването й, от схемата бяха 

отпуснати около 4,800 студентски заема (от общо 285,000 студенти, записани във висшите учебни 

заведения  през 2010г.) на стойност 20.8 млн.лв. Бенефициенти бяха както студенти, записани в по-

скъпите учебни програми на държавните университети (медицина, дентална медицина, т.н.), така и 

студенти от частните университети, където таксите за обучение са по-високи. 

5.3.4.8. Друго частно финансиране: Тук се включва доходът на висшите учебни заведения от 

спечелени международни проекти, мобилизацията на ресурси от индустрията и донори, доходи от 

имоти, от консултантска дейност, от права за индустриална собственост, права за интелектуална 

собственост и други свързани права. Поотделно повечето от тези дейности генерират 

пренебрежимо малки резултати в сравнение с общите доходи на висшите учебни заведения в 

България, с изключение на дохода от имоти (който представлява 6% от собствените приходи и 3% 

от общите приходи на висшите учебни заведения през 2010 г.) и на доходите от проекти, възложени 

от международни институции, включително от ЕС (6.4% от собствените приходи през 2010 г.).  

 

5.4. Разпределение на държавните ресурси 

 

5.4.1. Както е показано на Таблица 2, повечето държавни средства за висшите учебни заведения се 

предоставят чрез общата субсидия, определяна съгласно броя на записаните студенти. Останалите 

субсидии са целеви по характера си, разпределят се по прозрачни критерии, на базата на договорена 

методология. Изключение прави само субсидията за капиталови инвестиции, която се базира на 



Неофициален превод на български език 

 

40 
 

 

ежегодна оценка на потребностите В Приложение 6 е дадено по-подробно описание на формулите, 

използвани за изчисляване на тези субсидии.  

 

5.4.2. Специфична черта на финансирането на българските висши учебни заведения е много 

ниският дял, съгласно международните и европейски стандарти, на средствата за наука и 

изследвания. Нивото на финансиране на програмите и инициативите за изследователска и развойна 

дейност и иновации  (ИРДИ) в България е на предпоследно място сред държавите членки на ЕС и 

възлиза на 0.48% от БВП, както е показано на Фигура 4. 

 

Фигура e 4. Финансиране на ИРДИ във висшите учебни заведения в България 
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Източник: Евростат 
 

5.4.3. Освен това делът от финансиране за ИРДИ, осигурявано за висшите учебни заведения, е 

най-ниският сред 27-те държави членки на ЕС, докато делът осигуряван за държавни организации 

като БАН е най-високият. Господстващата роля на БАН в науката, технологията и изследванията 

отразява историята й като главен изследователски институт в страната и собственик на 

преобладаващата част от държавната изследователска инфраструктура. Научното производство е 

силно концентрирано както институционално, така и географски: водещите пет института – всички 

в София – произвеждат почти три четвърти от всички публикации в страната. БАН остава най-

плодовитата институция, отговаряща за над половината от българските публикации в отчитаните от 

Института за научна информация (ИНФ) списания, следван от Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” (13%), Медицинския университет, София (5%), Университета по химически 

технологии и металургия (4%) и Медицинската академия, София (3%). 

 

5.4.4. До 2011 г. българската система за субсидиране на висшето образование се характеризираше 

с липсата на каквато и да било ориентация към представянето и политиките, като разпределението 

на средствата ставаше почти ексклузивно на базата на броя записани студенти – правителството 

просто разделяше броя на студентските места между университетите, без оглед на тяхната 

репутация, на качеството и насоката на програмите им, давайки малко стимули за подобряване на 

учебната среда и на услугите за студентите. Точно обратното беше положението в Европа, където 

се появиха значителни иновации във финансирането и разпределението на средствата през 

изминалото десетилетие, при което правителствата използваха финансирането като основен 

инструмент, насочващ и стимулиращ по-добрите образователни и изследователски резултати на 

висшите учебни заведения. Каре 4 (по-долу) дава известна представа за европейския пейзаж в това 

отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неофициален превод на български език 

 

41 
 

 

Каре. 4. Показатели за представянето, използвани във висшето образование в европейските страни 

 

По отношение на измерителите на резултатите, използвани за формулите на разпределение на средствата в 

страните от Европа, все по-широко приложение намират показателите за представянето, като брой степени 

(бакалавърска и магистърска), присъдени кредити, процент успешно завършващи, успехи в спечелването на 

конкурси за безвъзмездно финансиране на изследвания, научни публикации и резултати от оценяване на 

научните изследвания.  

 

В датската система например, средствата за преподавателска работа (които средно съставляват една трета 

от приходите на университетите) са пряко обвързани с броя студенти, успешно взели изпитите си. В 

холандската система на финансиране средствата за преподавателската работа съставляват 50% и се базират 

на броя на степените, а за университетите по приложни науки, процентът завършили успешно също се 

отразява на финансирането. В бюджета за изследвания елементите на представяне, като получаване на 

магистърска диплома или на докторска степен, отчасти определят средствата, отпускани по институти.  

 

Докато финансирането на преподавателската работа в Чехия е най-вече ориентирано върху входящите 

ресурси (брой студенти, т.н.), критериите за резултати, като брой завършили успешно, бяха наскоро въведени. 

В германските провинции финансирането е смес от ориентирани към входящите ресурси и към резултатите 

механизми на разпределение, като се използват както показатели за представянето, така и споразумения за 

постигане на определени цели в представянето.  

 

Базирана исторически върху система, отчитаща входящите ресурси (брой студенти), днес италианската 

система на финансиране се основава частично и на критерии за резултатите, свързани с представянето в 

изследователската работа (чрез въвеждането на оценяване на изследователската работа). Норвежката 

система за финансиране разпределя средствата по формула, базирана на комбинация от фиксиран компонент 

(60%) и компоненти, определяни от резултатите на обучението (25% базирани на кредитите на студентите и 

броя завършили успешно) и изследователската работа (15% на базата на смесица от следните показатели за 

представяне: докторски степени, финансиране от ЕС, финансиране от Съвета за изследвания и брой 

публикации).  

 

В Швеция финансирането на преподавателска работа се основава на комбинация от входящи елементи 

(еквивалента на натоварването за редовен студент) и от резултати (постижения на студентите във формата на 

кредити). В допълнение към мерките за входящи елементи (напр. брой на персонала), финансирането на 

изследователската работа все повече се обвързва с представянето (брой публикации/цитирания, финансиране 

на конкурсни начала) и стратегически съображения.  

 

Източник: “Финансиране на висшето образование; поглед към цяла Европа”, ESMU 2010  

 

 

5.4.5. През 2011 г. обаче правителството реши да задели бюджет от 10 млн.лв. (или 3% дял от 

целия пул за субсидии), за да адресира съществуващата неефективност в сектора като подкрепи 

структурни корекции и реорганизация на държавните висши учебни заведения, включително и 

вътрешни сливания или закриване на факултети и департаменти (1% от общия пул за субсидии) и 

да стимулира най-добре представящите се факултети във висшите учебни заведения, като за целта 

бяха заделени и разпределени 2% от общия пул на субсидията (вж. Каре 5 за по-пълно описание на 

тези основаващи се на представянето трансфери). Това начинание представлява голям пробив във 

финансовите отношения между правителството и държавните висши учебни заведения, даващо 

възможности за по-нататъшно разширяване. През 2012 г. тази инициатива беше доразвита като 

пулът за възнаграждаване на представянето беше разширен (макар и скромно), а ключовите 

показатели за представянето (КПИ), използвани за разпределение на средствата съгласно 

представянето между висшите учебни заведения, бяха значително подобрени. 

 

5.4.6. Изработването на КПИ, основаващи се на обективни твърди данни, стана възможно след 

стартирането на РСВУ
9
 през 2010 г. и благодарение на възможността системата на генерира 

всестранна информация по редица измерения на представянето и качеството. Правителството 

разработи схема от стимули за представяне, за да възнагради преподавателския състав в най-добре 

                                                           
9
 РСВУ е акроним за „рейтингова система за висшите училища вж. предходния раздел за осигуряване на 

качеството и управление на представянето за повече информация).  
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представящите се професионални области, предлагани от висшите учебни заведения, на базата на 

седем показателя, измерващи качеството на преподаването и реализацията на завършилите 

студенти на пазара на труда. 

 

5.4.7. В пакета за възнаграждение на представянето за 2011 година класирането на висшите 

учебни заведения по тези показатели се прави във всяка от наличните 51 професионални области 

във висшето образование, и двата най-добре представящи се университета за всяка професионална 

област получават надбавка над основната субсидия за съответната професионална област. Повечето 

класирани на първите места професионални области получават възнаграждение от 5% надбавка над 

основната си субсидия. Класираните на водещи позиции висши учебни заведения в 

професионалните области "Наука, математика и информатика ", "Технически науки", 

"Селскостопански науки и ветеринарна медицина " получават по 10% надбавка над основната 

субсидия, свързана с тези професионални области (което отразява заявените приоритети за 

икономическото развитие на България). Професионалните области, предложени само от един 

университет, също се допуска да получат 10% надбавка, при условие, че ключовите показатели за 

представяне отговарят на предварително определени прагове за допустимост. 

 

Каре 5. Основаващи се на представянето трансфери за университетите в България (2011 г.) 
 

Тези трансфери представляват дял от 3% от пула за държавни трансфери за 2011 година и бяха въведени през 

юни 2011 г. с обща сума от 10 млн.лв. в програмния бюджет на МОМН. Законът за висшето образование беше 

изменен наскоро, за да дефинира ясно възнаграждението за представяне като част от общата сума на 

държавния бюджет за ВУЗ. За 2011-2012 учебна година пакетът на МОМН от стимули за представяне е 

разделен на два компонента - за представяне и за структурна реорганизация: 

  

● Компонентът за представяне (6.7 млн.лв.) използва седем показатели за представянето, генерирани от 

РСВУ, за да се класират и възнаградят първите две висши училища във всяка от съществуващите 51 

професионални области на висшето образование. Показателите, използвани за класиране на програмите 

на висшите учебни заведения, целят да се измери качеството на образованието и реализацията на 

завършилите студенти на пазара на труда (теглото, придавано на всеки показател, е показано в скоби): 

● Акредитационна оценка (30%) 

● Индекс за цитиранията (h-индекс) (7%) 

● Докторантски програми в професионалната област (8%) 

● Среден общ успех от дипломите за средно образование на студентите, записани в професионалната 

област (10%) 

● Среден доход на завършилите студенти (15%) 

● Безработица сред завършилите студенти (15%) 

● Назначени на работни места, отговарящи на професионалната област, която са завършили студентите 

(15%) 

 

● Компонентът за структурна реорганизация (3.3 млн.лв.) подпомага проектите на висшите учебни 

заведения за сливания, консолидиране или закриване на структурни звена (департаменти, катедри, 

факултети) с безвъзмездна помощ не надвишаваща 0.35 млн.лв. Освен това, от него се предоставят 

средства на висшите учебни заведения за покриване напълно или отчасти на плащанията на компенсации, 

свързани с прекратяване на трудовите договори на съкратения академичен състав в случаите непокрити 

от безвъзмездната помощ за сливания или закривания.  В случай че общата сума на финансиране, 

поискана от висшите учебни заведения, надхвърли общия бюджет, той се разпределя пропорционално 

сред всички кандидатствали висши учебни заведения.  

 

Източник: ПМС #168, 2011 г. 

 
5.5. Ефективност и използване на ресурсите  

 

5.5.1. На институционално ниво впечатляваща черта на разходите на висшите учебни заведения е 

доминиращото положение на разходите за заплати на преподавателския състав и разходите за 

основна поддръжка и ремонти. Този модел на разходите отразява донякъде цялостната финансова 

необезпеченост на системата, но също така и раздутия щат и/или  прекомерната заетост с 

преподаване в някои висши учебни заведения. Ако вземем за пример дори и някои от най-
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интензивно развиващите изследователска работа университети в България, с високо съотношение 

студенти-персонал, техният модел на разходи, показан в Таблица 4, говори сам за себе си: 

 

Таблица 3. Структура на текущите разходи на три български университета, 2007-2009 г. 

Разходна 

категория 

СУ  
“Св. 

Климен

т 

Охридс

ки” 

  

Техниче

ски 

универс

итет 

София 

  

Университет 

за 

национално 

и световно 

стопанство 

  

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Заплати на 

персонала  
31% 33% 33% 41% 42% 42% 38% 41% 41% 

Премии за 

персонала  
10% 10% 12% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 

Социални 

осигуровки за 

персонала  
8% 7% 7% 10% 10% 10% 8% 8% 7% 

Поддръжка и 

ремонти 
33% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 24% 22% 

Изследователска 

и развойна 

дейност и книги 

за библиотеката  

6% 3% 3% 15% 14% 14% 2% 3% 2% 

Източник: Доклади за изпълнението на бюджета на държавните висши учебни заведения (уеб-сайт на 

МОМН) 
 

5.5.2. На системно ниво, основната характеристика е сравнително големият брой висши учебни 

заведения, особено предвид размерите на страната: 51 висши учебни заведения обслужват 

потребностите от висше образование на 280,000 студенти. Така, средният университет в България 

има около 5,500 студенти. Освен това отчетливо преобладават малките, специализирани държавни 

висши учебни заведения. Много секторни институти, създадени преди 1989 г., следваха стратегията 

постепенно да се превърнат в университети и висши учебни заведения като добавят някои евтини 

програми, за които има голямо търсене и привличат професори от по-големите университети, 

стремейки се да диверсифицират предложените услуги и да получат статут на „университети”. По 

същество, те все още са специализирани институти, и за някои от тях диверсификацията стана 

стратегия за оцеляване пред лицето на намаляващото търсене на основните програми, които 

предлагат. Това създава безпокойство по отношение на финансирането, изследователската и 

развойна работа и управлението им.  

 

5.5.3. В България съотношението студенти – академичен състав за цялата система на висше 

образование е 15, малко под средното за страните от ОИСР – 16.4. Макар че това число като че ли 

показва благоприятно положение, то прикрива значителните различия между частните и 

държавните висши учебни заведения и между висшите учебни заведения във всяка от  двете групи. 

Средното съотношение в частните университети беше 31 студенти на човек от преподавателския 

състав през 2010 г., като вътре в групата имаше големи различия в диапазона от 2 до 117 студента 

на преподавател. Средното съотношение за финансираните от държавата висши учебни заведения  

беше почти три пъти по-ниско (12.9:1 през 2010 г.), като варираше от 3:1 (в медицинските 

университети) до 38:1 (бизнес и икономическите университети). Докато ниското съотношение за 

някои висши учебни заведения се обяснява с необходимия интензитет на предлагане на програмите 

(медицински университети, академии на изкуствата), това което поражда безпокойство е наличието 

на големи различия в съотношението между държавни университети със сходни програми и 

насоченост, което говори за случаи на раздути щатове и финансова неефективност, които системата 

не е решила напълно. Това касае някои университети, разположени в областните центрове в 

България, където дългогодишната традиция да присъства университет се възприема от широки 

кръгове като актив за съответния регион. Но ниското съотношение студенти-преподаватели на 

малките специализирани държавни висши учебни заведения и някои университети засилва 



Неофициален превод на български език 

 

44 
 

 

неефективността на разходите в сектора. Още повече, че малките висши училища с една 

дисциплина едва ли ще могат да наберат критична маса изследователи, обикновено от различни 

дисциплини, които са необходими, за да се постигне декларираната цел на правителството да 

направи университетите основни играчи на сцената на изследванията и иновациите.  

 

5.5.4. В Приложение 7 е даден преглед на броя на студентите, на преподавателския състав и 

съотношенията студенти-преподаватели за българските държавни и частни университети в 

учебните години 2006-2007 и 2010-2011.  

 

5.5.5. Годините на количествено разрастване на българския сектор на висшето образование се 

създаде голям капацитет за прием, който до 2010-2011 учебна година беше съчетан и с нарастващо 

търсене. Сега тенденцията се обръща и в продължение на години секторът ще бъде изправен пред 

намаляващо търсене. Бързите демографски процеси, през които преминава България през 

последните 15 години, намалиха дела от населението в училищна възраст и ускориха реформата за 

оптимизация на училищната мрежа от 2007 и 2008 година, при която бяха закрити над 500 училища. 

Сега въпросът за намаляването на младежкото население достигна и до вратите на институтите за 

висше образование (вж. Таблица 5).  

 

Таблица 4. Растеж на броя записани студенти в България 

Учебна година 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Растеж на записаните 

студенти 4% 2% 7% 2% 4% 5% -1% 
Source: National Statistics Institute, data retrieved March 2012 
 

5.5.6. Най-важният факт е, че образователната система като че ли се представя под оптималното 

ниво на записване и задържане на ученици на доуниверситетското ниво на образованието, за което 

свидетелства намаляващия брой записани учащи (see Table. 6) 

 

Таблица 5. Процент записани учащи по степени на образование, 2004-2005 в сравнение с 2010-

2011 
1
 

  2004/05  2010/11 
Начално образование (I - IV клас, МСКО - 1) 99.7% 91.5% 
Прогимназиално образование (V - VIII клас, МСКО - 2A) 84.2% 80.6% 
Средно образование (IX - XIIІ клас, МСКО - 3A, 3C) 77.3% 80.3% 
Професионално обучение след средно образование (МСКО - 4C) 0.3% 0.5% 

Източник: Национален статистически институт, март, 2012 г. 
 

5.5.7. Тази картина предполага значителен бъдещ натиск върху бюджета на целия образователен 

сектор (държавен и частен), ако България изпълни целите на ЕС за достъп и участие във висшето 

образование, обръщайки нужното внимание върху качеството и подходящата насоченост. Да се 

постигне целта 40% от населението на възраст 30-34 да имат висше образование през 2020 г. 

означава че ще бъдат необходими допълнителни ресурси за цялата образователна система, така че 

едновременно (a) да се увеличи участието и процентът на завършили средно образование, за да има 

повече лица допустими за включване във висшето образование, (б) да се осигури наличието на 

ресурси за поддържане на пул от записващи се в институтите за висше образование младежи, (в) да 

се осигурят допълнителни ресурси, фокусирани върху създаването на равноправни условия, за да се 

адресират неравностойните умения и социално-икономическа среда сред настоящите и бъдещите 

студенти, и (г) да се подобри качеството и подходящата насоченост на висшето образование.   

 

5.5.8. Наложително е да се предприемат неотложни мерки, за да може секторът на висшето 

образование да стане по-ефективен, структурите му да се оптимизират и ресурсите да се използват 

по-добре. Трябва да се направят и допълнителни инвестиции, които да се добавят към ресурсите, 

освободени в резултат на подобрената ефективност в бъдеще, и да се използват изключително за 

целите на подобряване на качеството и адекватната насоченост на висшето образование.  
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5.6. Предизвикателства и варианти за реформи във финансирането на висшите учебни 

заведения в България 

 

5.6.1. Предизвикателство 1: Голям брой малки специализирани държавни висши учебни 

заведения. Големият брой малки специализирани държавни висши учебни заведения поражда 

безпокойство от гледна точка на финансиране, изследователска и развойна дейност и управление. 

Малките висши училища едва ли са в състояние да наберат критична маса изследователи, 

обикновено от различни дисциплини, които са необходими, за да се постигне декларираната цел на 

правителството да направи университетите основни играчи на сцената на изследванията и 

иновациите. Освен това, ниското съотношение студенти-академичен състав в тези малки държавни 

висши учебни заведения засилва неефективността на разходите в сектора. 

 

5.6.2. Предложена реформа 1:  Да се насърчи окрупняването на университетите и 

институтите за висше образование. Правителството може да обмисли и предостави финансови и 

нефинансови стимули за сливането на някои висши училища в по-големи институции или за 

създаването на по-малък брой многопрофилни университети с по-голям среден брой записани 

студенти отколкото понастоящем. Един от вариантите е да се насочи сектора за висше образование 

в средносрочен и дългосрочен план към такова окрупняване чрез подходящите промени в 

механизмите за разпределение на финансирането, например чрез по-нататъшно диференциране на 

финансирането на базата на представянето на висшите учебни заведения. Очакваното 

предизвикателство при обсъждането на окрупняване или сливане на университети е класическият 

пример на управление на промяната, която засяга силно заложени в системата интереси.  Затова е 

нужно да се положат ясно дефинирани и посветени на тази цел основи на политиката и да се 

идентифицират хора, способни да управляват промяната като използват справедливи и прозрачни 

критерии. Ползите от такова окрупняване или сливане трябва да се пояснят пред всички засегнати 

от промяната страни, особено пред преподавателския състав и ректорите. Китай и Унгария дават 

примери за успешни сливания на такива институти чрез смели действия на правителството, въпреки 

значителната съпротива от страна на университетите. Унгарските реформи от 1996 г. (вж. Каре 6) 

успяха да окрупнят (до 2007 г.) около 70 специализирани държавни института в 30 по-големи 

многопрофилни университети. 

 

Каре 6. Създаване на кластъри от малки специализирани институти:  опитът на Унгария 

 

Унгария беше една от първите централноевропейски страни, която направи преход през 90-те години от 

социалистическа, централизирана планова икономика към пазарна икономика и по редица причини 

(включително и историята на гъвкаво управление и относителни политически свободи) Унгария беше по-

подготвена от повечето съседни страни, да направи прехода. В началото на 90-те години системата на 

висшето образование се състоеше от 66 държавни института, обучаващи приблизително 110 000 студенти и 

няколко частни и религиозни института, обучаващи по-малко от 1000 студента. Законът за висшето 

образование от 1993 г. и последвалите му изменения през 1996 г. и 1999 г. позволиха на правителството да 

намали броя на държавните институти като ги обедини в по-цялостни институции. Той позволи и да се 

увеличи броят на частните и религиозните институти, като целият този процес доведе до четирикратно 

увеличение на броя записали се студенти – от малко над 100 000 студенти през 1990-1991 на над 400,000 през 

2006-2007, както се вижда от долната таблица. 

 

Нарастване на броя записани студенти и обединяване на държавните институти за висше образование 

в Унгария от 1990-1991 до 2006-2007 

 

 

Година 

Държавни институти Частни и религиозни 

институти 

Общо 

Институти Записани 

студенти 

Институти Записани 

студенти 

Институти Записани 

студенти 

1990-1991 66 107,607 11 569 77 108,376 

1998-1999 55 243,077 34 36,361 89 279,397 

2006-2007 31 359,758 40 56,590 71 416,348 

 

 



Неофициален превод на български език 

 

46 
 

 

5.6.3. Предизвикателство 2: Недостатъчно финансиране на висшето образование в 

България. По международните и европейските стандарти държавното финансиране на висшето 

образование е ниско, както като дял от БВП, така и като разходна норма за издръжка на студент, 

способна да поддържа паритет на покупателната способност. Целите за подобряване на качеството 

и равнопоставеността, в допълнение към постигане на задачите за достъп и участие, залегнали в 

Лисабонската стратегия и в Европа 2020, изискват да се мобилизират допълнителни ресурси, както 

държавни, така и частни, ако правителството иска да постигне тези цели в предвидените срокове. 

Освен това, секторът на висше образование в България е изправен пред две основни 

предизвикателства: (a) да задържи разгръщането на пораждащата безпокойство тенденция на 

„изтичане на мозъци” от страната, и (б) ниското заплащане, работата на повече от едно място, 

заедно с ниската привлекателност на академичната и изследователска работа за младите и 

обещаващи завършили студенти. За справянето с тези предизвикателства ще бъдат нужни повече и 

по добре целенасочени ресурси, за да се осигурят прилични възнаграждения на добре представящия 

се академичен състав, заедно с по-голям прием на студенти и по-голям процент на успешно 

завършилите. При положение, че се решат проблемите с ефективността в системата, 

държавните инвестиции във висшето образование трябва да нараснат, тъй като качествената 

система за висше образование е добре финансирана система. 

 

5.6.4. Предложена реформа 2: Да се увеличи държавното финансиране до 1% от БВП в 

средносрочен план с договорен таван за финансиране от държавата до 60-65% от всички 

разходи, в рамките на по-широка реформа за финансирането на висшето образование. 
Министерството на финансите и МОМН, в консултации с всички заинтересовани страни, трябва да 

работят за постигане на консенсус по общия баланс между държавното и частното финансиране. До 

сега държавното финансиране е около 60-65%, сходно до средното за страните от ОИСР и това 

равнище следва да се поддържа в бъдеще. Увеличаването на наливане на държавни средства в 

сектора трябва да върви паралелно с реформи, които подобряват представянето, и със 

стратегическата насоченост на финансирането, като същевременно адресира наличната 

неефективност  в държавните висши учебни заведения. (Всяка от тези теми е разгледана поотделно 

в предизвикателствата и предложените реформи, които следват по-долу).  

5.6.5. Предизвикателство 3: Изпълнение на схемата за студентски заеми под оптималното 

ниво. Настоящата уредба за студентски заеми прави администрирането на схемата просто и 

ефективно. Но, докато схемата е все още твърде нова, за да може да се прецени дали позволява 

безпроблемно изплащане на заемите, тя очевидно не разполага с достатъчно буфери срещу бъдещи 

потенциални шокове на безработица сред кредитополучателите. Също така, доколкото студентски 

заеми са дадени само на 1.7% от всички студенти в страната, схемата остава все още в голяма 

степен непопулярна сред студентите. Основните причини за това са поносимите такси за обучение 

за евтините програми, в които се записват повечето студенти в България, и проектните 

спецификации на схемата, които стесняват значително използването на заемите за издръжка на 

студентите.  

Резултатите от първата година изглеждат по-ниски от оптималните, ако се вземе предвид (a) 

големият потенциал на схемите за студентски заеми да привличат ресурси в системата в обеми, 

каквито държавният бюджет не може да осигури сам, и (б) присъщата способност на такива схеми 

да засилват стремежа на студентите към по-добро представяне и повече внимание на учението си, 

докато осигуряват и своите ежедневни потребности. Вероятно през следващите години прилагането 

на схемата ще доведе до такива резултати, освен ако тя не бъде преразгледана. 

5.6.6. Предложена реформа 3: Разширяване на обхвата и атрактивността на схемата за 

студентски заеми. Като първа стъпка правителството може да преразгледа критериите за 

допустимост за заемите, покриващи разходите за издръжка на студентите и да разшири 

допустимостта, за да обхване всички записани за редовно следване студенти (както е при заемите за 

такса за обучение). Законът за кредитиране на студенти и докторанти трябва да бъде изменен 

съответно и държавната гаранция за схемата за студентски заеми да бъде увеличена, за да разреши 

значително увеличение на кредитните ресурси.  
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5.6.7. За да се засили атрактивността на програмата правителството може да разгледа 

преминаване към схемата на зависим от дохода заем (ЗДЗ). Това би наложило промени в 

настоящата организация на администрирането на заема, тъй като ЗДЗ изисква освен държавна 

гаранция, включването на Националната агенция по приходите (НАП). Чрез участието на НАП 

изплащането на заема може да се трансформира в компонента от подоходния данък на завършилия 

студент, който се предава от данъчната служба на кредитиращата институция. Схемата на ЗДЗ има 

две предимства пред настоящата схема на заеми с фиксиран срок:  

● Кредитополучателят плаща (при завършване на обучението си и намиране на работа) 

фиксиран процент (x%) от текущия си доход месечно до пълното погасяване на заема. 

● Рискът от неизправност в периоди когато завършилият студент е безработен се намалява 

чрез вградената в ЗДЗ застраховка, покриваща неспособност на длъжника да погасява заема 

– заемът се пренася от период в период до времето когато длъжникът намери работа отново 

и може да прави вноски за погасяване на заема. Освен това, погасяването на заемите може 

да бъде осигурено дори и в периоди на безработица, чрез схемата за помощи за безработни, 

ако безработният е правил преди това вноските за социално осигуряване.  

 

Фигура 5: Два алтернативни модела за потока средства в българската схема за студентски 

заеми  
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5.6.8. Предизвикателство 4: Студентските стипендии не въздействат адекватно на 

представянето на студентите. Правителството и университетите в България използват средствата 

от държавната субсидия и структурните фондове на ЕС за предоставяне на стипендии (при условие, 

че отговарят на изискванията за материално състояние и заслуги), за да подобрят 

равнопоставеността и да ги стимулират за по-добро представяне. Понастоящем тази схема 

съществува паралелно със схемата за студентски заеми, но никой от двата инструмента не се 

използва за насочване на избора от страна на студентите и представянето им в съответствие с 

приоритетите на правителството по отношение на необходимите умения и търсената 

квалифицирана работна ръка в приоритетните сектори на икономиката.  

 

5.6.9. Слабите места на настоящата семестриална програма за стипендии са, че (a) прагът за успех, 

използван за отпускане на стипендия, е твърде нисък и във връзка с това и предоставяните суми са 

твърде малки, за да покрият основните разходи за издръжка на студентите (един студентски заем би 

бил по-полезен в това отношение за покриване на разходите за издръжка на студентите), и (б) 

програмата ограничава фокуса на студентите само до това да изкарат изискваните семестриални 

оценки, за да се класират за стипендия, вместо да насърчава дългосрочното планиране, свързано с 



Неофициален превод на български език 

 

48 
 

 

бъдещата пригодност за намиране на работно място и конкурентно способност след завършване (и 

тук един студентски заем би могъл да окаже по-голямо въздействие).  

 

5.6.10. Предложена реформа 4: Да се обмисли префокусирането на финансираната с държавна 

субсидия и средства от ЕС схема за стипендии, паралелно с разширяването на схемата за 

студентски заеми. Разширявайки достъпа и допустимостта на студентите за ползване на 

студентски заеми, които да покриват както таксата за обучение, така и разходите за издръжка на 

студентите, правителството може да осигури значителни небюджетни ресурси за подобряване на 

равнопоставеността и достъпа до висше образование. С оглед на това сегашната схема за стипендии 

може да се префокусира към по-малък фонд за стипендии, от който да бъде възнаграждавано само 

най-доброто представяне и постижения на студенти с нисък доход, записани в избрани 

професионални области, които се смятат за съществено важни за бъдещото икономическо развитие 

на страната. Така може да се разреши въпросът за съжителството на студентските заеми и 

стипендии. Освен това, значителен дял от средствата от бюджета и фондовете на ЕС, използвани за 

стипендии, може да бъде пренасочен към други стратегически приоритети в сектора – например, за 

покриване на по-високите разходи за включване на експерти от световна величина в екипите на 

НАОА за оценяването като част от институционалната и програмна акредитация в българските 

висши учебни заведения..  

 

5.6.11. Ако в бъдеще се получи голяма експанзия на студентските заеми, България може да проучи 

опита на Холандия, Норвегия, Швеция, САЩ и Канада с различни форми на опрощаване на заеми и 

обръщане на заемите в безвъзмездна помощ, при което част от заема или пълната му сума (за такси 

за обучение или разходи за издръжка) се опрощава, ако кредитополучателят удовлетворява 

предварително определени условия. В Холандия, Норвегия и Швеция заемите, взети от студентите, 

се обръщат в грантове, ако студентите покажат високи академични резултати, ако завършат или 

постигнат предварително определени цели за представянето. Друга форма на опрощаване на 

заемите се използва в САЩ и Канада, където държавата опрощава целия или част от заема на 

студенти, които е вероятно да получат по-ниски доходи на длъжности като държавни служители, 

например в образованието или държавното здравеопазване, особено в географски области с 

недостатъчно ниво на публични услуги.  

 

5.6.12. Предизвикателство 5: Негъвкава уредба за определяне на таксите за обучение.  При 

сега действащата нормативна уредба, всяко намаляване на основната субсидия чрез намаляване на 

разходната норма за издръжка на студент (което се случи през 2010 г.), автоматически намалява и 

сумите на таксите за обучение, които могат да се налагат (а от тук и приходите на държавните 

висши учебни заведения), освен ако основният закон не бъде изменен от парламента, така че да се 

вдигне тавана за таксите за обучение. 

 

5.6.13. Освен това, таксите за обучение на чуждестранни студенти, които не са от държава членка 

на ЕС/ЕИП, са непропорционално високи, варирайки от EUR 2,000 до EUR 8,350, което засяга, 

наред с всичко останало, редица страни от региона, нечленуващи в ЕС, от които идват най-много 

чуждестранни студенти да учат в България. Същите високи такси се налагат и на студентите 

(включително и от страни от ЕС и ЕИП), записани в програми, в които се преподава на чужд език.  

 

5.6.14. Предложена реформа 5: Да се преразгледат правилата за определяне на таксите за 

обучение. В съответствие с предложеното увеличение на държавните средства за висше 

образование, частното финансиране и собствените приходи на висшите учебни заведения трябва 

също да нараснат, за да може техният дял от 40% да се запази. Това предполага, но не го налага 

задължително, бъдещ натиск за увеличаване на таксите за обучение. За да направи уредбата за 

определяне на таксите за обучение по-гъвкава, правителството може да избере сред многото 

възможни варианта, включително: 

● Да се дерегулира напълно определянето на таксите като се задължат всички висши учебни 

заведения, държавни и частни, да обявяват публично своите такси за обучение; 

● Таксите да не бъдат обвързани с разходните норми за издръжка на студент (напр. те да 

бъдат заменени поне частично с други фактори, които да се използват като определящи 

таксите за обучение), като се състави списък с максимално и минимално разрешените такси 
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за обучение, диференцирани по учебни програми и степени и даващи право на 

университетите да определят конкретните нива и облекчения съобразно своите приоритети 

и потребности; или  

● Да замени централно определяните тавани за таксите за обучение в по-широк диапазон от 

минимални и максимални допустими нива, например – минимум 30% и максимум 80% от 

разходния стандарт за издръжка на студент, като даде по-широки правомощия на 

университетите да определят конкретните нива и облекченията съобразно своите 

приоритети и потребности. 

 

5.6.15. Освен това, таксите за обучение за студенти, които са от страни извън ЕС и ЕИП, трябва да 

се преразгледат и направят по-конкурентни, ако този сегмент от потенциални чуждестранни 

студенти се смята за важен за българските университети.  

 

5.6.16. Предизвикателство 6: Ограничена роля на представянето на висшите учебни 

заведения при разпределяне на средствата. До скоро финансирането на висшите учебни 

заведения беше почти изключително основано върху броя записани студенти, без адекватна връзка 

с целите за представянето или резултатите от обучението (като например брой завършили студенти, 

постигнали предварително определен стандарт за представянето). Въпреки наскоро проведените 

инициативи за реформи, най-вече въвеждането на ключови показатели за представянето (КПП), 

съществуващият ред на финансиране е малко вероятно да окаже значително въздействие върху 

политиките на висшите учебни заведения, нито да даде подтик за разпростиращ се по цялата 

система стремеж към по-добро представяне, тъй като субсидиите за представяне, предоставяни на 

висшите учебни заведения са все още малък дял от целия им бюджет (дори и след последното 

увеличение на средствата за тази цел за 2012 г.) и се разпръскват сред твърде много програми и 

факултети на ВУЗ. Концептуална слабост на настоящия подход на КПП е че възнаграждава 

миналото представяне, вместо да създава стимули за всички висши учебни заведения да подобрят 

представянето си в близко бъдеще  (напр. чрез договори с висшите учебни заведения, основаващи 

се на представянето).  

 

5.6.17. Предложена реформа 6: Като непосредствена следваща стъпка да се увеличи още 

делът на компонента, базиран на представянето във финансирането на държавните висши 

учебни заведения, и да се преразгледат движещите фактори за основната субсидия в 

средносрочен и дългосрочен план. Правителството следва внимателно да прегледа КПП, 

използвани за възнаграждение на представянето и редовно да проверява тяхното въздействие и 

валидност. В краткосрочен и средносрочен план правителството би могло да обмисли евентуално 

увеличение на дела на компонента, основаващ се на представянето, в цялото финансиране на 

висшите учебни заведения - първоначално на 10%, а след това постепенно на 20-30% в период от 

пет години в съчетание с въвеждане на договори за добро представяне на висшите училища. С 

подобряване на рамката за осигуряване на качеството и въвеждането на повече взискателност в 

оценяването на резултатите в усвояването на материала, правителството може да проучи варианта 

да постави част от формулата за основното финансиране в зависимост от броя на завършилите, 

които отговарят на предварително определени критерии (както е в Холандия), вместо да финансира 

само според броя записани студенти. Тази реформа може да се разгърне постепенно, паралелно с 

подобряването на оценяването на знанията на студентите. Последващото увеличение на компонента 

за завършили студенти може да стане когато системата се приспособи към променените 

определящи фактори на финансирането.  В този процес обаче трябва да се обърне специално 

внимание върху създаването на силни буфери срещу възможни нежелани последствия (напр. да се 

намали взискателността при оценяване на студентите, за да се осигури завършването им). 

5.6.18. Предизвикателство 7: Недостатъчен стратегически фокус на финансирането на 

висшите учебни заведения. Публичните ресурси за висшето образование до сега не се използват 

адекватно, за да подтикнат към по-дългосрочни, стратегически реформи на политиката. 

Планирането и разпределението на държавните субсидии за висшите учебни заведения все още не е 

напълно обвързано с резултатите или потребностите на пазара на труда, въпреки последните 

нововъведения, постигнати чрез стартирането на РСВУ и на малките възнаграждения за 

представяне съгласно ПМС № 168 и № 121.  
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5.6.19. Предложена реформа 7: Да се въведат договори с висшите учебни заведения за 

представянето им. В краткосрочен план правителството трябва да засили вътрешния капацитет на 

висшите учебни заведения, за да могат ефективно да се справят с въвеждането и изпълнението на 

договори за представянето на висшите училища. Тези договори би следвало да бъдат извън 

основното финансиране за текущи дейности на висшите институти. Те трябва да съчетават 

подходите от горе надолу и от долу нагоре за определяне на целите за представянето за бъдеще, 

основаващи се на приоритетите на правителството за висшето образование и отразяването от 

висшите учебни заведения на тези приоритети когато определят своите конкретни цели. При 

договорите за представяне целите се определят предварително за определен период (например три 

или четири години). Възнагражденията се дават впоследствие, при условие, че висшите учебни 

заведения са постигнали ясно определени, измерими, амбициозни, но постижими резултати.  

 

5.6.20. Поддържането на съотношението публични към частни средства за финансиране на 

държавните университети 60:40, или програмата на правителството, с която се насърчава 

структурната реорганизация на висшите учебни заведения (предвидена в ПМС № 168 от 2011 г.) са 

просто примери за възможните цели, които да залегнат в тези многогодишни договори за 

представянето със съответните висши учебни заведения. В средносрочен план средствата, които се 

разпределят чрез договорите за представяне, може да бъдат увеличени, за да стигнат дял от 15% от 

общия пул за подкрепа на висшите учебни заведения. Нужните за целта средства може да дойдат от 

преструктуриране и оптимизация на съществуващите потоци от държавните субсидии, от 

фондовете на ЕС, или от допълнително бюджетно финансиране, ако фискалната действителност 

позволява това. В Приложение 8 е даден кратък преглед на националния опит на седем европейски 

държави в използването на договори за представянето. 

 

5.6.21. В допълнение към това, правителството може да обсъди да предостави средства за 

съфинансиране под формата на грантове, така че да насърчи висшите учебни заведения да 

мoбилизират ресурси от индустрията и донори.  
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Приложение 1. Референтна система за показатели и процедури на оценяване, разработена от 
Европейската асоциация на университетите 

 

Качество на приеманите студенти 

1. Бележки при приемането: Предвид многообразието на националните образователни системи, 

този стандарт използва стандартизиран формуляр, в който се използват бележките на студента, 

за да се категоризират входящите студенти по персентил в своите референтни групи. 

2. Социален произход на студентите: Показател, който дава профила на дадено ниво на 

социалното многообразие и така, до известна степен и на културното многообразие в 

студентското тяло на университета. 

3. Дял студенти, идващи от места извън естествения район на набиране на студенти: Този 

показател е чудесен измерител на атрактивността на института, а от там и за това как се гледа 

на качеството на института. 

4. Процент приети: Отношението между броя действително записани студенти в дадена 

университетска програма и броя на кандидатствалите за нея е добър показател за подбора на 

последните, а от тук и за качеството на записаните студенти. 

5. Процент записани: Процентът записани студенти е съотношението между броя записани 

студенти и броя формално предложени места. Той е добро указание за качеството и 

атрактивността, особено в случаи с университетски програми с контролирани процедури за 

прием (numerus clausus). 

 

Представяне на студентите и завършилите  

1. Процент задържани студенти през първата година: Делът на задържаните студенти в края 

на първата година е добър показател за качеството на програмата и преподаването, предлагано 

от института на студентите му при институти, които приемат студенти след завършване на 

средно образование. 

2. Мерки за интегриране и надзор над новите студенти: Там където националното 

законодателство задължава институтите безусловно да приемат всички студенти, които 

отговарят на минималните изисквания за квалификация, процентът на задържани студенти в 

края на първата година силно се влияе от това дали има специална програма за интеграция и 

образователен надзор на новите студенти, които са най-ниско подготвени. 

3. Процент завършили студенти: Процентът завършили студенти обикновено се прилага за 

измерване на „производителността” на университетските програми. Този показател трябва да се 

използва много предпазливо обаче. 

4. Среден срок до завършването: Средното време, за което студентите завършват курсовете, е 

добър показател за подкрепата, която получават в обучението си, особено при магистърската 

степен и докторантурата. 

5. Процент на студенти, осъществили прехода към трудова заетост след завършването: 

Този показател отразява правилната насоченост на конкретния курс, качеството на завършилите 

го студенти и репутацията на института. 

6. Средно безвъзмездно финансиране на преподавател, предоставяно по договори за 

изследователска работа: Изследователската работа по договор е надежден показател за 

ангажираността на съответния университет или звено с подкрепата за социално икономическото 

развитие. Естествено в този показател трябва да се очакват съществени различия между 

различните области на изследователска работа, както и между различните страни в зависимост 

от местната практика и от това как е структурирана икономиката. 

 

Ниво на изследователска работа 

1. Дял от преподавателите действително ангажирани с изследователска работа: Делът на 

преподавателите, действително ангажирани с изследователска работа, е надежден показател за 

участието на института в изследвания. 

2. Съотношението студенти/преподаватели в докторантските програми: Показател за 

ориентацията на университета към изследователска работа, който трябва да се свързва 

обикновено само с преподавателите на постоянен щат и със студентите в редовно обучение. 
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3. Ниво на съотношението финансиране на изследванията/преподавател: Уместността на 

този показател зависи от националните механизми за финансиране на изследователската работа. 

Той е особено полезен при система, в която изследователската работа се финансира чрез 

субсидии, получени от отделните изследователи или екипи на базата на конкурси, присъдени по 

решение на експертен състав от колеги. 

4. Брой или дял на изследователите, работещи на пълен щат: За един университет или звено в 

него броят изследователи на пълен щат е добър показател за нивото на изследователска дейност 

във въпросната област. Делът на такива изследователи сред преподавателите в звеното е добър 

показател за интензивността на изследванията. 

 

Производителност на изследователските и развойни дейности 

1. Съотношение докторанти/преподаватели: Този показател (базиращ се на колебаещите се 

средни стойности за три-годишен период), дава добра представа за ефикасността на базираното 

на изследвания обучение. 

2. Съотношение публикации/преподаватели: Показател за измерване на резултатите от 

изследванията, като се взема предвид голямото разнообразие в практиките на различните 

изследователски области, като например статии в академични списания с редакционен комитет 

за подбор, доклади за конференции, одобрени от комисии за подбор монографии. 

3. Индекс за цитиранията: Информацията, генерирана от ИНФ твърди, че измерва 

въздействието на публикациите. Методологическите проблеми, свързани с тези индекси, сега са 

добре известни. Сред тях са такива като небалансираното обхващане на съответната област, 

сравнително малкото обхващане на периодични издания на други езици освен английския, 

придаване на прекомерна тежест на статии, които описват експериментални методи, липса на 

разграничение между благоприятни и критични позовавания на някоя статия. 

4. Съотношение брой патенти/преподаватели: Този показател е уместен за изследователски 

области, чиито открития могат да се патентоват, което по същество се отнася до чистите и 

приложни науки и до някои клонове на науките за здравето. 

5. Награди и отличия за изследователска и развойна дейност: Този показател измерва броя 

награди и отличия, получени за едногодишен период, и отразява не само качеството на 

въпросните изследователи, но и техните способности, както и способностите на институтите да 

лобират ефективно пред организации, които дават такива награди и отличия. 

 

Показатели за нивото на целевите ресурси за изследвания и преподаване 

1. Съотношение студенти/преподаватели: Съотношението между записаните студенти и 

техните преподаватели е добър показател за нивото на ресурсите и ефективното ниво на надзор 

в техните програми за обучение. 

2. Съотношение студенти/помощен педагогически състав: Помощният педагогически състав 

играе важна роля в надзора на студентите. Но съставът на тази категория и конкретните й 

задачи може да се различават много в различните страни и институти. 

3. Съотношение технически и поддържащ персонал/преподаватели: Броят на хонорованите 

лектори, с или без научна степен, осигурява капацитета, който е необходим при представяне на 

молбата за акредитация. 

4. Съотношение оперативен бюджет/студенти: Този показател дава информация за 

стойността на образованието и може чрез съпоставяне да се използва като показател за 

относителната ефективност на университетските институти. 

5. Съотношение материални ресурси/студенти: Този показател за нивото на ресурсите за 

подкрепа на преподавателите е важен при чистите и приложни науки, науките за здравето и по-

общо в изследователски програми, при които лабораторните изследвания дават важен принос. 

 

Показатели за планиране и управление 

1. Изграждане на органите за вземане на решения: Наличието, броят и методът на определяне 

на представители на преподавателите, персонала, студентите, завършилите студенти или на 

социално-икономическите интереси в административния съвет, в академичния съвет, в учебните 

или изследователски комитети. 

2. Разнообразие на източници за финансиране: Разнообразието на източници за финансиране и 

тяхното относително значение е добър общ показател за представянето на университета и за 
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способността му да получава държавна субсидия, да събира такси за обучение, да намира 

финансиране за изследвания, да сключва договори с частни или публични организации за 

изследователска работа и да получава дарения от частни лица и организации. 

3. Механизми за признаване на участието на студентите: Участието на студентите в органите 

за изработване на политиката и в живота на университетите като цяло е аспект от образованието 

им, който може да е важен от гледна точка на това да се произвеждат едновременно напълно 

образовани граждани и специалисти по определени предмети. 

4. Механизми за институционално планиране: Показател за капацитета на института да 

мобилизира всички сектори на своята общност и да получава подкрепа от партньори извън 

института, включително и от представители на регионалната или национална социално 

икономическа общност, която може да допринесе за формулиране на цялостната стратегия за 

институционално планиране. 

5. Отвореност на университета към заобикалящата го среда: Това измерение може да бъде 

описано чрез редица показатели: (i) брой случаи, при които университетите участват в 

съвместни местни действия; (ii) брой преподаватели, които участват в такива действия; (iii) 

брой местни дружества, изградени в пряк резултат от изследователската дейност, (iv) роля на 

университет, който има медицински факултет, в предоставянето на регионални здравни услуги, 

и (v) принос на артистичните и културни програми за културния живот в региона; и (vi) принос 

на университета за обучението на възрастните в региона. 

6. Международна позиция на университета и отвореност към света: Показателите за 

отвореността на съвременния университет към широкия свят включват: (i) 

интернационализация на ключовите програми, (ii) подкрепа за програмите за мобилност на 

студентите и преподавателите, и (iii) подкрепа за съвместни изследователски инициативи. 

 

Показатели за управлението на институцията  

1. Процент на текучество на академичния състав: Процентът на текучество на академичния 

състав , най-вече на преподавателите, е добър показател за атрактивността на институцията и за 

качеството на професионалната среда. 

2. Механизми за разпределение на бюджетните ресурси: Показател за капацитета на 

университета за селективно разпределение на средствата в съответствие със стратегическите 

цели за развитие, приети от управляващите органи на университета. 

3. Механизми за разработване на интердисциплинарни програми: Показатели за капацитета на 

институциите да разработват интердисциплинарни програми и за нивото на 

интердисциплинарните дейности в случаи на преподаване по редица програми с 

интердисциплинарни компоненти, брой на преподаватели, участващи в интердисциплинарни 

дейности и брой интердисциплинарни изследователски центрове. 

4. Качество на политиките и практиките на преподавателска работа и оценяване: 
Показателите за институционалните политики за оценяване на провеждането на уроците и на 

преподавателите, което включва оценка от студентите и конструктивна организация за 

наблюдение на преподавателите, чието представяне е нужно да се подобри, политики за 

оценяване на курсове с помощта на външни експерти по въпросната дисциплина и политики за 

оценяване на академичните звена, които се фокусират върху цялата гама от преподавателска и 

изследователска работа, както и върху административното функциониране на определени звена. 

 

Институционална и академична гъвкавост и адаптивност: Показателите за адаптивността на 

институтите включват: брой новоразработени програми, брой преустановени програми или 

съществено изменяни ежегодно, и средното време за създаване на нови програми. 

Източник: Европейска асоциация на университетите (http://www.eua.be) 

http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
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Приложение 2. Контролен списък на щатските регулаторни агенции в САЩ10 за институционална 
акредитация 

Контролният списък за институционална акредитация включва 15 области:  

1. Мисия и интегритет  

2. Планиране и институционална ефективност  

3. Управление 

4. Организация  

5. Администрация и финансова отговорност  

6. Набиране и приемане на студенти 

7. Финансова помощ и стандарти за удовлетворителен академичен напредък  

8. Разработване на учебен план и програми  

9. Преподаване и преподавателски състав  

10. Резултати от обучението на студентите  

11. Библиотека, учебни ресурси и помощни академични услуги  

12. Услуги за студентите и за кариерна ориентация  

13. Публикации и реклама  

14. Материална база и учебни помещения.  

15. Ангажираност и услуги за общността 

 

Мисия и интегритет  

1. Актуално ли е вашето определение на мисията и съвместимо ли е с програмите, предлагани 

днес? Кога и как беше прегледано за последен път определението на мисията от всички 

заинтересовани страни?  

2. Вашето определение на мисията публикувано ли е с пълния му текст във вашия каталог? 

3. Посочва ли определението за мисията ви какви са целите на институцията? 

4. Съдържа ли определението на мисията ви поддържащи го измерими цели? 

5. Заявени ли са ясно в определението на мисията ангажиментите, поети от институцията?  

6. Кога и как за последен път направихте оценка дали институцията ви постига мисията си? 

 

Планиране и институционална ефективност  
1. Имате ли в момента стратегически или дългосрочен план на институцията?  

2. Кога беше изработен този план и кога за последен път му беше направен преглед?  

3. Планът ви съдържа ли предписаните от вашия регулатор елементи?  

4. Има ли документация показваща, че планът се изпълнява? Дайте примери за документация.  

5. Има ли документация за доклади на напредъка? Какви? Колко често изготвяни?  

6. Има ли документация, че планът се оценява най-малко ежегодно? Какъв тип са оценките? 

 

Управление 

1. Правилно ли са посочени в сегашния ви каталог и в други публикации управлението, контролът 

и организацията на вашата институция?  

2. Съставът на вашия управителен съвет отговаря ли на минималните изисквания, определени от 

вашия регулатор?  

3. Провеждал ли е през миналата година вашият управителен съвет заседанията си с честотата, 

предписана в правилника на управителния съвет?  

4. Налице ли са протоколите от всички заседания на управителния съвет?  

5. Изборът и мандатът на членовете на управителния съвет съответстват ли на процедурите, 

описани в правилника на управителния съвет?  

6. Управителният съвет изпълнява ли задълженията и отговорностите, описани в правилника на 

управителния съвет, включително и доверителните отговорности?  

7. Съветът оперира ли независимо от контрола на собствениците (корпоративни или частни)? 

                                                           
10

 В настоящото Ръководство за съответствие се разглеждат общите стандарти за институционална и програмна акредитация, изисквани 

както от националните и регионални акредитационни агенции, така и от щатските регулаторни агенции в САЩ. Макар че Ръководството 

е изготвено във формата на контролен списък, институцията би трябвало да може да покаже доказателства по всеки въпрос. Това е общо 
ръководство и е препоръчително всяка институция да го прегледа с оглед на специфичните стандарти и регулации на акредитиращите 

агенции на институцията и на щатските агенции, одобряващи акредитацията 
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Организация  
1. Ясно ли разбират своите задължения и отговорности всички служители и пред кого се отчитат?  

2. Обяснени ли са официално на всички служители задълженията, отговорностите и 

организационната структура?  

3. Имат ли достъп до сегашните си длъжностни характеристики всички служители в 

институцията?  

4. Служителите разбират ли мисията на институцията и как тяхната работа се отнася към тази 

мисия?  

5. Служителите разполагат ли с механизъм за участие в административните решения?  

6. Институцията насърчава ли среда, която подкрепя академичната свобода?  

7. Способна ли е институцията да привлича и задържа добри служители?  

8. Създала ли е институцията подходящи политики и процедури за работа с оплакванията на 

служители и студенти? 

 

Администрация и финансова отговорност  
1. Президентът на институцията притежава ли квалификацията, т.е. формалното образование и 

предишен опит, предписани като изискване от вашите регулатори?  

2. Има ли определен главен ръководител по академичните дела, който да отговаря за 

академичните програми и представянето на преподавателския състав, надхвърлящи 

изискванията на вашите регулатори?  

3. Институцията разполага ли в документацията си с подходящи доказателства за квалификацията 

и образователните степени на всички членове на административния персонал?  

4. Институцията поддържа ли текущи и постоянни протоколи (копия) за академичния успех на 

всеки студент (на хартиено копие или електронно)?  

5. Системата за оценяване на студентите обяснена ли е напълно и съответно с това ли е 

представена в досието за оценките на студента?  

6. Как и колко дълго се съхраняват протоколите за студентите?  

7. Досието на студента съдържа ли подходящата информация, отговаряща на конкретните 

регулаторни стандарти, като доказателство за приемане, полагане на изпитите, оценка на 

кредитите за завършване и окончателен препис на дипломата, както и доказателство за I-20 и 

имунизации?  

8. Протоколите и докладите съхраняват ли се така, че да са предпазени от кражба, пожар или 

загуба поради друга причина?  

9. Институцията обект ли е на ежегоден финансов одит?  

10. Годишните бюджети разбиват ли се и наблюдават ли се по месеци? Институцията изпълнява ли 

бюджетните си прогнози по отношение на приходите и разходите?  

11. Имало ли е години, през които институцията е имала дефицит? От къде е натрупан този 

дефицит? 

 

Набиране и приемане на студенти 

1. Политиката и процедурите на институцията за прием напълно ли са оповестени в каталога и във 

всички материали за набиране на студенти?  

2. Съответства ли на регулаторните стандарти политиката на прием на студенти?  

3. Политиката на прием на студенти отразява ли определената мисия на институцията?  

4. Разполага ли институцията с доказателства, че практикува заявената си политика за приемане 

на студенти?  

5. Поддържа ли институцията адекватна документация, която да отразява основанието за 

приемането на всеки студент?  

6. Съществува ли документация, обясняваща основанието за отказ за приемане на студент?  

7. Методите на институцията за набиране и приемане на студенти съответстват ли на стандарта на 

вашия регулатор (DOE, щатски, и акредитационен)?  

8. Има ли институцията политика и процедури за възнаграждаване на трансфера на кредити от 

други образователни институции?  

9. Институцията само „служители” ли използва за провеждане на дейностите по набиране на 

студенти?  
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10. Използва ли вашата институция трети страни като агенти за набиране на потенциални студенти 

в САЩ, на територията на САЩ или в техните владения?  

11. Гарантира ли вашата институция, че набиращите студенти лица не дават неверни или 

подвеждащи изявления за институцията, нейния персонал, програми или услуги? Как се следи 

за това?  

12. Дали всички представители, занимаващи се с набирането/приемането на студенти, са надлежно 

лицензирани, регистрирани и/или обвързани в съответствие със законите на щатите, в които 

осъществяват дейността си?  

13. Решенията за прием от кого се вземат – от Комисия по приема или от Служител по приема, 

който познава добре институцията и нейните програми?  

14. Вземат ли се всички решения за финансова помощ от служители, които не участват в 

дейностите по набиране и приемане на студенти?  

15. Всички споразумения за записване на студенти съдържат ли всички пунктове, изисквани от 

вашите регулатори (DOE, щатски и акредитационни)? 

 

Финансова помощ и стандарти за удовлетворителен академичен напредък  

1. Предлага ли вашата институция стипендии?  

2. Ако да, стипендиите предоставят ли се на базата на конкуренция, при която се използват 

минали или потенциални доказателства за отпускана стипендия като база за даването на нова? 

3. Ако да, каталогът съдържа ли информацията за стипендиите, грантовете или студентските 

заеми, изисквана от стандартите на регулаторите?  

4. Финансовото досие на студента показва ли ясно наложената такса за обучение и други такси, 

плащанията и датите на плащане и оставащата дължима сума след всяко плащане?  

5. Сходни ли са таксата за обучение и другите такси, налагани на студенти, записали се по едно и 

също време?  

6. Политиката (процедури и формули) за възстановяване на средствата ясно ли е заявена в 

каталога и графика?  

7. Процедурите за възстановяване на средства съответстват ли на минималните стандарти за 

възстановяване на средства на вашия регулатор?  

8. Спазва ли се от институцията процедурата за възстановяване, включително и издаването на 

документи за възстановяването в определения срок?  

9. Вашият служител по финансовата помощ притежава ли нужната квалификация и опит в 

съответствие със стандартите на вашия регулатор?  

10. Вашият служител по финансовата помощ запознава ли се с актуалното състояние на 

регулациите и промените в политиките във финансовата помощ като участва в обучителни 

семинари?  

11. Членува ли вашият служител по финансовата помощ в подходящи професионални организации, 

свързани с Федералните програми за финансова помощ?  

12. Какъв е процентът на необслужваните студентски заеми и в приемливи граници ли е?  

13. Институцията публикува ли измерването на напредъка на студентите си в каталога?  

14. Измерването на удовлетворителния академичен напредък включва ли времева граница, оценки, 

определение на успешно завършени курсове и минимални стандарти?  

15. Измерването на удовлетворителния академичен напредък включва ли процес на 

предупреждение/налагане на изпитателен срок, процедура за жалбите, смекчаващи или 

специални обстоятелства и  политика на възстановяване на права?  

16. Институтът прилага ли своята политика за удовлетворителен академичен напредък?  

17. Има ли адекватни процедури за наблюдение на последователното прилагане на политиката за 

удовлетворителен академичен напредък на институцията? 

 

Изработване на учебния план и програма  
1. Налице ли е документацията от вашата акредитираща агенция и от щатските агенции, които да 

потвърдят одобрението на всяка предлагана програма?  

2. Учебните програми, предлагани от институцията съвместими ли са с публикуваната мисия?  

3. Учебните програми имат ли ясно формулирани и измерими резултати, които да постигнат 

студентите?  
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4. Предлаганите от институцията учебни програми съвместими ли са с потребностите на вашите 

студенти? Как и колко често се оценява това?  

5. Има ли доказателства, че вашите учебни програми отговарят на професионалните или кариерни 

цели на вашите студенти? Как и колко често се оценява това?  

6. Има ли доказателства, че вашите учебни програми  отговарят на потребностите на общността? 

Как и колко често се оценява това?  

7. Ако е приложимо, вашите учебни програми създават ли в студентите необходимите умения за 

получаване на лиценз, сертифициране или регистрация, необходима за практикуване в 

специфични професионални области?  

8. Предлага ли институцията статут за напреднали на студенти, които се записват с придобити 

вече умения или знание, обикновено предавани в учебната програма.?  

9. Имате ли програмен консултативен комитет, с опит в програмната област, който да гарантира 

актуалността и подходящата насоченост на програмата, така че да отговори на търсенето на 

пазара?  

10. Вашите програмни консултативни комитети заседават ли така често както се изисква от вашите 

регулатори или от вътрешните правилници?  

11. Съхраняват ли се протоколите от всяко заседание на Консултативния комитет и тези протоколи 

показват ли, че комитетът изпълнява задълженията и отговорностите, изисквани от вашите 

регулатори?  

12. Има ли доказателства, че във всяка предлагана програма има добре организирана поредица от 

подходящи предмети, водещи до удовлетвореност или до изпълнение на професионалните цели  

и/или придобиване на академични степени?  

13. Преподавателският състав по програмата участва ли в системни прегледи и ревизии на учебния 

план?  Как и колко често се прави това?  

14. Има ли подробна програма за всяка дисциплина, съдържаща измерими цели за усвояване на 

материята, записани за всеки курс и изброени в каталога?  

15. Подходяща ли е продължителността на всяка програма съобразно преподаваната материя?  

16. Съответства ли продължителността на програмите на присъжданите документи и отговаря ли на 

броя часове, изискван от вашите регулатори?  

17. За програмите за бакалавърска степен предлагате ли задълбочените и широки 

общообразователни курсове, изисквани от вашите регулатори? Подлежат ли на трансфер тези 

общообразователни курсове?  

18. Всички курсове, определени и предлагани като общообразователни, дали са действително 

такива?  

19. Правилно ли са номерирани и идентифицирани всички курсове в каталога, с ясно посочени 

предварително условия?  

20. Обяснява ли каталогът системата за номериране на курсовете? 

 

Преподаване и преподавателски състав  
1. Подходящи ли са методите на преподаване за предмета и студентите във всеки курс?  

2. Подходящи ли са учебните материали за предмета и студентите във всеки курс?  

3. Размерът на библиотеката и нейният книжен фонд (включващ и достъпа до он-лайн издания) 

подкрепят ли преподаването и отговарят ли на потребностите на студентите и преподавателите? 

Как и колко често се оценява това? 

4. Количеството и видът учебни материали и оборудване пропорционални ли са на размера на 

институцията и характера на програмите?  

5. Институцията спазва ли федералните закони за авторско право при използване на учебни 

материали, включително и лицензи за компютърен софтуер?  

6. Членовете на преподавателското тяло имат ли академични звания и/или опит в преподаването в 

своята област? Съдържа ли се следната документация в техните досиета: 

● Молба или информационен лист 

● Длъжностна характеристика/ Възложително писмо/Договор 

● Актуална професионална биография 

● Всички официални копия на дипломи за висше образование (от признати от CHEA 

акредитирани институции); 
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● Всички чуждестранни копия с оценка за чуждестранните документи за висше образование; 

сертификати/дипломи, лицензи. 

● Резюмета на оценката на курсовете и преподавателите от студентите. 

● Изработване от преподавателския състав на Годишното резюме и план Ð 

● Преглед на представянето на преподавателския състав Ð годишен 

● Документация за назначенията и повишенията.  

7. Оценява ли се редовно преподавателския състав чрез установени и оповестени критерии? 

Оценки на курсове? Партньорски оценки? Регулярни прегледи?  

8. Използват ли се наблюдения на часовете в оценяването на членовете на преподавателския 

състав?  

9. Имате ли наръчник на преподавателя, преглеждан редовно от целия преподавателски състав? 

 

Резултати на студентите в усвояване на знания  
1. Институцията има ли план за оценяване, който изисква системно да се събират данни за 

оценяване, които да се преглеждат редовно?  

2. Свързани ли са резултатите в усвояване на знания по програмата с мисията и целите на 

институцията?  

3. Целите на всеки курс в дадена учебна програма свързани ли са с резултатите от програмата?  

4. По какви различни начини се измерват резултатите на студентите в усвояването на знания? На 

ниво курс, на общо образователно ниво, на ниво програма, на институтско ниво, на ниво 

общност/работодател?  

5. Как се събира такава информация редовно, анализира, обобщава и използва за подобряване на 

институционалната ефикасност?  

6. По какви начини участват в този процес студентите, преподавателите, персонала, 

администрацията, възпитаниците, консултативните съвети, работодателите и други 

заинтересовани групи, участващи в този процес?  

7. Вашата институция предоставя ли качеството на образование, показано от резултатите на 

студентите в усвояване на знания, за да помага на студентите да постигат своите цели, както е 

записано в определението на мисията ви? 

 

Библиотека, учебни ресурси и помощни академични услуги  
1. Разполага ли вашата институция с подходящи учебни ресурси в подкрепа на своите учебни 

програми?  

2. Има ли институцията подходящо оборудване за подкрепа на учебната програма?  

3. Осъвременени и в съответствие с модерните технологични изисквания ли са оборудването и 

ресурсите?  

4. Количеството и качеството на книжния фонд на библиотеката подходящи ли са за типа и 

размера на институцията?  

5. Има ли в библиотеката нужните референтни материали и периодични издания на хартиен и 

електронен носител?  

6. Организирани ли са ресурсите на институцията така че да осигуряват лесен достъп, ползване и 

съхранение?  

7. Вашите библиотекари отговарят ли на изискванията за квалификация предписани от 

регулаторите?  

8. Компетентни ли са библиотекарите, за да могат да ползват и да подпомагат ползването на 

наличните технологии и ресурси в библиотеката?  

9. Участват ли библиотекарите в професионални сдружения и имат ли индивидуални планове за 

развитие?  

10. Библиотеката има ли план за развитие и/или придобиване на нови книги?  

11. Институцията предоставя ли адекватен ежегоден бюджет за закупуване на библиотечни ресурси 

и оборудване?  

12. Библиотеката осигурява ли материална база за учене и четене, необходима за ефективното 

изпълнение на учебна програма?  

13. Институцията осигурява ли академична подкрепа и условия за студенти с образователни 

проблеми? 
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Услуги за студентите и за кариерна ориентация  
1. Има ли определено лице, което да отговаря за услугите за студентите?  

2. Институцията има ли програма за насочване и/или за кариерна ориентация?  

3. Предоставя ли институцията структурирана програма за ориентация на всички новоприети 

студенти?  

4. Има ли институцията писмена програма за задържане на студентите, както и за установяване и 

подкрепа за студентите в риск?  

5. Институцията следва ли последователен процес в изпълнението на програмата си за задържане 

на студентите?  

6. Какви са процентите на задържани и завършили студенти от последните пет години?  

7. Какъв е процентът на реализираните на пазара на труда дипломирани и семестриално 

завършили през последните пет години? 

 

Публикации и реклама  
1. Каталогът съответства ли на стандартите на вашите регулатори?  

2. Осигурен ли е наръчник на студентите?  

3. На работодателите дава ли се наръчника за преподавателите или за персонала?  

4. Публикуват ли се всички политики, процедури, правила и регулации на институцията в 

различни издания, между които има съгласуваност?  

5. Представена ли е цялата рекламна литература по начин, който да не оставя никакво невярно, 

подвеждащо или пресилено впечатление за институцията, нейния персонал, курсове и услуги 

или за професионалните възможности на нейните възпитаници?  

6. Посочената в рекламните материали като налична възможност за финансова помощ включва ли 

фраза, която да показва, че тази помощ се отпуска само ако студентът отговаря на условията за 

това?  

7. Посочването на акредитацията на вашия институт съответства ли на формата и съдържанието 

определени от вашата акредитационна агенция?  

8. Правилно ли е посочен щатският оперативен и присъждащ степените орган на институцията. 

 

Материална база и учебни помещения  
1. Предоставя ли институцията материална база за ефективна работа в клас?  

2. Предоставя ли институцията благоприятни условия за ефективна работа в клас?  

3. Условията за безопасност и инсталациите в училище съответстват ли на местните, щатски и 

федерални разпоредби за противопожарна защита, безопасност, хигиена и достъпност?  

4. Институцията осигурява ли достъп до адекватни технологични ресурси?  

5. Има ли институцията адекватен план за възстановяване на помещенията и техническото 

оборудване при бедствия и аварии?  

6. Отговарят ли всички позовавания на акредитацията в електронни медии, включително в 

интернет сайтове, на стандартите на вашата акредитационна агенция за позоваване на 

акредитацията? 

 

Ангажираност и услуги за общността  
1. Интегрирани ли са и свързани ли са с общността, която вашата институция обслужва, всичките 

ви структури и процеси? По какви начини?  

2. По какви начини институцията показва, че е отговорна за потребностите на общността? Как и 

кога се измерва това?  

3. По какви начини институцията интегрира и обслужва културното многообразие на общността 

като изгражда ефективно мостове?  

4. По какви начини участва общността в дейностите на институцията и в съвместни програми, 

предлагани на обществеността?  

5. По какви начини институцията показва, че е партньор с общността, която обслужва? 

 

Източник : Екип за решения   (http://www.the-solutions-team.org/checklist.php)  
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Приложение 3a. Национални подходи към оценката на постиженията от обучението във висшето 
образование – Формат и модел на оценката 

Страна 

Име на теста, 

Дата на 

въвеждане 

 

Инструмент Формат Брой задачи 
Продължител

ност на 

оценяването 

Базирано 

на 

критерии 

или на 

стандарти 
Австралия Оценка на 

уменията на 

завършилите 

(GSA), 2000 

Изпит Тест с 

множество 

избори и 

писмени 

задачи 

Един тест с 

множество 

избори и две 

писмени задачи - 

(една за 

изготвяне на  

отчет и една за 

аргументиране) 

Три часа. (2 

часа за теста с 

множество 

избори и един 

за писмените 

задачи  

Стандарт 

Австралия Въпросник за 

преминаването 

на курса (CEQ), 

част от 

проучването за 

направление на 

завършилите 

студенти, 

използван от 

1993 г.  

Социологиче

ско 

проучване 

Социологиче

ско 

проучване 

25 въпроса. 

Въпроси за 

оценка на 

удовлетвореностт

а на студентите и 

развитието на 

общите умения, 

по скала от 1 до 5 

(където 1 = 

напълно 

несъгласен а 5 

=напълно 

съгласен). 

Пет до десет 

минути 
Не 

приложимо 

Австралия Проучването за 

дестинацията на 

завършилите 

студенти (GDS), 

1972 

Социологиче

ско 

проучване 

Социологиче

ско 

проучване 

19 въпроса по 

заетостта, 6 

въпроса по по-

нататъшно 

обучение 

Пет до десет 

минути 
Не 

приложимо 

Бразилия Exame Nacional 

de Cursos (ENC 

or "Provão"), 

1995-2003 

Изпит Няма 

информация  
Няма 

информация  
Четири часа Стандарт 

Бразилия Exámen Nacional 

de Desempenho 

dos Estudantes 

(ENADE), 2004 

Изпит Обективни 

въпроси и 

въпроси за 

есе 

30 въпроса 

специфични по 

отделни 

дисциплини и 10 

общообразовател

ни въпроса 

Четири часа Стандарт 

Канада Национално 

проучване на 

завършилите(N

GS), 1978. 

Последващо 

проучване на 

завършилите, 

1987 

Социологиче

ско 

проучване 

Социологиче

ско 

проучване 

Въпросникът 

CATI на NGS е 

113 стр. и 

съдържа 18 

раздела. 

Повечето 

респонденти 

отговарят замо на 

част от въпросите 

във всеки раздел. 

Някои 

респонденти 

прескачат цели 

раздели, които не 

са приложими за 

тях.  

Няма данни Не 

приложимо 

Мексико Exámen Nacional 

de Ingreso al 

Posgrado 

(EXANI-III), 

1997 

Изпит Тест с 

множество 

избори 

120 въпроса за 

теста. 54% (66 

въпроса) 

проверяват 

общите 

интелектуални 

способности, 46% 

Четири часа Стандарт 
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(54 въпроса) 

проверяват 

компетентността 

в използване на 

информацията 

Мексико Exámen General 

Para el Egreso de 

la Licenciatura 

(EGEL), 1994 

Изпит Тест с 

множество 

избори 

В зависимост от 

предметната 

област, 100 до 

300 въпроса. До 

20% от тях може 

да бъдат пилотни 

въпроси, които не 

се отразяват в 

оценката на 

студента.   

Няколко 

занятия в една 

събота-неделя 

(общо средно 

между 8 и 

десет часа) 

Критерий 

Me  Мексикo Exámenes 

Generales para el 

Egreso del 

Técnico Superior 

Universitario 

(EGETSU), 2000 

Изпит Тест с 

множество 

избори 

250 въпроса. 35% 

(87 въпроса) 

обшообразовател

ен компонент. 

65% (163 

въпроса) 

компонент за 

специфични 

области.  

Шест часа (две 

занятия по три 

часа) 

Критерий 

ОК Дестинации на 

напускащите 

висшето 

образование 

(DLHE), 2002 

(замени 

"Първата 

притурка за 

дестинациите ") 

Социологиче

ско 

проучване 

Социологиче

ско 

проучване 

56 въпроса Приблизително 

15 минути 
Не 

приложимо 

САЩ  Университетска 

оценка на 

овладяване на 

знания (CAAP), 

1988 

Изпит Тест с 

множество 

избори и 

въпроси за 

есе 

Ползвателите 

могат да избират 

между шест 

различни модула 

за уменията. 

Всеки модул има 

до 72 въпроса. 

Ползвателите 

могат да добавят 

до девет 

допълнителни 

въпроса. 

40 минути за 

всеки модул  
Стандарт 

САЩ  Измерване на 

академичните 

знания и 

напредък 

(MAPP), 2006 

(замени ETS 

"Тест за 

академичния 

профил ", 1992-

2006) 

Изпит Тест с 

множество 

избори, по 

избор 

въпроси за 

есе 

 Дългата форма 

съдържа 108 

въпроса с 

множество 

отговори за избор 

и отнема 100 мин. 

Кратката форма 

съдържа 36 

въпроса. Има 

опция и за есе по 

избор. 

Ползвателите 

могат да добавят 

до 50 въпроси с 

множество 

отговора за 

избор, отнасящи 

се до уменията 

или знанията  

Два стандартни 

формуляра 

(двучасови 

тестове) и шест 

съкратени 

формуляра (40-

минутни 

тестове) 

Основаващи 

се на 

стандарти и 

критерии 

САЩ Задачи по 

критично 

мислене, 1992 

Изпит Отворени 

въпроси и 

задачи за 

решаване на 

Няма 

информация 
90 минути за 

всяка задача 
Стандарт 
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проблеми 

САЩ  Тестове в 

основна област, 

1990 (базирани 

на тестовете по 

предмети GRE) 

Изпит Тест с 

множество 

избори 

Няма 

информация 
Два часа (три 

часа за 

магистри по 

бизнес админи-

страция) 

Стандарт 

САЩ и 

Канада 
Национално 

проучване на 

ангажираността 

на студентите 

(NSSE), 2000 (в 

Канада от 2004 

г.) 

Социологиче

ско 

проучване 

Социологиче

ско 

проучване 

Около 90въпроса 

в пет широки 

области на 

ангажираността  

Приблизително 

15 минути 
Не 

приложимо 
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Приложение 3б. Национални подходи към оценката на постиженията от обучението във висшето образование – 
Участници 

 

Страна 

Име на 

теста, 

дата на 

въвежда-

не 

Целева група 
Подбор на 

участниците 

Обхват на 

прилагането н 

теста 

Стимули за 

участие 
 

Австралия Оценка на 

уменията 

на 

завършили

те (GSA), 

(GSA), 

2000 

Студентите 

при 

записването и 

студентите 

при 

завършването 

Малка, само-

сформирала се 

извадка 

(доброволна 

оценка) 

Около 2000 

студенти от 

около 20 

университета от 

различни 

професионални 

области всяка 

година.  

Студентите могат 

да добавят оценките 

си от GSA в 

биографията си 

когато 

кандидатстват за 

работа.  

При 

постъпването: 

резултатите 

помагат да 

бъдат 

установени зле 

представящите 

се студенти, 

които да бъдат 

проследени и 

на които да се 

предложи 

помощ. При 

завършването: 

резултатите 

могат да бъдат 

използвани 

като 

допълнителен 

критерии  при 

дипломирането 

или при 

влизането в 

курсове за 

магистърска 

степен. 

Резултатите 

дават 

информация за 

„добавената 

стойност” от 

института и за 

общообразоват

елното 

качество по 

курсове и 

висши учебни 

заведения. 

Австралия Въпросник 

за 

преминава

нето на 

курса 

(CEQ), 

част от 

проучване

то за 

дестинаци

я на 

завършили

те 

студенти, 

използван 

от 1993  

Всички 

завършващи 

студенти, 

изпълнили 

изискванията 

за 

квалификация  

на висшисти в 

предходната 

календарна 

година. 

Обща оценка 

на всички 

допустими 

кандидати 

Анкетите се 

изпращат на 

всички наскоро 

завършили 

австралийските 

университети 

(включително и 

чуждестранни 

студентиi). 

Отговори се 

получават от 

около 60-65%. 

 Висшите 

учебни 

заведения 

получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

своите 

студенти. Така 

могат да 

анализират и 

отчитат своите 

резултати за 

вътрешни цели.  

Австралия Проучване

то за 

дестинаци

ята на 

завършили

Всички 

завършващи 

студенти, 

изпълнили 

изискванията 

Обща оценка 

на всички 

допустими 

кандидати 

Анкетите се 

изпращат на 

всички наскоро 

завършили 

австралийските 

 Висшите 

учебни 

заведения 

получават 

обратна 
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те 

студенти 

(GDS), 

1972 

за 

квалификация  

на висшисти в 

предходната 

календарна 

година. 

университети 

(включително и 

чуждестранни 

студентиi). 

Отговори се 

получават от 

около 60-65%. 

информация за 

резултатите на 

своите 

студенти. Така 

могат да 

анализират и 

отчитат своите 

резултати за 

вътрешни цели. 

Бразилия Exame 

Nacional 

de Cursos 

(ENC or 

"Provão"), 

1995-2003 

Студенти на 

ниво 

завършване 

Обща оценка 

на всички 

допустими 

кандидати 

Всички 

завършващи 

студенти от 

курсове в 

предварително 

определени 

области на 

обучение. През 

2003 г. тестът 

обхвана над 

460,000 

студенти, 

записани в 6,500 

курса, 

представляващи 

повече от 70% 

от всички 

завършващи 

студенти 

Участието беше 

задължително. 

Получаването на 

дипломата зависи от 

това. На студентите 

с най-добро 

представяне са 

дават награди.  

Участието 

беше 

задължително. 

Получава се 

обратна 

информация за 

представянето 

на студентите 

от различни 

курсове и 

институти в 

сравнение със 

студентите в 

същата област, 

записани в 

други 

курсове/универ

ситети. 

Бразилия Exame 

Nacional 

de 

Desempenh

o dos 

Estudantes 

(ENADE), 

2004 

Студенти при 

влизането 

(покрили 

между 7% и 

22% от 

учебния план) 

и студенти 

при 

завършването 

(преминали 

най-малко 

80% от 

учебния план) 

Извадка на 

случаен 

принцип се 

съставя от 

списък, 

съдържащ 

всички 

отговарящи на 

условието за 

участие 

студенти. Ако 

в курс има по-

малко от 20 

студента, 

всички са 

подложени на 

тест.  

Студенти при 

влизането и 

студенти при 

завършването от 

курсове в 

предварително 

определени 

области на 

обучение. През 

2004 случайната 

извадка 

включваше 

140,340 

студенти, 

записани в 2,184 

курса, 

представляващи 

51.4% от 

първокурсницит

е и 68.5% от 

завършващите 

студенти. 2,830 

студенти, не 

попаднали в 

случайната 

извадка, се 

записаха 

доброволно за 

участие.  

Участието е 

задължително за 

студентите в 

извадката на 

случаен принцип:от 

това зависеше дали 

ще си получат 

дипломата. На 

студентите с най-

добро представяне 

бяха дадени 

награди. 

Участието е 

задължително.  

Курсовете и 

институтите 

получават 

обратна 

информация за 

представянето 

на своите 

студенти в 

абсолютно 

изражение и 

относително. 

За разлика на 

"Provão", 

ENADE не 

огласява 

резултатите в 

медиите. Те се 

съобщават по-

дискретно чрез 

бюлетини в 

интернет. 

Канада Национал-

но 

проучване 

на 

завършили

те(NGS), 

1978. 

Последва

що 

проучване 

на 

Завършилите 

от всички 

държавни 

ВУЗ- 

(университети

, колежи, 

търговски 

училища). 

NGS: две 

години след 

завършване. 

Изработва се 

извадка чрез 

стратифицира

на схема, за да 

се постигнат 

точни данни 

по провинции, 

програми и 

области на 

обучение. 

Големината на 

извадките 

варира от 35,000 

до над 40,000 

завършили. 

Участието е 

доброволно. 

Средният 

процент 

отговорили е 

около 65% 

 Отделните ВУЗ 

не са във 

фокуса на 

оценката, така 

не може да има 

потенциален 

отрицателен 

ефект. ВУЗ 

получават 

обратна 

информация за 
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завършили

те, 1987 
Последващо 

проучване: 

пет години 

след 

завършване 

(същите 

респонденти) 

резултатите на 

възпитаниците 

им на пазара на 

труда. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели 

Мексико Exámen 

Nacional 

de Ingreso 

al Posgrado 

(EXANI-

III), 1997 

Завършили 

бакалаври, 

кандидатства

щи за влизане 

в магистърски 

програми 

Обща оценка 

на всички 

студенти, 

кандидатства

щи за влизане 

в магистърски 

програми или 

за стипендии 

в институтите, 

които ползват 

теста.  

Всички 

студенти, 

кандидатстващи 

за влизане в 

магистърски 

програми или за 

стипендии в 

институтите, 

които ползват 

теста. 13,604 

кандидати 

преминаха теста 

през 2006. 

Участието е 

задължително за 

влизане в някои 

магистърски 

програми. 

Позволява на 

студентите да 

представят 

доказателство за 

правоспособността 

си да кандидатстват 

за стипендия. 

Отделните ВУЗ 

не са във 

фокуса на 

оценката, така 

не може да има 

потенциален 

отрицателен 

ефект. ВУЗ за 

след-

бакалавърска 

степен 

получават 

надеждни 

обективни 

резултати за 

представянето 

на студентите. 

Мексико Exámen 

General 

Para el 

Egreso de 

la 

Licenciatur

a (EGEL), 

1994 

Студенти от 

нетехнически 

ВУЗ, покрили 

100% от 

учебния план  

ВУЗ решават 

дали да се 

оценяват 

студентите Те 

решават и 

каква да е 

големината и 

характеристик

ите на 

извадката от 

студенти.Отде

лни студенти 

могат да се 

запишат за 

доброволно 

участие. 

Отделни 

студенти могат 

да се запишат за 

доброволно 

участие. ВУЗ 

могат да 

запишат извадки 

– групи от техни 

студенти. 

Дава допълнителна 

и сравнима в 

национален план 

оценка на 

студентите. На 

студентите, 

получили оценка на 

или над 

националната 

средна оценка, се 

издава 

удостоверение. 

ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

могат да 

служат като 

допълнителен 

критерий при 

завършване 

или при 

постъпване в 

курс от по-

висока степен. 

Мексико Exámenes 

Generales 

para el 

Egreso del 

Técnico 

Superior 

Universitari

o 

(EGETSU), 

2000 

Студенти от 

технически 

ВУЗ, покрили 

100% от 

учебния план 

(дипломирани 

или не) 

Обща оценка 

на всички 

допустими 

кандидати 

Всички студенти 

от 

бакалавърската 

степен от 

всичките 48 

технически ВУЗ 

в страната 

Дава допълнителна 

и сравнима в 

национален план 

оценка на 

студентите. На 

студентите 

получили оценка на 

или над 

националната 

средна оценка, се 

издава 

удостоверение 

ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

могат да 

служат като 

допълнителен 

критерий при 

завършване 

или при 
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постъпване в 

курс от по-

висока степен. 

ОК  Дестинаци

и за 

напускащи

те висшето 

образован

ие 

(DLHE), 

2002 

(замени 

"Първата 

притурка 

за 

дестинаци

ите") 

Наскоро 

завършилите 

държавните 

ВУЗ, 

получили 

съответната 

квалификация

, които са 

били редовни 

или задочни 

студенти 

(около шест 

месеца след 

завършване) 

Обща оценка 

на всички 

допустими 

кандидати 

Изпращат се 

въпросници на 

всички 

квалифициращи 

се студенти. 

През 2002/03, 

77% от 

квалифициранит

е редовни 

студенти 

(251,300 

студенти) и 70% 

от задочните 

(60,900 студенти 

отговориха. 

 Отделните ВУЗ 

не са във 

фокуса на 

оценката, така 

не може да има 

потенциален 

отрицателен 

ефект. ВУЗ 

получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

възпитаниците 

си на пазара на 

труда. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

САЩ Университ

етска 

оценка на 

овладяване 

на знания 

(CAAP), 

1988 

Всички 

видове 

студенти 

Щатите или 

ВУЗ решават 

дали да 

оценяват 

студентите и 

определят 

големината и 

характеристик

ата на 

извадката.  

Между 1988 г. и 

2001 г., тестът е 

използван от 

повече от 600 

ВУЗ и повече от 

450,000 

студенти. 

Някои ВУЗ може да 

дават стимули на 

участващите в 

теста. 

Мотивационните 

въпроси за 

обективните тестове 

помагат да се 

определи колко 

сериозно 

студентите ги 

възприемат. 

ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

дават 

информация за 

„добавената 

стойност” от 

института и за 

общообразоват

елното 

качество по 

курсове и 

висши учебни 

заведения. 

САЩ Измерване 

на 

академичн

ите знания 

и напредък 

(MAPP), 

2006 

(замени 

ETS "Тест 

за 

академичн

ия профил 

", 1992-

2006) 

Всички 

видове 

студенти 

Щатите или 

ВУЗ решават 

дали да 

оценяват 

студентите и 

определят 

големината и 

характеристик

ата на 

извадката. 

Академичният 

профил (1992-

2006), на който 

се базира  MAPP 

е използван от 

375 ВУЗ и 1 

милион 

студенти 

Някои ВУЗ може да 

дават стимули на 

преминалите теста. 

ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

дават 

информация за 

„добавената 

стойност” от 

института. 

Резултатите 

показват 
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представянето 

на студентите в 

общообразоват

елните 

дисциплини в 

сравнение със 

студентите от 

дреуги 

курсове/ВУЗ.  

САЩ  Задачи по 

критичес-

ко мисле-

не, 1992 

Всички 

видове 

студенти 

Щатите или 

ВУЗ решават 

дали да 

оценяват 

студентите и 

определят 

големината и 

характеристик

ата на 

извадката. 

Между 1992 и 

2001, тестът е 

използван в 35 

института с 

участието на 

200-500 

студента във 

всеки институт 

Някои ВУЗ може да 

дават стимули на 

преминалите теста. 

ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

дават 

информация за 

„добавената 

стойност” от 

института. 

Резултатите 

показват 

представянето 

на студентите в 

критическото 

мислене, в 

сравнение със 

студенти  от 

други 

курсове/ВУЗ.   

САЩ Тестове в 

основна 

област, 

1990 

(базирани 

на 

тестовете 

по 

предмети 

GRE) 

Студентите от 

горните 

курсове 

(колежи с 4-

годишно 

обучение) 

Щатите или 

ВУЗ решават 

дали да 

оценяват 

студентите и 

определят 

големината и 

характеристик

ата на 

извадката. 

Повече от 500 

колежа и 

университета 

използват теста 

годишно. През 

академичната 

1999-2000 

година над 1,000 

департамента от 

606 ВУЗ 

приложиха теста 

с участието на 

почти 70,000 

студенти. 

Тестът често се дава 

като курс завършек 

или през последния 

семестър на 

обучението като 

част от 

изискванията за 

завършване.  

ВУЗ могат да 

инкорпорират 

оценяването в 

своя учебен 

плано от 

курсове и да 

направят 

изпита 

задължително 

изискване на 

завършване. 

ВУЗ могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели.  

Резултатите 

показват 

представянето 

на студентите в 

специфичната 

област на 

обучение в 

сравнение със 

студенти от 

други ВУЗ. 

САЩ и 

Канада 
Национал-

но  проуч-

ване на 

ангажиран

Първокурсниц

ите и 

студентите от 

последния 

Изготвя се 

извадка на 

случаен 

принцип от 

От 2000 г. почти 

1,000 различни 

североамериканс

ки университети 

 ВУЗ получават 

обратна 

информация за 

резултатите на 
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остта на 

студентите 

(NSSE), 

2000 (в 

Канада от 

2004 г.) 

курс (колежи 

с 4-годишно 

обучение) 

списък на 

всички 

първокурсниц

и и 

четвъртокурсн

ици.  

и колежи са 

приложили 

NSSE на повече 

от 1,160,000 

студенти. 

Минималната 

големина на 

извадката се 

определя от 

записаните 

студенти в 

бакалавърската 

степенt 

(големината на 

извадките 

варира от 450 до 

1,000 студенти 

на ВУЗ)  

техните 

студенти. ВУЗ 

могат да 

анализират и 

отчитат 

резултатите за 

свои вътрешни 

цели. 

Резултатите 

позволяват да 

се 

идентифицират 

аспектите на 

обучението в 

тази степен, 

които могат да 

се подобрят 

чрез промени в 

политиките.  
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Приложение 3в Национални подходи към оценката на резултатите от обучението във висшето образование – Оценени 
постижения и резултати 

Страна 

Име на 

теста, дата 

на 

въвеждане 

Фокус на 

оценката 
Вид оценявани постижения 

Вид постигнати 

резултати 

Използване на 

резултатите от 

оценката 

Австралия Оценка на 

уменията на 

завършилит

е (GSA), 

2000 

 Широки способности: 
Критическо мислене, 

Решаване на проблеми, 

Писмени комуникации(ACER 

понастоящем обмисля някои 

промени, като добавяне на 

основни умения, управленски 

умения, ИТ умения, 

изследователски 

умения).Специфични за 

отделна област знания и 

способности: (Още не са 

включени, но ACER 

понастоящем обмисля 

възможността да се тестват 

елементи от групи в 

различните широки области на 

обучение) Некогнитивни 

постижения: 
Междуличностно разбиране 

Обшообразователн

и резултати на 

студенти на 

входящо ниво  и на 

ниво завършване. 

ВУЗ: На входящо 

ниво позволяват да 

се идентифицират 

зле представящите 

се студенти, които 

да  проследят и на 

които да 

предложат помощ. 

При завършване: 

резултатите се 

ползват като 

допълнителен 

критерий за 

влизане в 

магистърски 

курсове. 

Информация за 

"добавената 

стойност ": като 

еталон за 

анализиране на 

тенденциите, за 

документиране/ 

демонстриране на 

ефективността на 

програмата  и 

подобряването й в 

течение на 

времето, за 

сравняване на 

постиженията на 

студентите с 

национални 

стандарти, за 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебните 

планове, за 

определяне на 

допустимостта на 

студентите за по-

високите степени 

на образование.  

Правителството: 
За събиране на 

информация за 

качеството на 

постиженията от 

обучението в 

различните ВУЗ за 

сравняване в 

национален и 

потенциално 

международен 

план на уменията 

на завършилите 

студенти. 

Работодателите: 

Правителството 

рекламира теста 

пред 
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работодателите и 

подкрепя 

използването му 

като стандартен 

инструмент за 

набиране на 

работна ръка. 

Австралия Въпросник 

за 

преминаван

ето на курса 

(CEQ), част 

от 

проучванет

о на 

дестинацият

а на 

завършилит

е студенти, 

използван 

от 1993  

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Общи академични 

способности: решаване на 

проблеми, аналитични умения, 

умения за писмени 

комуникации. Не-когнитивни 

постижения: умения за 

работа в екип, увереност за 

справяне с непознати 

ситуации, способност за 

планиране на работата. 

Удовлетвореност на 

студентите от следното: 

преподаването, целите и 

стандартите, работното 

натоварване, оценяването. 

Удовлетвореност 

на завършващите 

от преподаването и 

усвояването на 

знания. Отчитани 

от студентите 

постижения в 

академичните 

умения, свързани с 

опита им във ВУЗ  

ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове. 

Осигуряват данни 

за национална 

отчетност. 

Правителството: 
за осигуряване на 

управление на 

качеството и 

представянето във 

ВУЗ. За 

информирания 

избор на 

студентите. За 

оценка и 

планиране на 

потребностите на 

сектора за висше 

образование. От 

2005, резултатите 

от CEQ се 

използват за 

стимулиращо 

финансиране на 

базата на 

представянето чрез 

националния 

"Фонд за добро 

представяне в 

преподаването и 

усвояването на 

знания (LTPF)" 

Австралия Проучване-

то за 

дестинация-

та на 

завършили-

те студенти 

(GDS), 1972 

Програми Поведенчески постижения: 

Постиженията в реализацията 

на трудовия пазар 

приблизително 4 месеца след 

завършването: наличие на 

работни места, сектори на 

работните места, средна 

годишна заплата, действия на 

завършилия за намиране на 

работа. По-нататъшни 

образователни дейности, като 

например начин на 

образование (като 

редовен/задочен студент), 

степени на образование, 

професионални области на 

образование и институти. 

Информация за 

реализацията на 

пазара на труда и 

по-нататъшното 

обучение 

ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове, 

за оптимизиране 

на постиженията 

на пазара на труда 

и по-нататъшното 

образование. 

Осигуряват данни 

за национална 

отчетност. 

Правителството: 
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за осигуряване на 

управление на 

качеството и 

представянето във 

ВУЗ. За 

информирания 

избор на 

студентите. За 

оценка и 

планиране на 

потребностите на 

сектора висше 

образование. От 

2005, резултатите 

от CEQ се 

използват за 

стимулиращо 

финансиране на 

базата на 

представянето чрез 

националния 

"Фонд за добро 

представяне в 

преподаването и 

усвояването на 

знания (LTPF)" 

Бразилия Exame 

Nacional de 

Cursos 

(ENC or 

"Provão"), 

1995-2003 

Програми Специфични знания и 

умения за определена 

област, които се смятат за 

съществено важни и общи за 

учебните планове на всички 

ВУЗ в специфичната област. 

Налице е за 26 предметни 

области.  

Сравнение на 

представянето на 

различните 

институти, 

сравнение между 

студентите от една 

и съща област на 

обучение 

ВУЗ: Добрите 

оценки бяха 

използвани 

нашироко за 

търговски цели 

(реклама и 

публичност). 

Резултатите често 

служеха за 

мобилизиране на 

студентите и 

професорите да 

правят общи 

усилия за 

поддържане на 

добрите 

оценки/подобряван

е на лошите. 

Правителството: 
От 2001 г. тестът 

служи като 

указание за 

акредитацията и 

преакредитацията, 

но санкции бяха 

налагани само в 

екстремни случаи. 

Широката 

общественост: 
Резултатите от 

Provão бяха 

широко огласени 

от медиите, за да 

се информират 

потенциалните 

студенти и 

обществото като 

цяло за качеството 

на обучението в 

различните ВУЗ.  

Бразилия Exame 

Nacional de 

Програми и 

институти 
Специфични знания и 

умения за определена 

Разликите в 

когнитивните 
Студентите: 
Доказват 
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Desempenho 

dos 

Estudantes 

(ENADE), 

2004 

област, които се смятат за 

съществено важни и общи за 

учебните планове на всички 

ВУЗ в специфичната област. 

Налице е за 13 области на 

обучение. Общи знания: Сред 

оценяваните теми са такива 

като биологическо и социално 

разнообразие, публични 

политики, социални мрежи, 

гражданство, текущи събития 

и проблеми. Общи 

академични способности: 

Способност за заключения, за 

тълкувание на поетични 

текстове, за установяване на 

общите моменти, за 

идентифициране на 

асоциациите, за разсъждения, 

дедукции и разбиране на 

графики.  

резултати между 

постъпващите 

студенти и 

завършващите  

представяне 

съобразно 

националните 

стандарти пред 

потенциалните 

работодатели. 

ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове. 

Осигуряват 

информация за 

национална 

отчетност. 

Правителството: 
ENADE е един 

аспект от 

комбинацията 

показатели за 

представяне, 

използвани за 

оценяване на ВУЗ. 

Работодателите: 
може да поискат 

резултатите от 

теста на 

кандидатите за 

работа като 

обективно 

доказателство за 

добро владеене на 

професионалната 

област.  

Канада Национално 

проучване 

на завър-

шилите 

(NGS), 

1978. 

Последващо 

проучване 

на завърши-

лите, 1987 

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Поведенчески постижения: 
Удовлетвореност на 

завършилите от тяхното 

обучение във ВУЗ. 

Постиженията на пазара на 

труда две години и пет години 

след завършването: 

информация за броя, 

характера и 

продължителността на 

изпълнение на всички работни 

места, заемани след 

завършването, за 

продължителността на търсене 

на работа, за съответствието 

между образованието и 

работата, която заема.  

Информация за 

интеграцията на 

завършилите на 

пазара на труда. 

Връзки между 

постиженията в 

образованието и 

реализацията на 

пазара на труда. 

ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове 

за оптимизиране с 

оглед на пазара на 

труда и по-

нататъшното 

обучение. За 

осигуряване на 

данни за 

националната 

отчетност. 

Правителството: 
За оценка и 

планиране на 

потребностите на 

сектора на 

висшето 

образование.  

Мексико Exámen Различните Общи академични Овладяване на ВУЗ: Използват 
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Nacional de 

Ingreso al 

Posgrado 

(EXANI-

III), 1997 

видове 

институти и 

региони 

способности: вербално и 

математическо обосноваване, 

способност да се извличат 

заключения, анализира и 

синтезира. Компетентности в 

използването на 

информацията: да се 

организира, извлича и разбита 

информацията 

общи академични 

умения, 

необходими за 

предприемане на 

обучение в 

магистърска 

степен 

индивидуалните 

резултати на 

студентите, за да 

сравняват 

представянето на 

кандидатите и да 

улесняват процеса 

на вземане на 

решения за 

приемане на 

студентите и/или 

предоставяне на 

стипендии 

Мексико Exámen 

General Para 

el Egreso de 

la 

Licenciatura 

(EGEL), 

1994 

Студентите Специфични знания и 

умения за определена 

област, които се смятат за 

съществено важни и общи за 

учебните планове на всички 

ВУЗ в специфичната област. 

Налице е за 33 области на 

обучение. 

Кумулативни 

резултати 

(специфични за 

всяка област на 

обучение). 

Овладяване на 

основните знания 

и способности, 

изисквани за 

стартиране на 

професионалната 

практика  

Студентите : 

Доказват 

представяне 

съобразно 

националните 

стандарти пред 

потенциалните 

работодатели. 

ВУЗ: ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове. 

Някои ВУЗ 

използват 

резултатите като 

допълнителен 

критерий за 

сертифицирането 

или завършването. 

Работодателите: 
може да поискат 

резултатите от 

теста на 

кандидатите за 

работа като 

обективно 

доказателство за 

добро владеене на 

професионалната 

област.  

Мексико Exámenes 

Generales 

para el 

Egreso del 

Técnico 

Superior 

Universitario 

(EGETSU), 

2000 

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Специфични знания и 

умения за определена 

област: Специфичен 

компонент за техническата 

област: нива на разбиране и 

умения за решаване на 

проблеми, необходими в 

основната професионална 

област на студента. Има 

налични тестове за всички 19 

области в техническия 

университет. Компонент за 

общата област: общи 

академични умения, знание и 

способности, необходими за 

всички кариери, напр. 

социални и икономически 

знания, ИТ знания и 

Кумулативни 

резултати 

(специфични за 

всяка област на 

обучение). 

Овладяване на 

основните знания 

и способности, 

изисквани за 

стартиране на 

професионалната 

практика 

Студентите : 

Доказват 

представяне 

съобразно 

националните 

стандарти пред 

потенциалните 

работодатели. 

ВУЗ: могат само 

да решават как да 

използват 

резултатите. ВУЗ 

може да искат да 

оценяват 

студентите си за 

целите на 

сравнения с 

еталоните, анализ 
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английски език. на тенденциите, 

анализ за 

оценяване на 

програма, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебния план. 

Някои ВУЗ 

използват 

резултатите като 

допълнителен 

критерий за 

сертифицирането 

или завършването 

Работодателите: 
може да поискат 

резултатите от 

теста на 

кандидатите за 

работа като 

обективно 

доказателство за 

добро владеене на 

професионалната 

област. 

ОК Дестинации 

на 

напускащит

е висшето 

образование 

(DLHE), 

2002 

(замени 

"Първата 

притурка за 

дестинации

те") 

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Поведенчески постижения: 
Постижения на пазара на 

труда и в по-нататъшното 

обучение шест месеца след 

завършването: колко 

завършили за вече заети, 

видове длъжности, които 

изпълняват и колко от тях 

продължават образованието 

си. 

Информация за 

заетостта и 

продължаване на 

образованието 

ВУЗ: за 

сравняване с 

еталонни 

постижения, 

анализ на 

тенденциите, 

оценяване на 

програми, 

разработване и 

усъвършенстване 

на учебни планове, 

за да оптимизират 

постиженията в 

реализацията на 

пазара на труда и 

по-нататъшното 

обучение. 

Осигуряват данни 

за национална 

отчетност. 

Правителството: 
За оценяване и 

планиране на 

потребностите на 

сектора на 

висшето 

образование. 

САЩ Университе

тска оценка 

на 

овладяване 

на знания 

(CAAP), 

1988 

Програми и 

институти 
Общи академични 

способности: Писане (цели и 

есе), четене, математика, 

научно обосноваване, 

критично мислене, 

съдържание на учебния план 

извлечено от всички 

професионални области 

Зависими от 

проста или с 

добавена стойност 

администрация: 

кумулативни 

постижения в 

общите 

академични 

умения или 

подобряване  на 

академичните 

постижения в 

колежа. 

ВУЗ : за спазване 

на изискванията за 

акредитация, 

отчетност и 

докладване,  за 

сравняване с 

еталонни 

постижения и 

анализ на 

тенденции, за 

документиране/ 

демонстриране 

ефективността на 

програмата и 

подобрението й с 

времето, за 
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сравняване на 

нивата на 

студентски 

постижения с 

националните 

стандарти, за 

изработване и 

подобряване на 

учебните планове, 

за определяне на 

допустимостта на 

студентите за 

обучение в по-

високи степени. 

Щатите: CAAP се 

използва за 

проследяване на 

цялата система в 

течение на 

определен период, 

резултатите от 

тестовете се 

ползват като 

еталон за 

напредъка в 

определена рамка 

на публичната 

отчетност. 

Резултатите за 

целия щат могат да 

бъдат публикувани 

в „картата за 

публични отчети” 

и да бъдат 

сравнени с 

резултатите на 

другите щати.  

САЩ Измерване 

на 

академични

те знания и 

напредък 

(MAPP), 

2006 

(замени 

ETS "Тест 

за акаде-

мичния 

профил ", 

1992-2006) 

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Широки способности в 

определени 

дисциплини:Обосноваването 

и критическото мислене  се 

измерват в контекста на 

хуманитарните науки, 

социалните науки или 

природните науки. Общите 

академични способности: 
четене, писане, критично 

мислене, математика 

Нарастване на 

общите 

академични 

способности в 

колежа 

ВУЗ : за спазване 

на изискванията за 

акредитация, 

отчетност и 

докладване, , за 

сравняване с 

еталонни 

постижения и 

анализ на 

тенденции, за 

документиране/ 

демонстриране 

ефективността на 

програмата и 

подобрението й с 

времето, за 

сравняване на 

нивата на 

студентски 

постижения с 

националните 

стандарти, за 

изработване и 

подобряване на 

учебните планове, 

за определяне на 

допустимостта на 

студентите за 

обучение в по-

високи степени, 

осигуряване на 
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консултиране на 

студентите за 

академични 

постижения.  

САЩ Задачи по 

критическо 

мислене, 

1992 

Студентите Общи академични 

способности: Умения за 

мислене на ниво по-високо от 

нивото на колежа: умения за 

събиране на сведения, 

анализиране, комуникационни 

умения 

Умения за мислене 

на ниво по-високо 

от нивото на 

колежа 

ВУЗ : за спазване 

на изискванията за 

акредитация, 

отчетност и 

докладване, за 

сравняване с 

еталонни 

постижения и 

анализ на 

тенденции, за 

документиране/ 

демонстриране 

ефективността на 

програмата и 

подобрението й с 

времето, за 

сравняване на 

нивата на 

студентски 

постижения с 

националните 

стандарти, за 

изработване и 

подобряване на 

учебните планове, 

за определяне на 

допустимостта на 

студентите за 

обучение в по-

високи степени. 

САЩ Тестове в 

основна 

област, 

1990 

(базирани 

на тестовете 

по 

предмети 

GRE) 

Студенти 

програми 
Специфични знания за 

определена област и 

способности в определени 

дисциплини, които се смятат 

за най-важни във всяка 

основна област на обучението: 

познаване на фактологията, 

способност да се анализира и 

решават проблеми, способност 

да се разбират 

взаимоотношенията, да се 

интерпретира материалът, 

включително и графики, 

диаграми и схеми, базирани на 

материал, свързан с 

професионалната област. 

Разработен за 15 дисциплини в 

бакалавърската степен и за 

магистърска степен.  

Овладяване на 

понятията, 

принципите, 

знанията, очаквани 

от студент при 

завършването на 

академична главна 

специалност в 

определена 

професионална 

област. 

Студентите: 

Тестът често се 

дава като завършек 

на йурса или в 

последния 

семестър като част 

от изискванията за 

завършване. ВУЗ: 

Оценките могат да 

се използват за 

вземане на 

кардинални или от 

по-нисък ранг 

решения. Да се 

документира 

владеенето на 

конкретна област 

през последния 

семестър на 

обучението, за да 

се измери 

ефективността на 

учебния план на 

департамента. Да 

се отговори на 

изискванията във 

връзка с 

акредитацията, 

отчетността, 

докладването, , за 

сравняване с 

еталонни 

постижения и 

анализ на 
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тенденции, за 

документиране/ 

демонстриране 

ефективността на 

програмата и 

подобрението й с 

времето, за 

сравняване на 

нивата на 

студентски 

постижения с 

националните 

стандарти, за 

определяне на 

допустимостта на 

студентите за 

обучение в по-

високи степени. 

САЩ и 

Канада 
Национално 

проучване 

на 

ангажирано

стта на 

студентите 

(NSSE), 

2000 (в 

Канада от 

2004 г.) 

Студентите, 

програмите, 

институтите 

Поведенчески постижения: 

информация за 

ангажираността на студентите: 

за това как те прекарват 

времето си и какво печелят от 

курсовете и извънкласните 

дейности и услугите на ВУЗ.  

Вторични 

показатели за 

усвояването на 

знания: 

информация за 

участието на 

студентите във 

възможности за 

обучение по време 

на учението им в 

колежа. 

Самоотчетени 

постижения в 

академичните 

умения, свързани с 

опита в колежа.  

ВУЗ: за 

изработване и 

подобряване на 

учебни планове и 

услуги, които да 

засилят 

ангажираността на 

студентите. Да 

спазят 

изискванията за 

отчетност и 

докладване във 

връзка с 

акредитирането 

(NSSE осигурява 

"Сборник 

инструменти за 

акредитиране ", 

който улеснява 

използването на 

резултатите от 

NSSE за 

регионална 

акредитация). За 

сравняване с 

еталонни 

постижения и 

анализ на 

тенденции, за 

документиране/ 

демонстриране 

ефективността на 

програмата и 

подобрението й с 

времето, за 

сравняване на 

нивата на 

студентски 

постижения с 

националните 

стандарти. 

Обществеността: 
Резултатите са 

публични и дават 

информация за 

това какво печелят 

студентите от 

опита си във ВУЗ. 

Правителството: 
Информацията 
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може да се 

използва като 

показател за 

институционалнат

а ефективност в 

процесите на 

акредитиране. Тя 

подпомага 

процесите на 

сравняване на 

постиженията на 

национално и 

секторно ниво. 
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Приложение 4. Процес на стратегическо планиране с балансирана система от показатели за 
ефективност (БСПЕ)  

Процесът на стратегическо планиране с БСПЕ. Използването на методологията на БСПЕ в 

изработването, изпълнението и контрола на стратегическите планове във висшето образование 

включва 10 разграничени фази, дадени по-долу: 

 

1. Оценка на потребностите: Тази фаза включва оценката на потребностите от стратегическо 

планиране и съществуващия капацитет на висшите учебни заведения,  на които е наредено 

да изработят стратегически планове, както и на организационната култура и пречките пред 

такова начинание, включително и потребността да се обмисли въвеждането в плана на 

компонент за управление на промяната.  

 

2. Предварителни стратегически насоки: Да се изработи предварителен списък с осем до 

петнадесет стратегически насоки, и на ключовите заинтересовани страни от тези 

стратегически насоки. Тази фаза включва и управление на дискусиите и обсъжданията за 

постигане на съгласието на всички групи заинтересовани страни по идентифицираните 

стратегически насоки. 

 

3. Изработване на стратегически карти: Да се определят елементите на стратегическата 

карта за всяка идентифицирана стратегическа цел, както е показано на Фигура 7. 

 

4. Определяне на целите по БСПЕ  в карти за резултатите: За идентифицираните 

стратегически цели да се съставят карти за резултатите по всека от четирите гледни точки 

на БСПЕ; заинтересованите страни, процесите, ресурсите, финансите, така както са дадени 

във Фигура 8. Да се определят ясно целите по четирите гледни точки на всяка стратегическа 

цел. 

 

5. Да се определят подходящите измерители на представянето (показатели) и конкретни 

цели: Да се определят подходящите измерители и показатели за постигане на целите от 

стъпка 4 по-горе, заедно с четирите гледни точки на картите за резултатите. Да се използват 

най-добрите практики от съответните дисциплини, включително от управлението на бизнес 

процесите и управлението на проекти, за да се определят тези измерители и показатели. За 

всяка идентифицирана цел, със свързаните с нея показатели или измерители на 

ефективността, да се определят конкретни цели (параметри) на постиженията, които да 

бъдат реализирани до края на периода на стратегическото планиране. 

 

6. Да се идентифицират подходящите инициативи и проекти: да се сканират възникващите 

БСПЕ в четирите аспекта, за да се установят подходящите инициативи и проекти, които да 

се използват като строителни материали в изпълнението на стратегията. 

 

7. Да се изработят всестранни планове за проекти: Инициативите и проектите да се 

определят като се „интегрират” различните цели в ясни, добре дефинирани „тематични” 

проекти. Да се изработи всестранен план за всеки идентифициран проект, като се използват 

водещите практики в планиране на проекти, които включват определяне на обхвата на 

проекта, структура на разбивката на работата (СРР), график за изпълнение на проекта и 

критично важни моменти, бюджет на проекта, както и всякакви уместни допълнителни 

планове по проекта, например като план за управление на качеството на проекта, план за 

управление на риска, план за управление на човешките ресурси, комуникационен план и 

план за управление на обществените поръчки. 

 

8. Да се изработят интегрални планове за управление на програма (или портфейл): Да се 

интегрират отделните планирани проекти в „тематични” програми или портфейли по добре 

дефинирани теми, като програма за развитие на преподавателския състав и програма за 

изследователска и развойна дейност и иновации. 
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9. Да се управлява, наблюдава и контролира изпълнението на всички проекти и програми: Да 

се създаде и обезпечи с персонал звено за управление на проекти (ЗУП), което да управлява 

изпълнението на всички проекти като използва най-добрите практики на изпълнение и 

контрол на проекти (програми). 

 

10. Да се оценява успехът на стратегическия план: Да се събира и анализира цялата нужна 

информация за резултатите на всички проекти, програми и портфейли и да се прави 

критична оценка на стратегическия план.  
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Фигура 7. Типична стратегия с карта на БСПЕ, отговаряща на стратегическата цел на 

висшето образование  
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Фигура 8. Картите на показателите по БСПЕ 
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Приложение 5. Преглед на моделите на управление и автономията на висшите учебни заведения 
в Европа  

 

Институционална автономия: Развитието през последните години беше белязано от открояващ се 

стремеж към засилване на правомощията на институтите да вземат решенията по университетските 

дела. Тази тенденция беше засилена от някои основни законодателни промени през последните 

няколко години, отразяващи най-вече движението по посока на по-мениджърски управлявани 

университети, с по-малки органи за вземане на решения, в които се интегрират и външните 

заинтересовани страни. В повечето европейски университети външните членове сега участват във 

вземането на най-важните решения в управителните органи на институтите, и в повечето системи 

правителството все още отчасти или напълно контролира назначаването на външните членове. При 

системите, в които органите за вземане на решения преди не включваха външни лица, това развитие 

се смята за доста спорно, особено, ако някои от тези членове се избират от правителството.  

 

Примерите от редица региони и страни показват голямото разнообразие от практики в тази област: 

● В повечето европейски страни университетите могат свободно да подбират външните членове 

на управляващите органи. 

● В Португалия е приет нова закон за висшето образование през 2007 г., който подобри 

автономията на държавните университети в много отношения.Ако те изпълняват определени 

критерии – например, най-малко половината от финансирането им да е външно – държавните 

университети могат да кандидатстват за юридически статут на фондации. Това им позволява по-

голяма институционална гъвкавост, най-вече при вземането на решения за управленската 

структура и финансовите въпроси  

● Във Финландия от януари, 2010 г. университетите са вече корпорации, които са публично-

правни субекти. Два университета получиха вече този статут. Освен това най-малко 40% от 

членовете на държавните университети трябва да бъдат външни лица.  

● В Литва  се направи сходна промяна. Статутът на управляващите органи беше изменен с 

приемането на нов закон през пролетта на 2009 г. Преди това основният вземащ решения орган 

беше академичният съвет, докато управителният съвет играеше надзорна роля. Сега 

академичният съвет, съставен главно от вътрешни лица, взема решения по академичните 

въпроси и работи като орган подготвящ документите за управителния съвет.  

● Нова управленска структура се подготвя да въвежда и Естония, при която главният 

управляващ орган ще бъде съвет, съставен от болшинство външни членове, назначавани от 

министерството и академията на науките.  

● Италия и Полша също се готвят да направят промени в законите, регламентиращи 

управлението на университетите през 2012 г. 

● В Швеция вътрешната организация на университетите е дерегулирана през януари 2011 г. 

Академичните съвети вече не са задължителни по закон и университетите сега могат да решат 

дали да ги запазят и с каква роля. 

 

Финансова автономия: Развитието на финансовата автономия в Европа е белязано от три основни 

насоки:  

● Намалява финансирането за висшето образование  

● Стремеж на институтите да диверсифицират източниците за финансирането си  

● Засилена тенденция държавното финансиране да се дава целево за стратегически национални 

приоритети. 

 

По отношение на намаленото финансиране на висшето образование, това стана особено остър 

проблем в резултат на икономическата криза, разгърнала се от октомври, 2008 г. Променя се не 

само размерът на средства, но и начинът, по който те се предоставят на университетите. Все повече 

те са предмет на ограничения върху отпускането им, или пък се отпускат с много по-строги 

изисквания за отчетност. Това дава на държавните власти по-голяма власт да управляват 

университетите, което значително намалява автономията им и капацитетът им да управляват 

средствата така както те смятат за нужно.  
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В същото време университетите получиха по-голяма свобода за действие в някои аспекти на 

финансовото управление. Например, почти всички европейски страни сега разпределят средствата 

за финансиране във формата на блокови субсидии, макар че, както е описано по-горе, остават 

множество ограничения по отношение на вътрешното им разпределение. 

 

Възможността университетите да задържат излишъка също беше поставена под въпрос в резултат 

на икономическата криза. Основни примери в това отношение са: 

● Скандинавските страни, където някои университети се наложи специално да обосновават 

задържането на излишъка си за бъдещи стратегически инвестиции; 

● Бранденбургските университети, които бяха изправени пред опит на правителството да поиска 

обратно EUR10 млн. от общо EUR 25 млн. излишък от държавното финансиране за две-годишен 

период, въпреки факта, че университетите в Бранденбург имат право по закон да задържат 

излишъка си. 

 

По отношение на диверсификацията на източниците на финансиране, се наблюдава забележима 

тенденция по посока на студентския принос. Например, Северен Рейн-Вестфалия се опъна на тази 

тенденция като отмени през 2011 г. таксите за обучение в бакалавърската и магистърската степен, 

които бяха определяни от университета при определен задължителен таван. По-показателни обаче 

са може би стъпките в обратната посока, като например : 

● Финландия и Швеция, наскоро предприеха стъпки за въвеждане на такси за студенти от страни 

извън ЕС;  

● ОК, където таванът за местните и ЕС студенти беше вдигнат почти трикратно на GBP 9,000 от 

есента на 2012 г.  

 

Освен това, все повече страни сега разрешават на университетите си да заемат пари от финансовите 

пазари. Литовските университети наскоро получиха – макар и ограничено – право да правят това 

На практика обаче тази възможност не винаги се използва. В някои страни, в това число и в Латвия, 

университетите трябва да поискат разрешение от министерството, за да ползват кредити, но такова 

е малко вероятно да бъде получено.  

 

Накрая, университетите в някои системи поне формално разшириха автономията си като придобиха 

собствеността върху сградите, които ползват. Такова беше развитието във Франция, Финландия и 

Люксембург. 

 

Засилената тенденция държавното финансиране да се насочва целево към стратегически 

национални приоритети е най-очевидна в страни, в които финансирането на предметите от така 

нар. група STEM (наука, технология, инженерни специалности, математика) се увеличава. Усилия в 

тази насока се наблюдават в Австрия, Финландия, Португалия и ОК. Фокусирането на 

публичните разходи по този начин засилва възможностите на правителствата да направляват 

едностранно насоките на развитие и ограничава автономията, особено, ако тези средства се вадят от 

блоковата субсидия. 

 

Кадрова автономия: Кадровата автономия на европейските университети се подобри във връзка с 

процедурите за набиране на кадри. Университетите в повечето страни са свободни да набират 

старшия си академичен и административен персонал. Назначаванията трябва да бъдат утвърдени от 

външен орган само в малък брой страни. Но в повечето системи университетите не са напълно 

свободни да определят заплатите на персонала си, а на други места служителите вече нямат статута 

на държавни служители. Примери за широкия обхват на насоките на развитие в тази област са 

дадени по-долу: 

● Хесен, където бяха направени значителни изменения в рамката за наемане по трудов договор, 

съгласно които университетите вече не могат да дават статута на държавни служители на 

хората, които назначават след декември, 2009 г. 

● Финландия, където от 2010 година самите институти, а не държавата са вече работодатели на 

университетския персонал; 
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● Австрия, където с промяна на споразумението за колективно трудово договаряне през 

октомври, 2009 година бяха въведени минимални заплати за персонала в университетите; 

● Люксембург, където се очаква да се приеме изменение на закона за висшето образование, с 

което повишенията на персонала ще стават на базата на представянето им; 

● Ирландия, където от 2009 г. чрез Рамката за контрол на заетостта в държавните организации 

беше разпоредено съкращение на 6% от служителите и забрана за повишения и нови назначения 

на постоянен щат в държавно финансираните сектори; сходни мерки бяха въведени и в Латвия 

и Италия 

● Гърция, Ирландия, Испания и Португалия, където заплатите в държавния сектор бяха 

намалени и това се отрази пряко и на заплатите на персонала на университетите.  

 

Академична автономия: По отношение на академичната автономия наскоро осъществените 

реформи, най-вече в процесите на осигуряване на качество, оказаха силно въздействие. Повечето 

европейски държави налагат някакви регулации на общия брой студенти. Свободното приемане на 

всеки, който отговаря на основните изисквания е изключение; но дори и в тези страни натискът 

върху държавните финанси може да доведе в бъдеще до промени. Във всички останали страни, 

броят на студентите може да бъде съгласуван с държавните органи или решенията по него да се 

вземат само от държавен орган или от университетите. Основните въпроси и примери са следните:  

● Подборът на студентите се осъществява самостоятелно от университетите в над една трета от 

европейските страни.  

● Въвеждането на програми за нови степени обикновено изисква някаква форма на одобрение от 

държавен орган. В приблизително една четвърт от страните университетите могат да въвеждат 

програми за степени без предварителна акредитация. В повечето останали страни в Европа 

университетите трябва да поискат предварителна акредитация за програма, която ще въвеждат 

или която ще се финансира от държавата.  

● Като цяло университетите не могат да избират механизмите си за осигуряване на качество. 

Свободни да правят това са университетите само в 4 страни. Но в почти една трета от системите 

в Европа университетите могат поне да избират агенция за осигуряване на качеството, с която 

да работят. 

● В Ирландия, университетите са изградили Ирландски университетски съвет по качеството, 

който да прави прегледи и валидира техните процеси като външен орган. Създава се нов 

национален орган за оценяване на качеството и квалификациите във всички висши учебни 

заведения, което дава повод за известни притеснения за това дали подходът на оценяване ще 

остане същия и при новия орган.  

● В Холандия, начинът на осигуряване на качеството беше променен през 2011 г. от програмна 

акредитация към само институционални одити на качеството.  

● В Австрия, през 2012 г. ще бъде приет нов закон за външното оценяване на качеството в 

сектора на висшето образование, съгласно който австрийските университети като цяло ще бъдат 

ограничени да работят само с агенциите, включени в Регистъра за осигуряване на качеството, 

макар че министърът ще може с постановление да разрешава изключения от това правило.  

● В Естония, законът, уреждащ осигуряването на качество беше изменен през 2010 г., давайки 

възможност на университетите да избират международни агенции, които да провеждат 

изисквания процес на акредитация. Вероятно и Естония ще приеме списъкът й с допустимите 

международни агенции за осигуряване на качество да се основава на Европейския регистър за 

осигуряване на качество.  
 

 

Източник: “Университетска автономия в Европа II: карта за резултатите”, 2012 г., Европейска 

асоциация на университетите (http://www.eua.be) 
 

http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/


Неофициален превод на български език 

 

87 
 

 

Приложение 6. Система на държавните субсидии за държавните университети в България 

Основна субсидия (79% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.)  

Основната субсидия се основава върху целите за прием на студенти (а не действителния брой 

записани студенти), предложени от висшите учебни заведения  и утвърдени от правителството, и тя 

финансира заплатите и текущата издръжка на висшите учебни заведения. Висшите учебни 

заведения могат да разпределят средствата от общата субсидия по свое усмотрение и всякакъв 

излишък в края на годината се задържа и пренася за следващата финансова година, без това да се 

отразява на размера на основната субсидия за следващата година. Тя се изчислява първо по 

професионални области, като се умножава еквивалентния брой определен в целта за прием в първи 

курс на всяка професионална област във всяко висше учебно заведение по диференцираната 

разходна норма за издръжка на студент, отговаряща на професионалната област и умножена по 

стандартната продължителност от четири години за бакалавърската програма (макар че студентите 

може да отпаднат след първата година или да удължат следването си над четири годишния срок). 

Основната субсидия (CS) е сборът от основните субсидии за всички професионални области (CSp), 

предлагани от държавните висши учебни заведения. Тя се изчислява по формулата:  

 

CSp =  ENp *Ne  където 

ENp представлява разходната норма за професионалната област 

Ne представлява броя еквивалентни студенти (постъпващи в 1
ви

 курс) по държавната поръчка 

за професионалната област 

 

ENp (разходните норми) са диференциирани по професионални области, като е използван разходен 

коефициент (тегло), определен като съотношение финанси/преподавателска работа изисквани, за да 

бъде обучен един студент в дадена учебна област, към финансирането, изисквано, за да бъде обучен 

студент в учебната област „Педагогика, наука и образование”, която се приема като стандарт със 

стойност 1:  
 

Професионална област Тегло 
2006 

Тегло 

2010 
Норма в 

лв. 2006 

Норма в 

лв., 2007 

Норма в 

лв., 2008 

Норма в 

лв., 2009 
Норма 

в лв., 

2010 

Педагогическа наука и 

образование (базисен стандарт) 
1 1 

696 742 890 963 693 

Обществени науки 1.6 1.6 1114 1187 1424 1541 1109 
Природни науки, ИТ и 

технически науки 
2.3 2.3 

1601 1707 2047 2215 1594 

Ветеринарна медицина 4.3 4.3 2993 3191 3827 4141 2980 
Спорт 6.2 6.2 4315 4600 5518 5971 4297 
Медицина 6.2  9.4 5436 5795 6951 7521 5412 
Сигурност и полицейски 7.8 7.8 4315 4600 8366 9052 6514 
Отбрана 10.6 10.6 7357 7843 9407 10179 7325 

 
Ne  (еквивалентен брой студенти и докторанти в дадена професионална област на висшето 

училище) се основава на абсолютния брой студенти, одобрен за приема по държавна поръчка за 

програмите за бакалавърска, магистърска и докторска степен за редовно и задочно обучение, 

обърнати в еквивалентни на студенти в редовно обучение чрез използване на формулата: 

 

Ne = Nr + Nemc /3 + 2* PhDr + 2* PhDemc /3 + F, където 

Ne – еквивалент брой студенти
11

 в отделен университет  

Nr -  абсолютен брой студенти, приети по държавна поръчка, за редовно обучение  

Nemc - абсолютен брой студенти, приети по държавна поръчка, за задочно обучение  

PhDr – абсолютен брой докторанти, приети по държавна поръчка в първи курс на докторантска 

програма за редовно обучение  

PhDemc - абсолютен брой докторанти, приети по държавна поръчка в първи курс на докторантска 

програма за задочно обучение  

                                                           
11

 No difference in the formula is  made between the students who pursue their studies in the various educational and qualification degrees, such as "professional 

bachelor", "bachelors" and "masters of sciences" 
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F – абсолютен брой студенти от страни от ЕС/ЕИП 

 

Субсидия за наука (2.8% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.)  

Субсидията за наука се базира на проектите и целта е да покрие основните потребности на висшите 

учебни заведения от провеждане на научни изследвания, издаване на публикации, отпечатване на 

учебници и научни доклади. Субсидията се разпределя сред всички висши учебни заведения и се 

отпуска на траншове (50:30:20%, предоставяни в три момента от финансовата година), като 

размерът й за отделен университет зависи от одобрените проекти и представянето на института по 

отношение на използването на субсидията за наука, получена в предходната година, както и от 

изпълнението на одобрените проекти през текущата финансова година. Представянето се анализира 

по прозрачен начин чрез стандартизирани критерии, определени в наредба. По закон размерът на 

субсидията за наука трябва да бъде не по-малък от 10% от основната субсидия, но на практика 

отпусканата субсидия рядко надвишава средно 3% за всички висши учебни заведения, като само 

два университета (2010 г.) са получили 10% и малко отгоре, което отразява ограничения фокус на 

преобладаващата част български висши учебни заведения върху изследователската работа, поради 

което четирите най-големи университета в България (от 33 държавни висши учебни заведения) 

произвеждат 82% от общата изследователска продукция на висшите учебни заведения.  

 

Социална субсидия (14.3% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.)  

Социалната субсидия е целева субсидия за социалните разходи за студентите, включително за 

стипендии и общежития. Размерът се определя ежегодно пропорционално на броя студенти, 

записани във висшите учебни заведения. Действително предоставяните средства за стипендии на 

студентите се определят от всяко учебно заведение, но нормативната уредба изисква отпускането 

на стипендия да става на основание на материалното положение на студента и учебните му 

постижения (вътрешните правилници предвиждат допустимостта за получаване на стипендия да се 

базира на два задължителни критерия – доход на семейството на студента през последните шест 

месеца, и средната оценка от изпитите за предходния семестър). От 2010 г. тази субсидия 

съществува паралелно със схемата на студентски заеми, в която обаче се отделя много малко 

внимание върху разходите за издръжка на студентите. 

 

Капиталова субсидия (3.3% дял от общите държавни трансфери, 2010 г.)  

Капиталовата субсидия е целева субсидия, покриваща потребностите на висшите учебни заведения 

от капиталови инвестиции. Тя не е основана на предварително определен разпределителен 

механизъм. Делът капиталова субсидия от общия пул държавни трансфери, които получава едно 

висше учебно заведение е различен за всеки институт и варира от 2 до 8%. 
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Приложение 7. Брой студенти и преподаватели в българските университети, държавни и частни, 
2006-2007 и 2010-2011 учебна година 

 
ВУЗ в България 
 

 студенти преподаватели 

студенти : 

преподаватели 

 2006/07 2010/11 2006/07 2010/11 2006/07 2010/11 

ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ       

Аграрен университет - Пловдив 2569 3574 217 233 12 15 
Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство - Пловдив 784 905 142 143 6 6 
Великотърновски университет "Св. Св. 

Кирил и Методий" 15806 12269 588 807 27 15 
Висше строително училище "Любен 

Каравелов" - София 957 1361 81 137 12 10 
Висше транспортно училище "Тодор 

Каблешков" - София 2053 2337 202 182 10 13 
Икономически университет - Варна 10029 13008 264 347 38 37 
Колеж по телекомуникации и пощи - София 1120 827 69 76 16 11 
Лесотехнически университет - София 2564 2728 254 334 10 8 
Медицински университет - Плевен 1279 1537 386 334 3 5 
Медицински университет - Пловдив 2491 3746 668 682 4 5 
Медицински университет - София 3330 6274 1509 1350 2 5 
Медицински университет "Проф. д-р 

Параскев Иванов Стоянов" - Варна 2009 1912 391 552 5 3 
Минно-геоложки университет "Св. Иван 

Рилски" - София 2023 2583 228 282 9 9 
Национална академия за театрално и 

филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - 

София 479 543 196 200 2 3 
Национална музикална академия "Проф. 

Панчо Владигеров" - София 801 810 173 238 5 3 
Национална спортна академия "Васил 

Левски" - София 3175 3214 231 250 14 13 
Национална художествена академия - София 815 958 138 132 6 7 
Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" 12705 17329 825 976 15 18 
Русенски университет "А. Кънчев" 7763 9267 524 819 15 11 
Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" 22056 23118 1738 1649 13 14 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 10275 11539 265 307 39 38 
Технически университет - Варна 6338 6150 371 428 17 14 
Технически университет - Габрово 5268 4090 298 315 18 13 
Технически университет - София 14545 12744 1158 1058 13 12 
Тракийски университет - Стара Загора 3586 5712 575 609 6 9 
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Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 3678 4689 271 277 14 17 
Университет за национално и световно стопанство - София 17486 17741 725 787 24 23 
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 3214 4886 374 574 9 9 
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 1269 2358 70 129 18 18 
Университет по хранителни технологии - Пловдив 2383 3155 205 225 12 14 
Химико-технологичен и металургичен университет - София 3151 3249 362 324 9 10 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 8396 7276 549 482 15 15 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 10698 12638 466 524 23 24 

ЧАСТНИ УНИВЕРСИТЕТИ       

Международно висше бизнес училище 3143 5513 45 47 70 117 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 11382 11072 547 379 21 29 
Европейски политехнически университет 0 84 0 24 0 4 
Колеж по туризъм - Благоевград 714 687 23 20 31 34 
Американски университет в България 1177 1339 90 82 13 16 
Нов български университет 9924 12778 392 469 25 27 
Висше училище по застраховане и финанси 872 1379 46 67 19 21 
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 1054 1717 26 42 41 41 
Театрален колеж "Любен Гройс" 58 33 28 24 2 1 
Международен колеж - Албена 891 913 45 149 20 6 
Бургаски Свободен Университет 6999 5494 109 144 64 38 
Европейски колеж по икономика и управление 3814 3041 57 77 67 39 
Висше училище "Земеделски колеж" 6684 7605 97 196 69 39 
Висше училище  - колеж "Телематика" 729 0 23 0 32 0 

 
Източник: МОМН, Национален център за информация и документация  
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Приложение 8. Опит на някои страни във финансирането на висшите учебни заведения чрез 
договори за представяне 

 

Австрия: Австрийският сектор на висшето образование претърпя някои радикални промени през 

последните години. През 2002 г. беше приет нов закон за университетите, който измени 

институционалната и финансовата автономия и механизмите за финансиране на университетите и 

Fachhochschulen. Традиционно финансирането на университетите беше доста непрозрачен 

механизъм на двустранни преговори между университета и министерството. Според новия закон 

част от държавните средства за университетите (90% от които идват от федералния бюджет) се 

отпускат (от 2007 година) като обща сума, на базата на договореността, постигната в 

Leistungsvereinbarung (споразумение за представяне), изготвено между всеки университет и 

министерството. Споразумението за представяне се сключва за период от три години. То 

представлява публично-правен договор. 80% от общите средства (общата сума) се договарят между 

университета и министерството. Останалите 20% са свързани с формула, която се състои от 

няколко показатела за представяне. Бюджетът, свързан със споразумението за представяне, е 

замислен да покрива и преподавателската, и изследователската дейност. Освен по споразуменията 

за представяне, университетите могат също да получават средства и за конкретни задачи.Тези 

средства се разпределят на конкурсно начало, като се използват системите на партньорски 

прегледи. За разлика от университетите, Fachhochschulen са институти, които са частно-правни 

субекти. За целия сектор се договаря план за развитие и финансиране между австрийските 

федерални власти, провинциите и съвета на Fachhochschul. Преговорите стъпват върху изчислените 

места за студенти. Държавното финансиране е ограничено до 90% от пълното покриване на 

разходите; останалата част се финансира от местните власти и бизнес спонсори. 

 

Белгия-Фландрия: В новия механизъм за финансиране на висшето образование, прилаган от 2008 

година, освен базираната на формула обща сума, около 12% от наличните средства се заделят за 

многогодишните споразумения между министъра и всяко висше учебно заведение. Всеки институт 

се задължава да работи по договорени цели, срещу което получава финансиране. Някои от целите и 

характерните черти са: засилване на иновативния капацитет на институтите, увеличаване на 

участието на студенти от етнически малцинства и социални групи в неравностойно положение, 

разработване на по-гъвкави учебни пътеки и възможности за възрастни и работещи студенти, 

подобряване на ефективността и цялостното качество на системата за висше образование чрез 

обединяване в пул на капацитета и експертизата (критическа маса) и изработване на съвместни 

програми на висшите учебни заведения. 

 

Финландия: За сметка на по-голямата автономия в използването на ресурсите, финландските 

университети от 1998 година се договарят с министерството за конкретни цели, които да постигнат 

като резултат. Тези споразумения (да ги наречем споразумения за представянето) са залегнали в 

основната субсидия, определяна по формула (89% от финансирането на института). Формулата се 

състои от фиксирана сума и друга част, основаваща се на приема (брой новоприети студенти) и на 

показатели за резултата (присъдени степени), и част, основаваща се на дейности по третата мисия 

(трансфер на знание, услуги за обществото). От 1998 г. по-малка част от ресурсите на 

университетите (около 7%) се предоставят чрез национални програми или се основават на критерии 

за представянето. Това са договори, които наблягат на стратегическите цели и центровете за 

върхови постижения.  

  

Франция: Основната част (почти 80%) от финансирането на френските университети е по модела 

Сан Ремо, с който се изчисляват потребностите от персонал и текущи разходи. Той се състои от 

критерии, като записани студенти, разгърната застроена площ и свързани с учебния план 

показатели. В допълнение към формулата, част от държавните средства се разпределят на базата на 

4-годишни договори. Концепцията за сключване на договори между отделните висши учебни 

заведения и държавата беше въведена през 1984 г. със закона за висшето образование. Политиката 

за договорите първоначално се ограничаваше до финансирането на изследователската работа, но 

през 1989 в нейния обсег се включиха всички дейности. Договорите добиха известност под 
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наименованието contrat unique или contrat quadriennal (CQ). Освен това има договори между 

държавата и региона, по които се предоставя значителна част от финансирането на изследванията. 

Поради това частта на CQ за финансиране на изследователската работа осигурява много малка част 

от цялостното финансиране на изследователските дейности (около 5%). Министерството предложи 

да се увеличи частта на ресурсите, отпускани по договорите (до 40%), за да може да се отговори на 

изискванията за отчетност в новото законодателство за бюджета (LOLF). Тогава останалата част от 

финансирането да се определя на базата на броя студенти. Макар че CQs са също известни като 

„уникални договори”, има ясно разграничение между частта, отнасяща се до финансирането на 

изследванията, и частта отнасяща се до преподавателската дейност. Последната далеко не е така 

подробна и финансирането се договаря в преговори с президента на висшето учебно заведение. 

Частта за изследователската работа е много по-детайлна и третира въпросите за специфичните 

изследователски звена в университетите. 

 

Германия – Северен Рейн-Вестфалия: През 2002 г. някои провинциални (Länder) правителства 

постигнаха споразумения с висшите учебни заведения (напр. Хесен). Споразуменията 

(Hochschulpakt) включваха договореност по конкретните цели и финансови средства за постигането 

им в средносрочен план. Но споразуменията не бяха 100% гарантирани, тъй като на парламента 

беше разрешено да се оттегли от тях. В добавка към тези по-абстрактни договорености, някои 

Länder започнаха да прилагат специални инструменти за управление на договори 

(Zielvereinbarungen – споразумения по конкретните цели), напр. Северен Рейн-Вестфалия (NRW). 

Всички университети и Fachhochschulen в тези провинции идентифицираха проекти, с които да 

изградят профилите си и ги фиксираха в три-годишни договори с министерството. През 2006 г. 

всички Länder използваха Zielvereinbarungen (Jaeger & Leszczensky, 2006). Няма ясни правила за 

това какво да се прави, ако една от страните не изпълни (част от) договора. През януари, 2007 г. 

влезе в сила Hochschulfreiheitsgesetz. Този закон ревизира напълно взаимоотношенията между 

държавата и висшите учебни заведения. Държавата се оттегля от детайлно вмешателство и ‘налага’ 

автономията и изискването за отчетност на висшите учебни заведения. При тази нова ситуация 

новите (от трето поколение) договори за представянето играят централна роля, обвързвайки 

перспективата на отделните висши учебни заведения с целите (на политиката) на държавата. 

Договорите съдържат такива въпроси като приоритети на изследванията и места за записване на 

нови студенти на департамент. Висшите учебни заведения се задължават да показват положението 

на техните възпитаници на пазара на труда като показател за „качеството” на програмите. 

Държавата гарантира финансирането за многогодишен период. 80% от бюджета от правителството, 

който се разпределя чрез договора, се базира на формула, при което 20% са предмет на договаряне 

между висшето учебно заведение и министерството. 

 

Испания – Валенсия: Всеки автономен регион в Испания има различна система на финансиране. 

Макар че повечето от държавното финансиране се основава на входящите ресурси (брой студенти, 

разходи за различни програми, т.н.) една малка част е свързана с резултатите. В някои региони, 

„финансирането на представянето” е свързано с показатели еднакви за всички университети в 

региона. В други региони всеки университет постига конкретна договореност с регионалните 

власти (договорна програма), за да формулира конкретните много-годишни цели на института по 

такъв начин, че постигането на тези цели да бъде възнаградено с допълнителни средства. В случая с 

Валенсия, субсидиите за висшите учебни заведения, извън средствата (87%) от основната субсидия 

(за брой записани студенти/по формула), се състои отчасти (до 10%) от ориентирано към 

определена цел специфично финансиране. За последното моделът на финансиране включва 

петнадесет цели. Шест от тях са свързани с преподавателската работа, три с изследователската и 

развойна дейност, една с магистърските проучвания, една със заетостта, една с иновациите, една с 

управлението и две с културните дейности. Тези цели се измерват чрез 31 показатели. В 

споразуменията между университетите и регионалните власти всеки университет подбира 

специфичен набор от показатели, като университетите подбират тези показатели, които са най-

близки до техния профил. Този подход наподобява системата за финансиране по договор à la carte. 

 

Дания: Финансирането на преподавателската и изследователската работа е разделено в Дания. 

Висшите учебни заведения получават основното си финансиране чрез системата на таксиметъра, 

която свързва средствата за преподавателска работа директно с броя студенти взели изпитите си. За 
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изследователската работа има двустепенно финансиране, при което първата степен са основните 

субсидии, отпускани от различните министерства директно на институтите, а втората степен 

съдържа финансирането на изследователската работа от Националните изследователски съвети, от 

стратегически изследователски програми, фондации, министерства и частни фирми. От 1999 г. бяха 

въведени като управленски инструмент договорите за развитие на университетите. Няма пряка 

връзка между системата на финансиране и институционалните стратегии. По отношение на изрично 

формулирани институционални стратегии, университетите подписват с Министерството на науката, 

технологията и иновациите договори за развитие. Но договорът за развитие на университета не е 

юридически обвързващ документ. Той е по-скоро „писмо за намеренията”, в което са заявени 

стратегическите области, в които университетът възнамерява да се фокусира, както и 

инструментите, които възнамерява да използва, за да постигне определените си цели. Следователно, 

няма автоматическа връзка между постигането на поставените цели от университета и субсидиите, 

отпускани от правителството. Това може да се промени скоро, тъй като няколко заинтересовани 

страни, в това число и правителството, предлагат договорите за развитие в бъдеще да бъдат 

свързани с финансирането.  

 

Източник:  “Финансиране на висшето образование: поглед към Европа, ESMU, Европейски център 

за стратегическо управление на университетите 


