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Укрепване на висшето образование в България
1
 

 

 

Резюме 
 

 

Преглед на съществените развития във висшето образование в България  

 

1.1. През 2007 г., България се присъедини към Европейския съюз (ЕС). В този 

контекст, целта на правителството да засили социалното и икономическото 

сближаване с нормите на ЕС изисква повишена продуктивност на труда и трудова 

сила, която притежава високото ниво на умения, необходими в условията на бързо 

развиваща се икономика, основана на познанието. Тази трудова сила се очаква да има 

висше образование. Съществуват множество доказателства, че инвестицията в ефективно 

висше образование повишава способността на държавата да създава водещи иновации. 

Висококвалифицираните хора също така по-лесно се адаптират към променливите нужди 

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

ключовите основи на европейската интеграция – чрез осигуряване на умения и познания, 

които допринасят за мобилността на работната ръка и чрез участие в Болонският процес и 

в Европейското изследователско пространство. 

 

1.2. От 1989 г. насам, висшето образование в България претърпя значителна 

трансформация чрез бързо преминаване от свръх-регулиране към академична и 

институционална автономност на висшите учебни заведения (ВУЗ) (1990 и 1995 г.), 

преустройство на моделите на управление на ВУЗ (1999 г.) и въвеждане на 

финансиране, обвързано с броя записаните студенти (1999 г.). Участието на България в 

Болонския процес след 1999 г. доведе до въвеждането на три-степенна структура на 

висшите образователни степени (бакалавър, магистър и доктор), до институционална 

реорганизация и укрепване на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), 

и встъпването й в членство в Европейската асоциация за осигуряване на качество във 

висшето образование (ENQA) и в Европейския регистър по осигуряване на качество във 

висшето образование (EQAR). 

 

1.3. Бързото разпространение на частните ВУЗ, паралелно с покачващата се 

тенденция за записване в държавните университети, промени обема и структурата на 

сектора и засили конкуренцията сред доставчиците на обучение. Броят на студентите 

се увеличи с 16% през последните десет години, докато броят на завършващите 

гимназиално обучение ученици спадна с 13% за същия период. Нетният процент на 

записалите висше образование достигна 41% от населението на възраст от 19 до 23 години 

(2010 г.). Разширеният обхват на висшето образование доведе до три основни последствия: 

увеличаване на съотношението студент-преподавател, намаляване на разходите за висше 

образование на един студент и по-голяма разнородност на студентите по отношение на 

техните умения и способност за учене. 

                                                           
1
 Неофициален превод на български език на проект на резюме за обсъждане, изготвен от екип на Световна 

банка в състав: Пламен Данчев – специалист в сферата на образованието и Роберта Малии Басет – старши 
специалист в сферата на образованието, със сътрудничеството на Сами Михаил и Лора Ръмбли – консултанти и 
със специална благодарност за участието на Джамил Салми – глобален експерт в сферата на висшето 

образование. 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB111640
Typewritten Text
70280



2 

 

 

1.4. Държавното финансиране е основен приходоизточник за държавните ВУЗ 

(65% дял от общото финансиране), нарастващ стабилно в номинална стойност до 

2010 г., но намаляващ като дял от общото финансиране, в резултат на по-големите 

приходи на ВУЗ от учебни такси, изследователски проекти и други източници. От 

2000 г. насам са налице учебни такси за всички студенти, като размерът им следва 

тенденция на покачване, без това да се отразява на достъпността им за най-популярните 

университетски програми. Учебните такси за студентите държавна поръчка са определени 

като процент от разходните норми за един студент, формиращи държавните субсидии за 

ВУЗ (първоначално на 30%, впоследствие повишени до 50% и до две трети понастоящем). 

Доскоро ограничен брой записвания в магистърски програми бяха допускани извън 

държавната поръчка с учебни такси, определени на база пълно възстановяване на 

разходите. Строгите мерки, предприети от Правителството в резултат на глобалната 

финансова и икономическа криза, ограничиха държавното финансиране за университетите, 

а през 2010 г. беше променен Законът за висшето образование, за да се позволи на 

финансираните от държавата университети да записват студенти за всички образователни 

степени (от бакалавър до доктор), срещу такса на база пълно възстановяване на разходите, 

при въведено ограничение в броя на студентите, записани на този принцип, не по-голям от 

10% от капацитета на съответната институция. 

 

1.5. За да се осигури равен достъп до обучение на фона на покачващите се учебни 

такси, освен чрез стипендиантската програма за добър успех, базирана върху 

имуществен ценз, правителството стартира и схема за студентско кредитиране, която 

покрива разходите за обучение на студенти, редовна форма на обучение, както и 

схема за кредитиране на разходите за живот на млади родители, които учат редовно 

във висшите учебни заведения.  През 2011 г., около 1,7 % (4 800 души) от студентите, 

записани в български университети изтеглиха студентски заеми, а приблизително 6% 

(16 000 души) са получили държавни стипендии. От 2009 г. насам, като част от четири-

годишния проект на МОМН, финансиран от ЕС, правителството предостави допълнителни 

средства за стипендии, чрез които около 5% от студентите (15 000) получават месечни 

стипендии, а около 4% – парични награди. 

 

1.6. Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, 

висшето образование в България продължава да се сблъсква с предизвикателства, по 

отношение на качеството, ефективността, както и на достоверността на резултатите.  

Неотдавна започнаха няколко инициативи за реформи, насочени към някои от слабите 

места. Финансирането на ВУЗ през 2011 г. беше допълнено от неголеми възнаграждения за 

добро представяне. Тези стимули последваха голямото начинание за събиране на 

информация относно образователните резултати и реализацията на пазара на труда на 

завършилите студенти, извършено през 2010 и 2011 г., като част от инициативата по 

изграждане на Рейтингова система на висшите училища (РСВУ) в България. През втората 

половина на 2011 законодателят постави основите за конкурентна среда на пазара на 

оценяването и осигуряването на качество на ВУЗ, като предостави възможността агенции 

членуващи в ENQA и EQAR да извършват програмно оценяване в България. Променена 

беше и скалата за акредитационни оценки, подобряваща възможността за по-ясно 

диференциране на резултатите на висшите училища. НАОА актуализира критериалната 

система за институционална и програмна акредитация с оглед бъдещо обединяване на 

програмното оценяване в единна процедура обхващаща всички образователно 

квалификационни степени. България би трябвало да продължи с тези реформи и да 

предприеме цялостни мерки за повишаване на качеството и ефективността на 
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университетското образование като преразгледа моделите на управление, осигуряването на 

качеството и финансиране на висшето си образование. На тези елементи трябва да бъде 

обърнато внимание при изготвянето на дългосрочна стратегия за висшето образование, 

каквато в момента България все още няма. 

 

Предизвикателства пред висшето образование и варианти за реформи 

 

1.7. Акредитация и осигуряване на качество  

 

1.7.1. Предизвикателства: 

Въпреки наличието на оценителна и акредитационна рамка, която напълно отговаря на 

Европейските стандарти и насоки за вътрешно и външно осигуряване на качеството на 

висшето образование (ESG/ЕСН), изработващите политиките на централно ниво и 

външните заинтересувани страни нямат аекватни инструменти за измерване и влияние 

върху качеството на учене в автономните висши училища (както държавни, така и частни). 

● Слаби критерии за оценяване и акредитация. Както много други държави-

членки на ЕС, акредитационната рамка на НАОА оценява набор от общи 

изисквания за осигуряване на качество, въпреки че в България се обръща по-голямо 

внимание на входящите ресурси и предпоставките, отколкото на резултатите. А 

там, където се измерват резултатите, се обръща по-голямо внимание на 

количеството, отколкото на качеството. Тези недостатъци се прехвърлят върху 

системите за самооценка на ВУЗ и при следакредитационното наблюдение и 

контрол (САНК). Ролята на самооценката за подобряването на качеството на 

институционално ниво се е доказало като ефективен подход в контекста на други 

държави (в САЩ и Канада, например), но практиката за осигуряване на качеството 

в България често се възпрепятства от слабите критерии, използвани от НАОА в 

процеса по оценяване и акредитация, като така се създават стимули за 

извършването на проформа самооценяване. 

● Тромави процедури по оценяване и акредитация. Законовите изисквания за 

акредитиране и оценяване на всяка професионална област и всяка специалност от 

регулираните професии и докторски програми оказват значителен натиск върху: 1) 

човешките ресурси на НАОА; и 2) върху по-големите университети, предлагащи 

по-голям набор от професионални области, които преминават през привидно 

непрекъснат цикъл от акредитации. 

● Недостатъчно участие на външни заинтересувани страни и чуждестранни 

експерти. Процесът по оценяване и акредитация все още не е достатъчно отворен, 

за да допусне участие на изтъкнати чужди експерти, на бизнес общността или на 

други заинтересувани страни, свързани със съответната професионална област. 

Резултатите от оценяването не се публикуват в своята цялост, а в разкритата 

информация липсва обосновка за дадената оценка. 

● Притеснения относно автономността на НАОА. По закон, НАОА е създадена 

като независима агенция към Министерски съвет, за да се намали влиянието, както 

от страна на изработващите политиките на централно ниво (Министерството на 

образованието, младежта и науката, МОМН), така и от страна на висшите училища, 

обект на оценяване. На практика, обаче, НАОА е второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства към МОМН, а независимостта й от някои ВУЗ може да 

изглежда съмнителна, като се има предвид състава на оценителните комисии, 

натоварени със задачата да извършват процедурите по акредитация. 

 

1.7.2. Варианти за реформи: 
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● По-голямо внимание върху качествените измерения на оценъчните критерии 

и опростяване на оценителните процедури: НАОА би могла да се разгледа 

възможността за сливане на дейностите по институционална и програмна 

акредитация, същевременно фокусирайки се върху оценъчните критерии, като се 

обърне по-голямо внимание на измерителите на качеството в оценяваните 

институции и програми. 

● Подобряване достоверността и взискателността на оценяването, извършвано 

от НАОА чрез засилено участие на работодатели и изтъкнати международни 

експерти. Програмното оценяване би се облагодетелствало от по-активното 

участие на признати международни експерти и представители на професионални 

организации, които могат да добавят стойност при оценяването на сравнителното 

качество на програмите, както и от осигуряването на по-голямо представителство 

от страна на работодатели или работодателски организации в процеса на 

оценяване. Едно оценяване от страна на външни за системата и страната лица 

допълнително ще удостовери, че програмната акредитация е взискателна и без 

конфликт на интереси. 

● Институционализиране на събирането и употребата на данни, свързани с 

качеството и представянето в Рейтинговата система на висшите училища в 

България (РСВУ), като част от рамката за осигуряване на качество. 

Правителството трябва да осигури устойчивостта на РСВУ и да определи 

съществена роля на събираната за целите на РСВУ информация в рамката за 

осигуряване на качество във висшето образование. Препоръчително е да се 

разшири обхвата на събираните от РСВУ данни и те да бъдат допълнени от 

детайлно проследяващо проучване на завършилите студенти и на работодателите, 

тъй като по този начин ще се получи по-всеобхватна картина за образователните 

резултати, способностите и позиционирането на пазара на труда на завършилите 

студенти. 

 

1.8. Управление  

 

1.8.1. Предизвикателства:  

● Ограничен брой декларирани стратегически приоритети в сферата на 

висшето образование. България има приети стратегически документи за всички 

степени на образование, освен за висшето образование. Множество ключови 

европейски политики, свързани с висшето образование са отразени в различни 

правителствени решения, програми или други секторни стратегии (включително 

отделна стратегия за научните изследвания), но липсва разписана и ясно 

определена визия за бъдещето на висшето образование в България. 

● Висшите училища се управляват в полза на академичния състав. Според 

съществуващите законови рамки, всички стратегически решения на ВУЗ, отнасящи 

се до академичния живот, управлението на ресурсите, контролът и съответствието 

са в ръцете на академичния им състав, който е широко представен във всички 

управляващи и контролни органи на тези институции. Ректорът се избира, 

назначава от и се отчита пред Общото събрание, в което поне 70 процента от 

гласовете принадлежат на академичния персонал (най-малко 15% от студенти и 

административен персонал), към чиито редици ректорът най-вероятно ще се 

присъедини след като изтече неговият/нейният мандат. 

● Слаба връзка с външни заинтересувани страни. Връзката между ВУЗ и 

заинтересуваните страни в образованието, които са външни за институцията е 

много слаба и създаването на Съвет на настоятелите (2007 г.), който да 
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представлява широкия обществен интерес, не повлия върху представянето на 

университетите, поради силно ограничената власт, с която разполагат тези съвети. 

 Незадоволена необходимост от професионално управление на ВУЗ. 

Настоящият модел на управление води до неефективност в управлението на 

финансовите и човешките ресурси на висшите училища. Освен това, проучванията 

и събраните неоспорими данни относно заетостта на завършилите студенти – част 

от Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ), представят 

доказателства за очевиден дисонанс между политиките и програмите на някои 

университети и нуждите на пазара на труда, което отразява слабото съответствие 

на знанията и уменията, с които студентите напускат университетите. 

 

1.8.2. Варианти за реформи: 

● Промяна на модела на публично управление на ВУЗ чрез създаване на 

Управителни съвети: Реформата в управлението трябва да започне с 

преобразуването на Съветите на настоятелите в Управляващи съвети в качеството 

им на основен орган за управление на държавните университети. Две трети от 

членовете на управителния съвет може да бъдат назначавани от правителството 

и/или президента, за да представляват външните ключови заинтересувани страни, 

включващи правителството, работодателите, гражданското общество и 

професионални и съсловни организации. Избраните членове (една трета) биха 

могли да представляват вътрешните ключови заинтересувани страни на 

институцията: преподавателите, студентите, академични ръководители, персонал и 

завършили студенти. Председателят на съвета може да бъде определян от 

правителството или президента измежду назначените членове, или да бъде избиран 

независимо от членовете на съвета. Бордът трябва да управлява делата на 

университета / висшето учебно заведение като: (а) разработи основни 

административни и управленски политики за съответната институция; (б) осигури 

основна насока и координация за развитието на академичните програми, свързани 

със стратегическия план на ВУЗ; (в) одобрява бюджета и следи за ефикасното 

управление на средствата, собствеността, материалната база и инвестициите; (г) 

назначава ректор в качеството му на изпълнителен директор на институцията. 

Конструирането на силни управителни съвети следва да се извърши по начин, 

който да не засегне мандата на академичния съвет, който трябва да продължи да 

взема решенията, свързани с академичните дела на висшето училище. 

● Разработване на стратегия за сектора на висшето образование. МОМН трябва 

да инициира и да участва в процес на стратегическо планиране, заедно с всички 

съответни заинтересувани страни, свързани с висшето образование, за да бъде 

разработена визия и стратегия за бъдещето на висшето образование в България, 

както и осъществима програма за нейното изпълнение. 

● Поощряване на стратегическото планиране на институционално ниво. 
Правителството трябва да осигури подходящи стимули за самостоятелното 

провеждане от страна на ВУЗ на собствено стратегическо планиране и 

разработване на цялостни стратегии, обхващащи всички въпроси, свързани с 

ръководството и управлението на институцията (напр. с въвеждане на проверена 

методология като Балансирана система от показатели за ефективност – БСПЕ) 

 

1.9. Финансиране на висшето образование 

 

1.9.1. Предизвикателства:  
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● Недостатъчно финансиране на висшето образование. България премина през 

десетилетие, през което секторът на висшето образование се разширяваше, но без 

да бъде достатъчно финансиран. Целите за подобряване на качеството и стойността 

му, в допълнение към изпълнение на заложените в Лисабонската стратегия и 

стратегията Европа 2020 изисквания за достъп и участие, изисква мобилизацията 

на допълнителни ресурси, както публични, така и частни, ако правителството 

прояви необходимата решителност да изпълни тези цели в рамките на 

предвиденото за тях време. 

● Ограничено значение на представянето на висшите училища при 

разпределението на средства. Финансирането на ВУЗ в България на база записани 

студенти принципно благоприятства конкуренция сред институциите. Въпреки 

това, концептуалната слабост на този модел е, че финансирането (въпреки наскоро 

започналите инициативи за реформи) се базира почти изключително върху броя на 

записаните студенти, без адекватна връзка с поставените цели за изпълнение или с 

образователните резултати (като например брой завършващи студенти, постигнали 

предварително определен стандарт). Наскоро въведените във финансовата рамка 

показатели за представяне на ВУЗ  разпределят твърде малко средства, за да имат 

някакво съществено влияние върху политиките на висшите училища. Потенциалът 

на тези показатели да стимулират доброто представяне на системно ниво ще остане 

ограничен, ако се запази сегашният им нисък дял във финансирането. 

● Липса на стратегически фокус при финансирането на ВУЗ. Публичните 

средства за ВУЗ не се използват за постигането на дългосрочни цели и 

провеждането на стратегически реформи. Планирането и разпределението на 

държавните субсидии към висшите училища все още не е напълно обвързано с 

техните резултати и с изискванията на пазара на труда, въпреки наскоро въведената 

иновация със създаването на РСВУ и ясните данни за представяне и връзка с пазара 

на труда, съдържащи се в нея. 

● Не-гъвкав  механизъм за определяне на учебните такси. Обвързването на 

учебните такси със стандарта за издръжка на студент в постоянното 

законодателство се оказа не-гъвкав подход, който налага чести промени на 

основния закон, вместо да бъде дадена по-голяма свобода на ВУЗ да определят 

сами таксите и да се приспособяват към намаляващата държавна подкрепа в 

периоди на бюджетни ограничения. 

● Неоползотворен потенциал на схемата за студентско кредитиране.  Ниските 

такси за специалностите, в които се записват повечето студенти в България и 

строгите критерии на допустимост за заемите за издръжка, подкопават 

популярността на студентските кредити. Така се ограничава потенциалът за 

мобилизиране на допълнителни частни ресурси в сектора на висшето образование 

(в обем, който държавният бюджет не може да си позволи). 

 

1.9.2. Варианти за реформи: 

● Увеличаване на бюджетното финансиране за висшето образование до 1% от 

БВП в средносрочен план. Подобно увеличаване на публичните ресурси за 

сектора следва да се осъществи с договорен таван на публичното участие до 60-

65% от общите средства за сектора, в рамките на по-широк пакет от финансови 

реформи, включващи и вариантите, изброени по-долу. 

● Разглеждане на възможността за промяна на основното финансиране – от 

финансиране на записалите се студенти към финансиране на завършилите 

ВУЗ.  Като първа стъпка, правителството може да разгледа възможността да базира 

основната формула за финансиране върху броя на завършилите студенти, 
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отговарящи на предварително зададени критерии (както в Холандия), вместо върху 

броя на записванията. В този процес трябва да бъде обърнато специално внимание 

върху разработването на буфери срещу възможни нежелани последици (напр. 

намаляване на взискателността при оценяването на студенти, за да се улесни 

тяхното завършване). 

● Увеличаване на дела на компонента, свързан с представянето, в основното 

финансиране на ВУЗ. Необходимо е правителството да преразгледа показателите, 

използвани понастоящем за възнаграждаване на представянето и да провери 

тяхната валидност. Като следваща стъпка, делът на компонента, базиран върху 

представянето в основното финансиране на висшите учебни заведения може да 

бъде увеличен до 10% и до 20-30% в рамките на петгодишен период. 

● Въвеждане на договори за добро представяне/постижения с ВУЗ. В допълнение 

към основното финансиране, правителството може да насърчи дългосрочните 

реформи в политиките или достигането на стратегически цели чрез сключване на 

договори за добро представяне/постижения с ВУЗ. Такива договори, обхващащи 3-

4 годишен период, следва да съчетават подход отгоре-надолу и отдолу-нагоре в 

определяне на целите за изпълнение, основаващи се върху приоритетите на 

държавата и реакцията на висшите училища към тях в процеса на целеполагане  на 

институционално ниво. 

● Разглеждане на възможността за въвеждане на допълващи целеви средства. 

Правителството може да осигури допълващи средства, за да насърчи усилията на 

ВУЗ при набирането на средства от индустрията и дарители. 

● Увеличаване на учебните такси и подобряване гъвкавостта на механизмите за 

определянето им. В съответствие с предложеното увеличение на публичните 

средства за висшето образование, трябва да нарастват и собствените приходи на 

ВУЗ, за да бъде запазен техният дял от 35-40%. Това предполага, но не непременно, 

бъдещи увеличения на учебните такси. Механизмът за определяне на таксите би 

могъл да стане по-гъвкав чрез (i) въвеждане на диапазон, напр. от 30 до 80% от 

разходната норма за един студент, или (ii) премахване на обвързаността на таксите 

с разходната норма и изготвяне на диференцирани минимални и максимални нива, 

или (iii) цялостна дерегулация на механизмите за определяне на такси, като се 

осигури публичност на информацията за учебните такси във всички университети 

(държавни и частни). 

● Трансформиране на схемата за студентско кредитиране в по-привлекателна  

за потребителите. Първата стъпка в тази посока е да се даде пълен достъп до 

кредитите за издръжка на всички редовни студенти. За да се направят условията за 

изплащане на кредитите по-привлекателни, схемата за кредитиране трябва да бъде 

преустроена чрез включване на данъчната администрация/системата за социално 

осигуряване, която да проследява и управлява изплащането им от завършилите 

студенти; това е предпоставка за преработване на схемата в  кредитна схема, 

зависеща от дохода на завършилите ВУЗ, в която изплащането на заема е 

фиксирано като процент от бъдещия доход на завършилия студент и събирано като 

част от данъците на доходите на физически лица. 

● Промяна на концепцията за отпускане на стипендии: Горните реформи могат да 

бъдат задействани съвместно с преразглеждане на политиката по отпускане на 

стипендии от държавния бюджет – те да бъдат насочени само към студенти с 

отлични академични постижения и с нисък доход в подбрани приоритетни области 

и програми. 

 

1.10. Ефективност 
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1.10.1. Предизвикателство:  

● Голям брой малки, специализирани държавни „университети”. Пейзажът на 

висшето образование в България се характеризира с големия брой малки, тясно 

специализирани държавни висши училища. Това e проблематично от фискална и 

управленска гледна точка, както и по отношение на капацитета за изследователска 

и развойна дейност. Ниското съотношение студенти-преподаватели в тези малки 

държавни университети поражда неефективност на разходите в сектора. Освен 

това, малките университети по-трудно биха събрали критична маса от 

изследователи, обикновено от различни дисциплини, необходим за постигането на 

обявената цел на правителството да направи университетите ключови играчи на 

изследователската и иновационната сцена. 

 

1.10.2. Възможности за реформи: 

Консолидиране на университетите и държавните висши училища: 

Правителството би могло да разгледа възможността за сливане на някои висши 

училища в по-големи институции, или да създаде по-малък брой многопрофилни 

университети с по-голям среден брой записали се студенти, отколкото 

понастоящем. Пример за подобен вид консолидация би било създаването на 

консолидиран многопрофилен технически университет в София, обединяващ 

Техническия университет в София със специализираните по-малките висши 

училища по химически технологии и металургия; горско стопанство и минно дело 

и геология. Затруднението, което се очаква при разглеждане на подобна 

консолидация или сливане на университети е класически пример за управление на 

промените, което ще се отрази отрицателно върху силни интереси на свързани 

страни и лица. Следователно, за тази цел е необходимо полагането на ясно 

дефинирани основи на политиките и способни мениджъри за управление на 

промяната, които да използват справедливи и прозрачни критерии. Ползите от 

подобна консолидация или сливане на университети трябва да бъдат ясно 

представени пред всички заинтересувани страни, особено пред засегнатите 

преподаватели и ректори. В Китай и Унгария има ярки примери за успешни 

сливания на такива институции, чрез решителни правителствени действия, въпреки 

силната съпротива от страна на университетите. Унгарските реформи, започнали 

през 1996, успяха до 2007 да консолидират около 100 специализирани висши 

училища в 30 големи многопрофилни университета. 

 

 

 

 


