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изх. № 12/26.02.2015 г. 
ДО 
МИЛЕНА ДАМЯНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ 

 

СТАНОВИЩЕ 
относно 

проект на Закон за училищното и предучилищното образование (сигнатура 4554-01-51) 

  

Уважаема г-жо Дамянова, 

Във връзка с внесения за разглеждане в Народното събрание проект на Закона за 
училищното и предучилищното образование (сигнатура 4554-01-51) представяме 
становището на Института за пазарна икономика (ИПИ). Законопроектът е амбициозен и 
съдържа редица промени в положителна посока. ИПИ подкрепя целите на законопроекта да 
доведе до по-голяма автономия на училищата, избор и участие на родителите, 
недискриминиране на учениците, индивидуален подход, развитие на педагозите. В същото 
време в законопроекта не се съдържат достатъчно конкретни мерки, които да спомогнат 
за постигането им. Поради тази причина първото ни предложение е в законопроекта да се 
разпише ясен ангажимент на министъра за периодична оценка на въздействието на закона 
и изпълнението на целите му.  

 

Бюджет и разходи  

Огромната въпросителна тук е текстът в чл. 279, който гласи, че „Средствата от държавния 
бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното 
образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от 
брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната 
година.” Тоест със закона се залага долна абсолютна и относителна граница на разходите за 
образование, която не позволява намаляване на средствата, дори и при неблагоприятна 
икономическа и/или фискална конюнктура (например, рецесия или бюджетна консолидация). 
Това означава, че ако икономиката нарасне с около 1% през настоящата година (Министерство 
на финансите предвижда реален ръст от 0,8% в Бюджет 2015, но прогнозата вероятно ще се 
ревизира нагоре), разходите за образование за 2016 г. ще се увеличат автоматично с минимум 
20 млн. лв. без увеличението да е необходимо за осъществяването на конкретни програми, т.е. 
за постигането на заложени по тези програми цели. По този начин се опорочава и замисълът на 
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прилаганото в България програмно бюджетиране при разпределянето на бюджетните  
разходи, при което бюджетите по функции и ведомства са обвързани с ясно разписани 
програми. Автоматичното увеличение на разходите за образование в абсолютна стойност при 
ръст на икономиката би навредило и на заявеното желание за реформи в сектора. Докато 
ръстът в бюджетното финансиране по всяка от функциите не се обвърже с ясно разписани 
мерки за реформа, бюджетните средства ще се харчат неефективно, а стимулът за реформи ще 
отсъства.  

Законът въвежда и три нови административни органа - Центрове за подкрепа на личностно 
развитие, Национален инспекторат по образованието и Специализирани обслужващи звена. 
Новите структури имат неясни и пожелателни функции („популяризиране на политики”, 
„подкрепящи политики”, „сътрудничат си за изпълнение на политики”). Предвид раздутата 
администрация във всички държавни структури и разходите за поддръжката ѝ, подобно 
допълнително увеличаване на структурите без ясна аргументация за нуждата от тях е, меко 
казано, спорно. 

Предложения: Отпадане на чл. 279, който въвежда минимален праг на бюджета за 
образование без аргументи и реални реформи. Отпадане на текстовете, създаващи нови 
административни структури и респективно увеличаващи разходите за администриране без 
ясна обосновка за тяхната нужда и финансова оценка на очакваните допълнителни разходи.  

 

Автономия и държавни обществени стандарти  

Законът подробно разписва 18 държавни образователни стандарта (ДОС), които са 
задължителни изисквания в цялата система на училищното и предучилищното образование. 
Въпреки че в мотивите и в отделни текстове на законопроекта многократно се споменава, че 
този закон ще увеличи автономията на училищата, всички решения остават в изпълнителната 
власт (министъра на образованието), а ДОС регулират целия процес на образование. Така 
например законопроектът казва, че основният принцип на образованието ще е „автономия за 
провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация” (чл. 3) и че 
училищата имат право „да избират организацията, методите и средствата на обучение” 
(чл. 28), но по-надолу в текста става ясно, че ДОС определят целите, съдържанието, 
изучаваните предмети (има 11 конкретно разписани профила), учебните програми, броя на 
учебните часове по всеки предмет, броя на учебните седмици, структурата на индивидуалните 
учебни планове, учебниците, по които ще се учи и т.н.  

Законопроектът предвижда, че за обявените за „иновативни” училища могат да се правят 
изключения от строгото регламентиране на учебния процес. В същото време не се споменава, 
че такива могат да бъдат и частни училища, нито че може да се открие такова училище, а само 
че съществуващо неспециализирано училище (изключват се специализираните) може да се 
обяви от министъра за „иновативно” (чл. 37).  

Предложения: За да се конкурират успешно и да повишават качеството на образованието, 
което предлагат, училищата се нуждаят от същинска автономия. Това може да се постигне чрез 
повече свобода директорите на училищата да определят съдържанието на изучаваните 
предмети, учебния план и програмите, броя на часовете по всеки предмет, учебниците, по 
които ще се учи. Сериозен недостатък към момента представлява липсата на разписани ДОС, 
които биха могли да се отразят както много благоприятно, така и пагубно за приемането на 
решения относно развитието на училищата в страната, поотделно и като цяло. 

 

 

 



 

 

„Парите следват ученика”  

Законопроектът предвижда финансиране и на частни учебни заведения, но то ще е обвързано с 
резултатите на учениците (чл. 286), което не се отнася за държавните училища. Като цяло, това 
е стъпка в правилната посока на „парите следват ученика”, без оглед на това дали ученикът е в 
държавно или частно училище, но пък в текста се прокрадва нов тип дискриминация между 
частни и държавни училища, тъй като от държавните няма да се очаква да покажат резултати, 
за да получат пълния размер на субсидията. В допълнение, частните училища ще работят 
изцяло по ДОС и не могат сами да определят нито формата, нито структурата, нито 
съдържанието на образованието, което предлагат, нито дори директора си - той се одобрява от 
министъра на образованието.   

Предложения: Въвеждане на ваучерен принцип за образованието на децата, така че те да 
могат да ползват подкрепата на държавата според индивидуалния си избор на училище. В 
допълнение, не следва да се дискриминират държавните и частните училища и да се поставят 
различни условия за работата на едните и на другите.   

 

Самостоятелно обучение 

Законопроектът предвижда, че по желание на родителите децата могат да се обучават в 
самостоятелна форма (чл. 110). Въпреки че правната възможност за самостоятелно 
образование е стъпка в правилната посока, тя страда от всички ограничения и тежести на 
регулираното образование. Текстове в законопроекта регулират какво, кога и как трябва да се 
учи (чл. 110, ал. 4) посредством ДОС за учебното съдържание, учебния план и  оценяването. В 
същото време децата, които са избрали формата на самостоятелно обучение, не могат да 
ползват иначе осигурените от държавата учебници, книжки и помагала (чл. 208), което отново 
показва, че субсидията следва училището, а не детето. 

Предложения: Тук основната промяна, която би могла да се направи, е самостоятелното 
(домашно) образование да не се влияе от ДОС, което е смисълът на различните варианти, 
които може да избере родителят за образованието на детето си. Продължаващото 
образование (средно и висше) за учениците, които са избрали самостоятелна форма на 
обучение, не следва да се случва единствено, ако са спазвани ДОС.   

 

В крайна сметка, въпреки че законопроектът предвижда промени в положителна посока, 
генерална реформа в образованието очевидно няма да има. Ако съдим от предложените 
текстове, не се очаква истинска автономност на училищата, пълно прилагане на принципа 
„парите следват ученика”, свободен избор и ефективно участие на родителите в 
образователния процес.   
 

 
 
С уважение,  
 
Светла Костадинова  
изпълнителен директор 
Институт за пазарна икономика 
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