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Резюме
Проучването на настоящия модел на финансиране на висшето образование в България сочи, че през
последното десетилетие той не претърпява никаква съществена промяна. Същото се отнася и до
законодателната база, на която той е основан. В сърцевината му стои методът на централно
определяне на студентите по специалности и залагане на тавани на семестриалните такси, дори и в
частните университети. Прилагането на този принцип води до сериозни дисбаланси на пазара на
труда и хронично свръхпредлагане на кадри в определени сфери и недостиг на специалисти в други
– последното десетилетие се характеризира с голям брой студенти в икономическите и
хуманитарните специалности и липса на кадри с инжeнерно, педагогическо и медицинско
образование. Резултатите от изследванията на качеството на предлаганото в държавните
университети образование също не са обнадеждаващи – те постигат най-добрите резултати в
страната в области, в които частно образование отсъства. Тези две обстоятелства са достатъчно
убедителен аргумент за необходимостта от реформа в модела на финансиране.
Опитът от други системи на финансиране на висшето образование откроява три отделни модела,
чието прилагане води до значително по-добри резултати по отношение ефективността на
финансирането, качеството на образователния продукт, разпределението на специалностите и
ориентирането към по-нататъшна заетост:
 Модели, основани на резултатите: финансирането се отпуска въз основа на система от
критерии, които оценяват качеството на висшето образование, знанията и уменията, придобити от
студентите, което насочва финансирането към най-добрите специалности и университети;
 Модели, основани на търсенето: „плоска“ държавна субсидия, достъпна за всеки студент
във вид на ваучери, допълнена със семестриална такса, което позволява съревнованието между
университетите в свободни пазарни условия, но запазва социалната ангажираност към сферата на
образованието;
 Модели, основани на студентски заеми: система от заеми с минимална държавна регулация,
при която университетите свободно определят цената на образованието си.
На практика, нито един от тези модели не се прилага в своя „чист“ вид, а различните образователни
системи подбират тези части от тях, които най-добре отговарят на нуждите и условията им. По тази
причина реформата на модела на финансиране в България би могла да вземе най-добрите
елементи от трите модела. Ясната цел на реформата следва да бъде именно адресирането на двата
ключови проблема – ефективното разпределение на държавното финансиране и повишаването на
качеството на образователната услуга. За тази цел към настоящия момент биха могли да бъдат
предприети следните мерки:
 въвеждане на финансиране въз основа на резултатите (на база изградената вътрешна
система за оценка на качеството и външно оценяване), подкрепяно със студентски кредити, като
вбъдеще най-подходящата еволюция би била в посока финансиране чрез ваучери;
 премахване на таваните на семестриалните такси;
 прекратяване на практиката на определяне на броя студенти по специалности на ниво
министерство на образованието, което, заедно с предходната мярка, ще позволи на университетите
да водят собствена политика на привличане на студенти;
 преосмисляне на видовете студентски преференции, които по настоящем насочват
бюджетни средства към нискокачествени услуги;
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 реформиране на метода на акредитация на висшите учебни заведения към критерии,
основани на качеството на образование, и опростени процедури.
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1. Въведение
Когато говорим за висшето образование в България, обикновено говорим за лошото състояние, в
което то се намира, за липсата на пари в системата, за лошата материална база, за пасивното
отношение на студентите, за остарелите и несъобразени с модерните условия учебни програми. За
да пристъпим към разрешаването на тези проблеми, е необходимотехните корени да бъдат
идентифицирани.
Настоящият анализ си поставя за цел да анализира работещият в момента модел на финансиране на
висшето образование и неговото развитие през последното десетилетие заедно с произтичащите от
него последствия за българското общество и особено за пазара на труда. Втората част на анализа е
посветена на преглед на международния опит и различните прилагани модели на финансиране с
конкретни примери за тях, както и силните и слабите им страни. Третата и последна част се
занимава с възможностите за ревизиране и реформиране на модела в България и излага
предложения за конкретни мерки, целящи оптимизирането и подобряването на ефективността от
финансирането на сектора.

2. Настоящ модел на финансиране на висшето образование в
България
Държавното финансиране на висшите учебни заведения в България се подчинява на правилата,
заложени в Закона за висшето образование1 (ЗВО) и в ежегодните вътрешни Правилници за
разпределение и управление на бюджета 2 на отделните университети, които се ползват от
държавна субсидия. Финансирането се определя от Министерство на финансите „въз основа на
броя на приетите за обучение студенти и докторанти“като част от процедурата по приемане на
Закона за държавния бюджет. Член 91 от ЗВО подробно описва процедурата, по която се отпуска
държавната субсидия за висшите училища: Министерският съвет определя размера на субсидиите
за различните професионални направления, както и рамките на приема3, а точният брой студенти
по специалности се задава по решение на самите университети. В настоящия си вид законът обаче
не включва процедура за връщане на такова решение за преразглеждане от страна на Министерски
съвет.

1

Достъпен на
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_vo.pdf
2
Например Правилникът за разпределение и управление на бюджета на СУ за 2011г. http://www.unisofia.bg/index.php/bul/content/download/83239/648344/version/1/file/Правилник+за+разпределение+и+управл
ение+на+бюджета+2011.pdf
3
По метода, описан в Постановление № 162 на МС от 20.06.2001г.,
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_16201_izdr_st.pdf
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Графика 1: Субсидия за висшите училища, номинална стойност (хиляди левове)
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Източник: Министерство на финансите
Разглеждането на субсидиите за държавните висши училища демонстрира постоянния подход,
който различните управления са прилагали през годините по отношение на отпускането на това
финансиране. Субсидията се поделя във вид на трансфер между Министерство на образованието и
Министерство на отбраната4. Като цяло схемата на финансиране не се променя, а общата сума на
субсидиите се изменя заедно с общата сума на бюджетните средства, т.е. моделът на финансиране
не е реформиран в рамките на разглеждания период. Интересен е спадът през 2011г. и следващите
години, който съвпада с повдигането на обществен дебат по темата. Разглеждането на субсидиите
като процент от публичните разходи за образование (виж графиките по-долу) ясно показва
консервативната политикав областта. За разглеждания период това отношение остават на
относително стабилни нива, с изключение на периода в началото на последното десетилетие и
началото на икономическата криза, което отразява общия спад на всички икономически показатели.
В тези условия стойността на субсидиите за висше образование остават относително стабилни, а
през 2009 г. се увеличават със 74 млн. лева; това обаче е временно явление, и на следващата година
субсидиите спадат обратно до предишните си нива.Трябва да се отбележи и пикът на разходите
след 1998 г., който може да се обясни с постепенното стабилизиране на икономиката след кризата
от 1997 г. и закономерното пренасочване на средства по „обичайните“ пера.
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Което субсидира Военната Академия, Висшето военноморско училище и Националния военен университет с
общо около 10млн. лв. на година
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Графика 2: Субсидия за висшите училища, номинална стойност (хиляди левове)
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Източник: НСИ, Министерство на финансите
Ако вземем предвид общата сума на разходите за висше образование5 става видно, че отношението
между държавните и частните разходиостава относително еднакво през разглеждания
период.Тенденция е към увеличаване на абсолютната стойност и на държавните, и на частните
разходиза висше образование, като държавните разходи запазват относителния си превес.
Графика 3: Публични vs. частни разходи за висше образование
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Източник: НСИ
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Според данните публикувани от Министерство на финансите за периода от 2000 г. до 2011г.
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Стойността на субсидиите сама по себе си не представлява особено притеснителен факт. От много
по-голямо значение тук е методът на отпускане на субсидиите –въз основа на предварително
заложени квоти за определен брой студенти в специалности в университетите, формулирани като
„държавна поръчка“ 6 .Именно това е една от основните слабости на настоящия модел на
финансиране. Тези квоти се определят централно, вместо на университетско ниво (или на изцяло
пазарен принцип), в резултат на което се получават големи излишъци от специалисти в едни
области и недостиг на такива в други.
Графика 4: Студенти по специалности
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Източник: НСИ, сбор на броя на студентите в степените бакалавър, професионален бакалавър и
магистър
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За разлика от студентите „платено обучение“, местата за които се определят на пазарен принцип и заплащат
пълната стойност на семестриалните си такси и не се ползват от т.нар. „студентски права“ във вид на
финансови облекчения за БДЖ и градския транспорт, достъп до общежития и т.н.
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От графиката става очевиден превесътна няколко от образователните направления, а именно
стопанските науки (над 25% от студентите), кактои обществените ихуманитарните науки,
здравеопазването, правото. Единственият случай, където това разпределение отговаря на условията
и реалната необходимост от кадри на пазара на труда7, е второто място, заемано от техническите
специалности.Въпреки това различни анализи като ежегодния на Агенцията по заетостта (виж подолу) показват, че специалисти в тази област не достигат, докато в останалите области има
свръхпредлагане на кадри. Разпределението е пряк резултат от метода на предоставяне на
субсидиите, чиято процедура през разглеждания период не е подлежала на преразглеждане и
актуализиране спрямо реалните нужди на пазара на труда.
Данните за пазарана труда, изложени в Годишника на Агенцията по заетостта8, потвърждават
доколко „производството“ на специалисти не отговаря на търсенето на кадри на пазара на труда.
Тази тенденция е особено изразена що се отнася до търсенето на преподаватели в началното и
средното образование: през 2011г. в бюрата по труда са регистрирани 10200 вакантни
преподавателски места, а едновременно с това, както е видно от графиката, през разглеждания
период броят студенти с такава специалност прогресивнонамалява. Същото се отнася и за кадрите с
инженерно или ИТ образование -за 2011г. са регистрирани 13700 места, а броят специалисти в тези
области остава относително стабилен за периода вместо да расте пропорционално на
търсенето.Засилено търсене има и на медицински персонал, ако се съди по 7 600-те вакантни места.
Тази група е единствената, при която ръстът в броя на студентите отговаря на търсенето.
Едновременно с това търсенето на специалисти с административно, икономическо и финансово
образование не надхвърля 5000 места за същия период въпреки очевидния превес на студентите,
които специализират в тези области. Иначе казано, данните потвърждават сериозната пропаст
между търсенето на пазара на труда и предлагането на специалисти.
Повод за тревога представлява и фактът, че държавата в момента фактически поставя частните
висши училища в по-неблагоприятна изходна позиция, като субсидира единствено държавните. По
този начин държавната субсидия изкривява пазара на образователни услуги и нарушава
конкуренцията, без оглед на това кои институции предлагат по-висококачествено образование –
т.е., принципът, на който се предоставясубсидията, е не качеството на кадрите, а типът собственост.
Освен че основният критерий за отпускане на финансиране е броят студенти, а не качеството,
допълнително се „награждава“ изборът на държавно висше училище пред частно такова. По този
начин данъчната тежест, необходима за субсидиране на висшето образование,се споделя от всички,
а от нея се ползва само онази част от студентите, които изберат държавен университет. Това се
отнася не само до отпусканите субсидии – държавните висши училища получават и безвъзмездно
държавни имоти и сгради, в които да извършват образователна дейност. Тази далеч поблагоприятна позиция от своя страна премахва стимулите пред държавните университети да
предлагат по-качествена образователна услуга при положение, че приходите и материалната им
база са осигурени, независимо от качеството на образование.
От 2010г. функционира т.нар. Рейтингова система на висшите училища в България 9 , която
представлява база данни на всички висши университети в България, включваща оценки по 49
индикатора (свързани с учебния процес, материалната база, реализацията на пазара на труда,
7

Според изданието на БСК Пазар на Труда: Състояние и Тенденции, Септември 2011г., http://biabg.com/uploads/files/_oldsite_analysis/bulgarian_industrial_association_analysis_1317037833_labour_market2011-short.pdf
8
Последният Годишник, който обобщава данните за търсенето и предлагането на труд през 2011г., е достъпен
на http://www.az.government.bg/Analyses/Anapro/2011/year/Godishnik_2011_bul.pdf
9
Цялата информация от системата е достъпна онлайн на http://rsvu.mon.bg/rsvu2/?locale=bg#rsvu_app
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престижа и т.н.), както общо за университетите, така и за отделните специалности в тях. Системата
позволява доста прецизното сравнение между висшите училища и съответно би могла да се ползва
като индикатор за ефективността на държавните инвестиции. Разглеждането на различните
класации ясно показва превеса в качеството на частното висше образование пред държавното –при
най-популярните (и получаващи най-голямо финансиране) стопански науки първите две места се
заемат от частните Американски университет и НБУ, като тази тенденция се запазва що се отнася до
повечето хуманитарни науки и специалностите, занимаващи се с изкуства. Държавното образование
предлага по-високо качество единствено в сферите, в които няма частно присъствие или то е
пренебрежимо, например при повечето технически и математически специалности и различните
лингвистични специалности. Като цяло данните от рейтинговата система потвърждават
неефективността на държавното финансиране – въпреки че са лишени от него, като цяло частните
университети дават по-добри резултати.

3. Алтернативни модели
Видно е, че настоящият модел на финансиране води до редица изкривявания, неефективно
усвояване на бюджетни средства и най-вече създава дисбаланси на пазара на труда, т.е. липса на
кадри в едни сфери и свръхпродукция на кадри в други. Следователно, за да се елиминират тези
проблеми, е необходимо моделът да бъде сменен с по-ефективен.
Световната практика разграничава най-общо няколко вида модели, които се отличават по две свои
характеристики – какво във висшето образование се финансира от държавата и как се
финансира 10 .Първият въпрос е насочен към финансирания обект – иначе казано, дали
финансирането от бюджета се отдава въз основа на „продукцията“ на входа или на изхода на
висшите училища, а вторият – към отношението между частно и държавно финансиране,
т.е.доколко моделът е централизиран (и съответно регулиран) или пазарно ориентиран. Според
тази класификация могат да бъдат отграничени четири различни модела:първият нат.нар
„договорено“11 финансиране е прилаганият в момента в България, на който вече се спряхме;
останалите три представляват възможни алтернативи за еволюция на модела.

3.1 Модели, основани на резултатите (performance-based)
Този модел е най-близък до настоящия, като се залага най-вече на държавно финансиране.
Разликата тук идва от начина, по който финансирането се разпределя, като тежестта пада върху
демонстрираните от висшите учебни заведения и техните подразделения резултати. Това може да
се случи по много различни начини – въз основана кредитите (т.е. точките) от курсовете, взети от
студентите, въз основана резултатите от положените изпити, въз основа на броя на завършилите
студенти, въз основа на по-нататъшната реализация на студентите и т.н. Институциите, които
получават най-високи оценки по предварително заложените критерии, получават съответно поголямата част от държавното финансиране. Този тип модели на държавно финансиране се прилагат
най-широко в САЩ, като най-общо се възприема разделение на два основни типа финансиране на

10

Според метода на класификация, възприет от Джонблоед и Коелман в Jongbloed, B. & Koelman, J. (2000),
Vouchersforhighereducation? A survey of the literature.Study commissioned by the Hong Kong University Grants
Committee, CHEPS, Enschede
11
„Negotiated funding“
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резултати12. Първият тип осигурява финансиране над стандартната държавна субсидия като бонус за
отличилите се по определена характеристика образователни институции.Тук обикновено става дума
за абсолютни („ultimate“) критерии от типа на прием на студенти от малцинствата по определени
квоти или пък процент успешно взели държавните изпити. Вторият тип – който запазва
положителните аспекти на първия и ги доразвива – позволява диференциране на по-голямата част
от бюджетната субсидия, понеже ползва и междинни („intermediate“) критерии – надхвърляне на
определен брой кредити, високи успехи на междинните изпити, поемане на странични курсове и
дори участие в извънучебни дейности, което позволява много по-гъвкаво и диференцирано
разпределение на финансирането.
Последните изследвания на добрите практики13 показват все по-разпространеното прилагане на
втория тип, който на места замества почти изцяло равното финансиране на база приети студенти14.
Приемането на този модел от една страна позволява намаляване на бюджетните разходи поради
оптимизирането на отпусканото финансиране, а от друга увеличава конкуренцията между
различните учебни заведения за предлагането на най-модерните и пазарно ориентирани
програми,както и за студентите, които биха постигали най-добрите резултати в тях. За да се случи
това успешно обаче е необходимо изпълнението на няколко ключови условия. Най-важното сред
тях е точната идентификация на ключовите за успешното образование и реализация фактори,с които
да бъде обвързано финансирането15, заедно с тяхното постоянно допълване и актуализиране, така
че да отговарят на реалните условия на пазара и нуждите на студентите. Провалът на ранните
модели пък сочи, че от особено значение са факторите, които посочват постоянния прогрес в
рамките на самия курс на обучение, а не абсолютните („ultimate“)критерии.
Резултатите от прилагането на основани на резултатите модели на финансиране са видими найдобре при различните техни варианти, прилагани в САЩ16. Пенсилвания е интересен пример, при
който в периода 2005-2012 размерът на щатската субсидия за висше образование спада със средно
3,8% на година, а заложената цел е до 2017г. да се стигне до 100% разпределение на субсидиите въз
основа на резултати, като прилаганата формула за изчисляване на резултатите включва множество
фактори. Освен “ултимативните” фактори, тук под внимание се взимат и привличането на външни
частни инвестиции, разходите за модернизация и осигуряване на материална база и
продуктивността на персонала, както и приемането на студенти от различни етнически и социални
групи. Мярката, прицелена в допълнително оптимизиране на този метод, е постепенното
намаляване на административния персонал в сферата. Въведената през 2011г. в Тенеси схема найточно илюстрира модела, тъй като 100% от бюджетните средства се разпределят по широк набор от
критерии (от значение са и дипломиранията, броят успешни курсове и кредити, както и научната
дейност на учебните заведения). Едновременно с това реформата цели поемане на все по-голяма
част от разходите за образование, като университетите, които получават щатски
субсидии,увеличават таксите си средно със 5% на година от 2005г. насам, което пък позволява
12

Според разделението дадено от Дохърти и Реди в Dougherty, K и Reddy, V, The Impacts of State Performance
Funding Systems on Higher Education Institutions: Research Literature Reviewand Policy Proposals, Community
Collage Research Centre, December 2011
13
Например Miao, K, Performance-Based Funding of Higher Education: A Review of the Best Practices of Six States,
Center for American Progress, August 2012
14
Преглед на политиките на всички щати в това отношение може да се намери на http://www.ncsl.org/issuesresearch/educ/performance-funding.aspx
15
Което, както видяхме, е и ключовият нерешен проблем на българския модел на финансиране –
неспособността да се идентифицират правилните образователни програми, към които да се насочат средства.
16
Систематизирани в Performance Models and Metrics in Higher Education, Department of Legislative Services ,
Office of Policy Analysis, Annapolis, Maryland, February 2012
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намаляването на общата сума отпускана за висше образование от щатската администрация с 2% на
година.
Няколко европейски държави също прилагат модели на финансиране, основани на постигнатите
резултати. Те обаче са много по-опростени от американските, като най-типичният случай е т.нар.
„taximetermodel“ при който от значение е единствено броят завършващи студенти (в Дания по този
метод се определя 100% от финансирането)17. Интересен модел,прилаган в някои страни18, е
квалификацията на преподавателите – обвързване на финансирането не конкретно с успехите на
студентите, а разглеждане на научната дейност като гарант за качество. Стандартна практика е също
така използването на външни (обикновено от институциите на ЕС) оценки на качеството на
образованието. Швеция, Норвегия и Финландия прилагат по-сложни модели, като финансирането
се образува по формула, вземаща предвид броя кредити,поемани от студентите, резултатите на
изпитите им, завършващите студенти, както и цялостната академична продукция на университета.

3.2.Модели, основани на търсене (demand-driven)
За разлика от моделите, основани на резултатите, ръководените от търсенето модели позволяват
далеч по-ниска степен на регулация и съответно са далеч по-пазарно ориентирани. Тук става дума
за т.нар. система на ваучери – държавното финансиране на образованието минава през сума във
вид на ваучер, отпускана на всеки студент, която се разпознава от всички образователни
институции, а този тип държавно финансиране се допълва с определена от висшето училище
такса19. Така не се субсидират директно висшите училища, а за сметка на това се субсидират
„клиентите“ на висшето образование – студентите. Едновременно с това се спазва един от
основните аргументи в полза на държавното финансиране –осигуряването на равен старт на всички,
независимо от произхода и възможностите им20.
Системата на ваучери позволява много по-голяма свобода на програмите и предлаганите от
висшите училища курсове, които се съревновават в почти чисти пазарни условия и при минимална
регулация 21 .Студентите имат много повече свобода на избора на образование, а съдбата на
отделните специалности и програми се решава не от държавен орган или външна оценителска
институция, а на пазарен принцип – тези, които студентите не предпочитат, отпадат поради липса на
финансиране, вместо да продължават да съществуват благодарение на държавната си субсидия.
Основният аргумент в полза на тези модели е това, че те се ръководят от конкуренцията –
финансирането отива при онези образователни институции, които успяват да предложат възможно
най-качествено образование срещу възможно най-малка сума, което едновременно е стимул за
постоянно обновяване и подобряване на учебните програми и за поддържане на ниски цени, които
да привличат и по-бедните, но способни студенти. Системата създава равнопоставеност на
17

Пълно описание на основаните на резултатите модели в Европа може да се намери в Higher Education
Governance in Europe: Policies, structures, funding and
academic staff,Eurydice 2008, стр 54-55
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf
18
И по-точно в Полша и Португалия.
19
Подробно описание у Jongbloed, Band Koelman, J, Vouchers for higher education?, Centre for Higher Education
Policy Studies, 2000
20
Повече за основанията и социалните аспекти на системата на образователни ваучери в Milton Friedman on
Vouchers, MSNBC 2003, http://www.edchoice.org/The-Friedmans/The-Friedmans-on-School-Choice/MiltonFriedman-on-Vouchers.aspx
21
Доколкото e възможно единствено да се налагат ограничения на нaлаганите допълнителни такси за
обучение, освен ваучерите.
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държавните и частните университети (които иначе не получават субсидии, въпреки че техните
студенти поемат част от данъчната тежест), като оставащата разлика между тях е регулацията на
таксите в държавните университети22. Моделът също така позволява като цяло по-голям притокна
пари в системата на висшето образование поради по-големите възможности, които предоставя на
студентите за „допълване“ на държавната субсидия,вместо плащане на целите такси за обучение..
Най-често моделите, използващи ваучери за образование, се отнасят до задължителното
образование поради относително по-голямата роля на държавното планиране и финансиране в
него. Най-популярният теоретичен модел за прилагане на ваучеривъв висшето образование 23
предлага отдаване на ваучери на всеки, приет в акредитирано висше учебно заведение (и
кандидатствал за него), които представляват смесица между стипендия и заем, според решението
на институцията, която ги отпуска.Структурата на ваучерите може да зависи от учебното заведение и
програмата, политиката на институцията или финансовите възможности и способностите на
студента. Важно изискване е ваучерите да не губят своята стойност с времето, което позволява да
са инструмент на т нар. политики на учене през целия живот („lifelonglearning“) както и да се ползват
за максимално широк кръг образователни програми и обучения. От особена важност е също така
високата информираност от страна на ползвателите на ваучерите относно качеството на
предлаганите програми и тяхното съдържание, възможностите за реализация и пазара на труда.
Информацията е условие за наличие на истинска и действаща конкуренция.
За разлика от моделите, основани на резултатите, международният опит в прилагане на такива,
основани на търсенето, е значително по-малък. Най-интересният пример е този на Чили24, пионерът
във финансирането с ваучери. Страната прилага признати и в частните, и в държавните
образователни институции ваучери, комбинирани със система от държавно гарантирани студентски
заеми (с фиксирана 2% годишна лихва) за „допълване“ на субсидията. Реформата включва и
децентрализация на контрола над държавните учебни заведения от централното правителство към
общинските власти. Едновременно с това държавата дерегулира пазара на висше образование, като
елиминира почти всички изисквания за предлагане на образователна услуга, което за период от 10
години позволява създаването на над 300 частни образователни институции25, разпръснати из
цялата страна26.
Позитивните резултати от смяната на модела са очевидни: през 2005 г. броят на учащите висше
образование сред хората в студентска възраст27 (relevantagecohort) е достигнал 37,5% спрямо 7,2%

22

Както показва чилийският опит, докато преди въвеждането на система с ваучери за висше образование през
1980г. частните университети представят доста по-добри резултати и съответно са предпочитани от
студентите, то след въвеждането на модела резултатите се изравняват. Делението е вече на обективно
„добри“ и „лоши“ университети, като резултатите на изпитите сочат, че „добрите“ студенти се насочват към
„добрите“
университети
(Contreras,
D,
Vouchers,
SchoolChoiceandtheAccessToHigherEducation,
EconomicGrowthCenteroftheYaleUniversity, June 2002)
23
Разработен от Хърбърт Левин, виж Levin, H.M. Individual entitlements, in: H.M. Levin & H.G. Schütze (Eds),
Financing Recurrent Education, Sage: Beverly Hills, 1983
24
Описан вBarrera-Osorio, F, Patrinos, H and Quentin Wodon Emerging Evidence on Vouchers and FaithBasedProviders in Education: Case Studies from Africa, Latin America, and Asia, Directions in Development: Human
Development, World Bank, Washington D.C. 2009
25
Според данните, изложени в Bruner, J., Chile's higher education: between market and state, Kluwer Academic
Publishers, The Netherlands 1993
26
За сравнение през 1980г. университетите са шест и всичките са разположени в столицата.
27
На възраст между 18 и 34 години.
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през 1981 г.28. Прилаганият модел има и значителен социален ефект, като увеличава многократно
процента представители на най-бедния квинтил на чилийското общество във висшето образование.
Променя се и насочеността на популярните програми – докато преди това са най-вече социалните
науки, правото иархитектурата, то реформата води до прехвърляне на фокуса върху инженерните
науки, IT и подобни. Интересно явление е също и разнообразяването продължителността на
образователните програми в резултат на липсата на регулация –разработват се най-различни
програми:от двегодишни професионални програми (напр. технически) до седемгодишни
лиценциатски програми (за лекари, икономисти, журналисти и т.н.).
В Европа, въпреки че в много държави се водят дебати за тяхното въвеждане, ваучерите не са
популярен метод за финансиране на висше образование. Този подход използват само Литва и
Латвия, при това не като основен метод на субсидиране. В Латвия те се ползват за финансиране на
програми за преквалификация, а в Литва–като формат за отпускане на държавна стипендия, която
не е обвързана с определена образователна институция, а се дава за заслуги29. Те обаче са достъпни
за малък брой студенти, показали добри резултати при кандидатстването си за висше образование.
В САЩ прилагането на ваучери също е ограничено, като такава схема на финансиране функционира
единствено в щата Колорадо; там обаче постигнатите от програмата успехи са доста по-скромни30.
Моделът е въведен с определени условия като таван за налаганите такси, като е запазена отчасти
схемата с директно финансиране на университетите въз основа на постигнатите резултати (т.е., тук
става дума по-скоро за смесен модел).Въпреки тези ограничения въвеждането на система от
ваучери не води до спад в резултатите и достъпа до образование, но и не достига до очакваните
бързи положителни резултати – публичните разходи за образование не спадат драстично, а
резултатите, демонстрирани от студентите според щатската система за оценка на резултатите, не се
подобряват качествено. Това се отдава отчасти на лошото администриране на системата, както и на
ниската степен на информираност на студентите относно нейните условия, възможности и пазара на
висше образование като цяло. За сметка на това системата с ваучери функционира успешно в
системите на средното образование на редица щати, където води до положителни резултати31.
Основните критики към системата на ваучерите се основават на липсата на информираност –
опонентите к считат, че повечето от потенциалните ползватели на образователни услуги не са в
състояние да вземат информиран избор и не са адекватно запознати с условията на пазара на труда.
Другият често срещан аргумент е, че въвеждането на ваучери води до свиването и закриването на
някои по-непопулярни, но пък „социално значими“32 специалности, което в крайна сметка ще
28

Виж Johnstone, DHigher Education Finance and Cost Sharing in Chile, TheInternational Comparative Higher
Education Finance and Accessibility Project, University of Buffalo, 2006
29
Според Modernisation of the Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension, Eurydice 2011, стр.51
30

Според Bekhradnia, B.and Massy, W., Vouchers as a Мechanism for Funding Higher Education, Stanford University

2009
31
Включително и във връзка с висшето образование – например, в щата Ню Йорк процентът ученици, които се
записват във висше учебно заведение в рамките на три години от завършването си, се е покачил на 42% през
2011г. спрямо 37% през 2000г. (системата от ваучери е въведена през 1997г.) За същия период увеличението
при афроамериканците е 13,8% (според данни на Chingos, М и Peterson, P, The Effects of School Vouchers on
College Enrollment: Experimental Evidence from New York City, The Brown Center on Education Policy at Brookings,
Harvard University, August 2012).
32
Пример за това е специалност „Класическа филология“, която понастоящем в Софийския университет
поддържа 14 души академичен състав, при все че специалността завършват средно 4-ма студенти на година;
при въвеждане на система с ваучери тази специалност би останала без достатъчно финансиране и би к се
наложило или да се реформира, или да се закрие.
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доведе до закърняването на определени клонове на науката. Системата с ваучери също така
поставя някои административни пречки, тъй като е много по-сложна за прилагане от директното
финансиране според броя студенти. Възможен проблем е и липсата на достатъчен брой учебни
заведения, които да се конкурират в различните сфери33, и в резултат на въвеждането на система от
ваучери да се получат монополи в различните учебни направления.

3.3. Модели, основани на студентски заеми
Системата на студентски заеми, отпускани от търговските банки с някаква форма на държавна
гаранция, е най-либералният подход към финансирането на висшето образование, прилаган до
момента. В общия случай студентското кредитиране функционира като стандартните заеми с тази
разлика, че включва определен тип гаранции за ползвателя и за банката, осигуренипо силата на
държавната политика в областта. Движещият възглед зад този тип политики е, че висшето
образование осигурява по-висок доход в сравнение с този на завършилите средно образование и
дава достъп до доста по-добро и динамично кариерно развитие34. В условията на студентските
заеми обикновено има гратисен период от няколко години след завършването на висшето
образование, в рамките на който се допуска, че студентът ще успее да се реализира. Често се
прилагат и условия, според които докато взелият заем за образование не достигне определено ниво
на годишна заплата, не започва да изплаща своите задължения.Студентските заеми също така
обикновено имат определена със закон, фиксирана и относително ниска лихва. Този модел
позволява реалното извеждане на държавата от процеса на финансиране на образованието, като
нейната социална роля35 се поема от банките, а на държавата се остава да заложи законовата рамка
за този тип кредитиране. Създава се конкуренция и между осигуряващите финансирането, а не само
между образователните институции, понеже банките се съревновават помежду си коя ще предложи
кредитите с най-добри условия. Тук също така липсва елементът на социално съфинансиране на
висшето образование от цялото общество, тъй като не са намесени бюджетни средства (освен в
случаите на държавни или държавно гарантирани заеми); липсва и „невъзръщаемата инвестиция“,
при която държавата инвестира в човешки капитал без ясна гаранция за възвращаемост във вид на
бъдещи данъчни постъпления, т.е. рискът се носи от банката и от индивида, взел образователния
заем. Разбира се, в случаите на държавногарантирани заеми, рискът в крайна сметка се носи от
държавата. Основната опасност при прилагането на такъв “смесен”модел, който комбинира
предлагане на кредити в условията на свободен пазар, е най-вечезаплахата от образуване на
балони36.
Различни модели на студентско кредитиране се прилагат най-вече в САЩ, където този пазар е
максимално дерегулиран – федерално законодателство по въпроса се приема едва в средата на
33

Каквато е и в момента ситуацията в България – има малко „широкопрофилни“ университети, а по-голям
брой - тясно специализирани.
34
Определение според Private student loans, Consumer financial protection bureau, US Department of Education,
August 2012
35
Освен някои изключения, например Великобритания, където държавните институции отпускат кредити от
бюджета.
36
Както посочва ZeroHedge, през 2012г. американският пазар на образователни заеми дава всички признаци на
образуване на балон, като общата стойност на дължимите суми по тези кредити достига почти трилион
долара през третото тримесечие на годината. (Виж http://www.zerohedge.com/news/2012-11-27/scariest-chartquarter-student-debt-bubble-officially-pops-90-day-delinquency-rate-g и http://www.zerohedge.com/news/201209-28/next-subprime-crisis-here-over-120-billion-federal-student-loans-default )
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2012г., като то налага единствено таван на лихвите по заемите37. Най-разпространеният модел на
заеми, давани директно от държавата, са т.нар. “Staffordloans”38, които имат две разновидности –
субсидирана и несубсидирана. При първата студентът поема единствено изплащането на
главницата по заема си, а лихви започват да се трупат едва когато свърши гратисният период.При
несубсидирания вариант студентът поема цялата дължима сума, но не по-рано от шест месеца
преди края на периода на обучение39. След рязкото увеличаване на лихвата през 2012г. тя е
фискирана на 6,8% за целия период. Системата на държавни „PerkinsLoans“40 е сходна –там лихвата
е по-ниска (фиксирана на 5%), но за сметка на това е необходимо доказване на нужда от студентски
кредит (поради бедност, например) и има таван на сумите, които могат да бъдат отпускани на
година (до 5500 USD на година за бакалавърски и до 8000 USD за магистърски програми).
Последното условие не дава достъп до по-качествените и скъпи образователни програми. При все
че се отпуска от държавата, този тип финансиране преминава през частни банкови институции и
фондове, които след това се занимават и със събирането на дължимите суми.Що се отнася до
частните институции, дерегулираният пазар е дал възможност за създаване на всевъзможни
програми за отпускане на заеми, най-известните от които са предлаганите от SallyMae и
SimpleTuition, които включват всевъзможни варианти за разплащане – по време на или след
завършване на обучението, изплащане само на лихви за определен период и т.н.
В сравнение с държавните програми общият обем на частните образователни заеми е относително
малък41. Често и самите учебни заведения създават институции, които отпускат образователни
кредити с минимални лихви. Тенденциите са към въвеждане на повече регулации в пазара на
студентски заеми, които да осигуряват по-голяма защита на потребителите им и едновременно с
това да предотвратят рисково пазарно поведение.
Системата от студентски заеми, която функционира във Великобритания, е сходна с тази на
държавно отпусканите заеми в САЩ.Тук, въпреки че частното студентско кредитиране не е
забранено със закон, то е много по-малко развито. За сметка на това функционира най-масовата
практика42 за студентско кредитиране чрез фонд (StudentLoanCompany), финансиран от държавата.
Една от важните цели, които програмата си поставя, е да поддържа максимално ниски лихви, като
за 2009/2010 година лихва на практика няма43, а за последния наблюдаван период – учебната
2012/2013г. лихвата е едва 1,5%44.Замисълът на лихвите е те никога да не надхвърлят инфлацията,
така че реално студентите никога да не плащат по-голяма стойност, отколкото са взели.
Изплащането на студентските заеми започва след достигането на определен праг в годишния доход
37

Виж
Congress
passes
bill
for
transport
jobs,
student
loans,
Reuters,
29.06.2012г.,
http://www.reuters.com/article/2012/06/29/us-usa-transportation-senate-idUSBRE85S19K20120629
38
Описани в Addressing Student Loan Repayment Burdens: Strengths and Weaknesses of the Current SystemThe
Project on student debt, The Institute for College Access & Success, 2006
39
Budget control act от 2011г. забранява отпускането на субсидирани заеми; споменавам ги като прилаган в
миналото модел.
40
http://www2.ed.gov/programs/fpl/index.html
41
За 2011г. са отпуснати общо 6 млрд. долара заеми от частни институции, а общата стойност на задълженията
по тях достига малко над 150 млрд. долара (PrivateStudentLoans, ConsumerFinancialProtectionBureau,
USDepartmentofEducation, August 2012)
42
Според статистиката на StudentLoansCompany за учебната 2011/2012г. в програмата за студентско
кредитиране
са
участвали
1,023
хил.
студенти,
http://www.slc.co.uk/statistics/nationalstatistics/newnationalstatistics1.aspx
43
По силата на правило в HigherEducationAct, въведено през 2009г., според което на студентските заеми не
следва да се начисляват лихви; правилото е отменено през 2010г.
44
http://www.studentloanrepayment.co.uk/portal/page?_pageid=93,6678642&_dad=portal&_schema=PORTAL
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(за 2011/2012г. – 27,734 паунда). Характерно за тази система е, че е силно институционализирана –
студентите подлежат на одобряване от образователната институция, както и от държавната
компания, а изплащането се случва чрез данъчните служби (HMRS), като има изградена система за
събиране на задълженията и от чужбина. Повечето от системите на студентско кредитиране,
прилагани в Европа, са сходни с британската45, като основните различия са в частта от общата
стойност на образованието, които покриват и периода за възстановяване на взетите суми.

4. Перспективи за развитие на модела на финансиране в България
Изходният въпрос, който трябва да бъде зададен тук, е дали следва висшето образование да остане
в сферата на централизирана стратегия и да се разглежда като публична услуга и публично благо.
Ако се съди от по-горе разгледаните изследвания за ефективността и качеството на различните
модели за финансиране на висшето образование, разгледани по-горе, в дългосрочен план целта в
сферата на висшето образование би следвало да бъде именно по-нататъшната приватизация на
сектора. Приватизацията ще сложи край и на тенденцията на „обезценяване“ на образованието46,
водейки до връщането на акцента върху качеството на висшето образование.
Един от резултатите от постъпките към приватизацияобикновено е спадът на общия брой на
студентите47, което противоречи на настоящите държавни (и европейски) цели за постигане на все
по-голям брой висшисти. Този процес обаче надали ще засегне специалностите, при които има
дефицит на специалисти, а тези, при които има свръхпроизводство на кадри. Като цяло е
необходимо да се преосмисли отношението към висшето образование –т.е. не да се залагат цели за
„масовост”, които да го превръщат общо достояние, а да има реална оценка за търсенето на кадри.
Въпросът може да се прецизира в този смисъл – необходимо ли е България да поставя все поширокото разпространение на висшето образование като стратегическа цел. И докато през годините
общият брой студенти расте, възможностите им за реализация, породени от разликата в степента на
образование, прогресивно намалява.
Основният аргумент в полза на държавното финансиране на висшето образование е, че
образованите кадри имат по-голям шанс да намерят работа и да извършват по-качествен и
съответно по-високо платен труд, който от своя страна генерира повече добавена стойност и повече
данъчни постъпления, които оправдават „инвестицията“ на данъчни средства. И наистина, както е
видно от графиката по-долу, с увеличаването на степента на образование се повишават
коефициентът на заетост за групата по образователен признаки средната за групата работна
заплата. И докато тези стойности са изключително ниски за групите с начално и основно
образование 48 , то различието между тези със средно, професионално и висше образование
(бакалавър или магистър) не е толкова голямо и се състои най-вече в относително по-високата
45

С изключение на Финландия, където банките отпускат държавно гарантирани заеми; подробно описание на
различните схеми у Gulle, MStudents Loans in Europe: An Overview, Université Panthéon-AssasParis
46
Което е неизбежен резултат от масовизацията на образованието; както сочи изследването на
ThreeSigmaSystems, субсидирането на достъпно образование води не до изравняване на възможностите на
пазара на труда, а обратното – води до все по-големи неравенства. (http://www.3sigma.com/educationalinflation-and-growing-inequality/)
47
Виж Belfield and Levin, Education Privatization: causes, consequences and planning implications, Fundamentals of
Education
planning,
International
Institute
of
Education
Planning,
UNESCO
2002,
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/250786/session5EduPrivatizationBelfieldand%20Levin.pdf
48
Тук трябва да се има предвид, че използваните данни на НСИ не включват сектор Селско, горско и рибно
стопанство.
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средна заплата на висшистите. Голямата разлика идва при онези,достигнали докторска степен,
което е закономерно, предвид това, че тук става дума за хора, инвестирали минимум 4-5 години
повече в образование и научна дейност.
Сравнението показва, че въпреки допълнителната инвестиция на финанси и време, придобиването
на висше образование не предоставя значително преимущество на пазара на труда пред средното
образование, но осигурява достъп до по-добре платени професии. В този смисъл инвестициите във
висше образование могат да се разглеждат като политика за повишаване на качеството на човешкия
капитал и на доходите, но не и като мярка за разширяване на заетостта.
Графика 5: Коефициент на заетост и средна заплата според образователната степен, 2010г.
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Гореизложеният международен опит сочи, че рязката смяна на модела на финансиране води до
натрупване на недоверие към системата и срив на качеството (и като цяло по-лош резултат от
изходното положение). По тази причина е необходима постепенна еволюция на модела, прицелена
в постигане на максимално пазарно-ориентирана система, основана на информиран избор и
конкуренция и ориентирана към условията на пазара на труда. Първоначалното изискване за начало
на реформа на модела е изравняването на статута на образователните институции – частни и
държавни –по отношение на възможността за получаване на субсидии, без което е невъзможно да
има равнопоставеност и честна конкуренция между тях. За тази цел е необходимо незабавното
вземане на редица мерки, които включват:
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1). Премахване на ограниченията за размера натаксите за обучение и прекратяването на практиката
за определяне на таксите на държавните университети от Министерски съвет, което да им позволи
самостоятелно да се позиционират на пазара на образователни услуги и да определят собствена
стратегия спрямо привличането на студенти.
2). Прекратяване на централното определяне на квоти за специалностите, чиито брой следва да
зависи от търсенето им (по описания по-долу модел).
3). Внасяне на изменения в процеса на акредитация на учебните заведения, като се заложат помалко и ориентирани към качеството правила за даване на лиценз за предоставяне на
образователни услуги, както и опростени процедури за откриване на нови висши учебни
заведения49.
4). Премахване/изменяне на част от субсидираните преференции, с които студентите се ползват,
например студентските столове. Поддържаните изключително ниски наеми и разноски по
студентските общежития50 от една страна налага изключително ниското качество на условията на
живот в тях, а от друга предполага допълнителни бюджетни разходи за поддържането им.
Възможно решение е повишаването на наемите и намаляването на субсидиите, така че да се
приближават до реалните пазарни цени на жилищата под наем. Отделно, студентските
преференции за транспорт (особено железопътен) създават и изкривявания на пазарите на тези
услуги.
Настоящите условия позволяват въвеждането на финансиране въз основа на резултатите51. От една
страна има изградена система от критерии в лицето на Рейтинговата система на висшите училища,
която съдържа редица критерии, включително от “междинния” (intermediate)тип, които биха могли
да послужат за основание за диференцирано изплащане на част от държавните субсидии, които по
този начин ще се насочат към специалноститеи университетите, които се класират по-високо по
различните критерии. В българския случай е необходимо прилагането на усложнен модел (подобен
на тези, прилагани в Пенсилвания и Тенеси, например), тъй като опростените модели, основани на
два или три критерия няма реално да променят настоящата структура на финансиране, понеже в
България няма съществена разлика между записаните и завършващите студенти52.
Реформа в посока пазарно ориентиране няма как да се ръководи от фактори като социално
включване и прием на студенти от малцинствата, тъй като те по същество не се различават от
прякото въвеждане на квоти, което води до изкривявания и спад в качеството. Единствената
причина, поради която на такъв тип критерии би могла да се придаде някаква тежест, е така
49

Въпреки
че
в
момента
НАОА
има
множество
критерии
(посочени
на
http://www.neaa.government.bg/bg/methodology/criteria), по-голямата част от тях са формалистични, а не
свързани с реалната дейност на университетите.
50
Към 2012/2013 академична година наемът на общежитие в повечето блокове на Студентски град е фиксиран
на 40 лева на месец, а разходите за режийни са приблизително 10-15 лева на месец, при 6-8 пъти по-високи
средни цени на свободния пазар.
51
Именно в тази насока е и реформата на финансирането на висшето образование, въведена през юни 2012;
моделът, основан на оценка, обаче не е обвързан със самия учебен процес, а и служи само за отдаване на
допълнително финансиране на представилите се добре висши училища, но не и за отнемане на финансиране
от ниско оценените (виж Постановление на МС №121 от
25 юни
2012 година,
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/decree/pms_1212012_subsidii_VU.pdf )
52
Причина за което е заложената бариера на „входа“ на висшето образование във вид на тежки приемни
изпити, които служат като основен механизъм за подбор на студентите, и малкия процент на прекъсващи и
отпадащи студенти по време на самия курс на обучение.
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необходимата за всяка реформа обществена подкрепа, тъй като равният достъп до образование се
счита за ценност (а и поначало едно от основанията за държавно субсидиране). Тежестта на
оценяването на текущите курсове – поради неговия относително субективен характер –също не
може да е водещ критерий. По тази причина за основа на формулата за определяне на субсидиите
следва да се вземат няколкото измерваеми критерия, които се отнасят до качеството на учебния
процес (брой кредити от „незадължителни курсове“, общ брой часове занятия, външно оценяване
на курсовете), до академичния състав и научната дейност (публикации и цитиране, композиция на
академичния състав), до предлаганите условия (инвестиции в материална база и административна
ефективност) и до крайната ефективност (реализацията на пазара на труда и привличаните външни
инвестиции). Графиката показва примерно отношение между различните елементи на
финансирането им според важността им за резултатите от висшето образование. Към тези основни
елементи с цел по-прецизно оценяване могат да се добавят и други от разнообразните критерии,
използвани в Рейтинговата система на висшите училища спрямо отделните специалности.
Графика 6: Примерен модел за определяне на финансиране въз основа на резултатите
Външни
инвестиции
Административна
ефективност

Брой кредити

Реализация на
пазара на труда

Брой часове

Материална
база

Външно оценяване

Публикации, цитир
уемост

Композиция

Постепенно този тип субсидиране следва да отговаря за все по-голяма част от общата субсидия на
отделните специалности, за сметка на директните плащания на брой студенти.Не е необходимо
промяната да се извършва рязко –прехвърлянето на 10% от субсидиите на година към новия модел
на финансиране ще позволи плавен преход и постепенно намаляване на цялостния размер на
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субсидиите. Учебните заведения от своя страна ще имат възможността да се адаптират към новите
условия53.
Паралелно с това трябва да се развие системата на студентско кредитиране – в момента студентски
заеми ползват едва 1,6% от студентите.Въпреки че в момента има относително широк набор от
различни студентски заеми54, популярността им е много малка, най-вече поради пределно ниските
такси на повечето университети.Основната заплаха тук би била образуването на балони и
следователно (ако се приеме нов модел на кредитиране вместо настоящия „половинчат“) следва да
се разработи механизъм за избягване на такъв развой 55 . За целта трябва да се прецизират
критериите за отпускане на държавни гаранции, така че достъп до гаранция да имат тези, които не
могат да финансират образованието си по друг начин.
След прехвърлянето на основната част от държавното финансиране на база на демонстрирани
резултати – което неминуемо ще измени структурата на висшето образование–следващият етап в
еволюцията на системата би следвало да е въвеждането на система от ваучери, която изцяло да
замени ползваната система на директни плащания към университетите. Така в своя последен
стадий на развитие финансирането на висшето образование ще се състои от плоска субсидия във
вид на ваучер, отдавана на всеки студент, съчетана със студентско кредитиране.Това е моделът,
който ще позволи едновременно запазването на държавния приоритет върхи образованието – при
това с много по-ефективно разпределение –и налагането на пазарния принцип при финансирането
на университетите и специалностите. Освен това един такъв модел би гарантирал максимална
академична свобода и липса на неефективна държавна регулация на учебното съдържание и
разпределението на броя студенти по специалности.

53Друга възможност е самата рейтингова система да послужи за основа на конкретните субсидии по
специалности и учебни заведения. Субсидията може да е диференцирана за съответните граници на
рейтинговата оценка. Така например, при рейтинг от … до …, субсидията на приет в тази специалност (в
съответното заведение) е … лева на година.
54
Списък
с
предлаганите
в
момента
от
частни
институции
студентски
заеми
на
http://www.moitepari.bg/content/default.aspx?name=studentski_krediti; трябва да се има предвид, че от само
три
от
тях
предлагат
държавно
гарантирани
заеми
по
смисъла
на
ЗКСД
(http://www.minedu.government.bg/left_menu/registers/registar_banks.html )
55
Тук няма да се спирам подробно на различните механизми за това; редица примери за добри практики и
възможни решения могат да бъдат намерени в White, L, PreventingBubbles: Whatroleoffinancialregulation? Stern
School of Business, University of New York, 2010, http://webdocs.stern.nyu.edu/old_web/economics/docs/workingpapers/2011/white,%20asset%20bubbles%20and%20regulati
on.pdf
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5. Заключение
Системата на държавно финансиране на висшето образование в България е основана на морално
остарял и неефективен модел, който води до значителни държавни разходи, които не отговарят на
предлаганото качество на образование и на потребностите на пазара на труда що се отнася до
квалификацията на кадрите.
Опитът от други системи на висше образование откроява три отделни модела, чието прилагане води
до значително по-добри резултати като разпределение на финансирането, подобряване на
качеството и разпределението на специалностите и ориентирането към по-нататъшна заетост:
 Модели, основани на резултатите: финансирането се отпуска въз основа на система от критерии,
които оценяват качеството на висшето образование, знанията и уменията, придобити от студентите,
което насочва финансирането към най-добрите специалности и университети;
 Модели, основани на търсенето: „плоска“ държавна субсидия, достъпна за всеки студент във вид на
ваучери, допълнена със семестриална такса, което позволява съревнованието между
университетите в свободни пазарни условия, но запазва социалната ангажираност към сферата на
образованието;
 Модели, основани на студентски заеми: система от заеми с минимална държавна регулация, при
която университетите свободно определят цената на образованието си.
Предвид факта, че никой от по-горе изложените модели не се среща самостоятелно и в чист вид в
практиката, реформата на модела на финансиране в България би могла да вземе най-добрите
елементи от трите модела. Няма видими пречки пред въвеждането на финансиране въз основа на
резултатите (на лице са множество методи за оценка), подкрепяно със студентски кредити, като
вбъдеще може да се премине към финансиране чрез ваучери. Преди да се премине към
дългосрочна и цялостна реформа на модела на финансиране, първоначалното оптимизиране на
финансирането се нуждае от няколко спешни мерки. Сред тях са премахване на таваните на
семестриалните таксите, прекратяване на практиката на определяне на броя студенти по
специалности на ниво министерство на образованието, преосмисляне на видовете студентски
преференциии подобряване на метода на акредитация на висшите учебни заведения.
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