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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на този доклад е да направи кратък преглед на международния опит и установените
практики във финансирането и управлението на училищното образование, както и да
представи действащата организация на управлението и финансирането на този сектор в
България. Докладът представя различни варианти за управление и финансиране на
образователните дейности, начините за осъществяване на граждански/родителски контрол
върху образователните услуги, както и разпределението на ролите и отговорностите между
централната и местната власт от гледна точка на финансирането и управлението.
Този доклад представя по схематичен начин основни положения и общи принципи при
организирането на образователните услуги и не дава “рецепти”, конкретни препоръки или
готови отговори за това как да се подходи към финансирането и управлението на
училищното образование в България.
Засегнатите теми в доклада могат да послужат като добра основа за дискусия относно
начините, по които да се постигне по-висока ефективност и ефикасност, както и по-високо
качество на основното и средното образование.
Темите засегнати в доклада са част от протичащия диалог по реформата на фискалните
взаимоотношения между централната и местната власт, чиято основна цел е да се достигне
равновесие между общинските разходни отговорности и приходните и управленски
правомощия на местната власт.
Разходите за образователни дейности представляват значителна част от бюджетните разходи
на българските общини. Това означава, че провеждането на добре обмислена и успешна
реформа в общинския образователен сектор би имало огромно влияние както върху
цялостното подобрение на образователните услуги в страната, така и върху резултатите от
протичащите реформи в местното самоуправление.
Този доклад систематизира основните материали, представени на дискусионна кръгла маса
през април 2002 г. с участието на експерти от МОН, общинската администрация,
ръководители на регионални инспекторати по образованието, представители на
неправителствени организации.

1

І. МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА
ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Три общи въпроса
•

Каква е най-подходящата роля на централната власт в образованието? На
общинските ръководства? На самото училище?

Няма един единствен правилен отговор на този въпрос. Ако погледнем световната практика,
ще установим, че са налице както централизирани, така и децентрализирани образователни
системи с високо качество. Например във Франция системата до съвсем скоро бе силно
централизирана, докато в Нова Зеландия е децентрализирана. Въпреки всичко практиката
показва, че когато на училищното ръководство
(директор и/или училищен
съвет/настоятелство) се дават по-големи правомощия и свързаните с тях по-големи
отговорности в управлението на персонала и училищния бюджет се повишава и
ефикасността при използването не ресурсите.
Обикновено организацията на образованието и неговото управление от различните нива на
държавна власт е въпрос на политика и най-често се отразява в конституцията на дадена
държава. Ето защо по-голяма значимост следва да се отдава не на теоретичния въпрос за
системата – дали е най-добре централизирана или децентрализирана система на образование
– а по-скоро на практическия въпрос – в случай, че отговорността за организацията на
образованието се приписва на повече от едно равнище на държавна власт, какви мерки
трябва да се предприемат, така че системата на образованието да работи възможно найдобре?
•

По какъв начин централната власт най-добре ще допринася за финансиране на
училищното образование, основно и средно?

Централната власт има задачата да изпълни няколко основни цели с финансирането на
държавното образование и са налице много варианти за начина, по който то прехвърля
отпуснатите финансови средства към общините или училищата. Централната власт следва да
намери този механизъм за финансиране, който най-добре би спомогнал да се постигнат
поставените цели. По-долу ще се обсъдят целите и вариантите за финансиране.
Централната власт в България финансира държавното образование чрез отпускане на обща
субсидия на общините. Тази обща субсидия не е предназначена конкретно за покриване на
разходите в образованието. Общата субсидия помага да се уравновесят общинските приходи
на глава от населението, но тя не е ефективно средство за контрол над обема общински
разходи за образование или как се правят тези разходи.
•

Каква е най-подходящата роля на родителите в контрола и управлението на
училищата?

Потенциално родителите могат да изпълняват много важна роля в държавното образование.
Ангажирането на родителите в училищната дейност е много важен фактор, тъй като
допринася за по-голяма отчетност на училищата пред техните клиенти (т.е. родителите). Още
повече, че изследванията в тази област доказват, че влиянието на родителите върху
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обучението на децата им е далеч по-важно от влиянието на самото училище. Ето защо
ангажирането на родителите в училищната дейност е косвен път училищата да помагат на
своите ученици да учат.
Ролята на родителите в предоставянето на образователната услуга е различна по света. В
някои държави родителите се считат за пасивни потребители на училищните услуги и не се
насърчава практиката те да изказват своето становище за училищната дейност или тяхната
намеса в дейността на училището. В други държави родителите се считат за много значим
фактор за гарантиране на отчетността, т.е. да гарантират, че училищните колективи правят
всичко възможно да помагат на децата им да учат. В някои региони на Бразилия, например,
родителите избират членовете на училищния съвет, които на свой ред избират директора на
училището и одобрява годишния бюджет на училището.
Три специфични за България въпроси:
•

Как може да се оптимизира училищната мрежа при една образователна система
със споделени права и отговорности между централната и местната власт?

През последните години броят на учениците в България намалява, но броят на училищата и
учителите остава относително постоянен. Тази тенденция намира отражение в намалената
численост на паралелките и общия брой на учениците в някои училища. В резултат
образователните разходи за ученик са значително по-високи, отколкото е необходимо.
Обединяване на училища и умерено увеличаване на числеността на паралелките би
освободило ресурси, които биха могли да бъдат използвани по-ефикасно с оглед на
повишаване на качеството на обучение.
Централните органи на държавна власт са ангажирани с окрупняване / обединяване на
училищата, но те нямат правомощията да обединяват училища на своя глава. От общините се
изисква да поискат подобно обединяване, и едва тогава правителството може да реши да
одобри такова окрупняване. Проблемът е в това, че общините нямат никакви стимули да
изискат такова обединяване. От подобно искане много от гражданите в тези общини ще се
почувстват ощетени, и ще дадат воля на негативното си отношение на следващите избори.
Т.е. обединяването на училища има висока политическа цена за кметовете и общинските
съветници. Ако общините можеха да се възползват от спестените ресурси в резултат от
обединяването на училища, те биха могли да използват спестените средства за повишаване
качеството на образование по други начини и вероятно да намалят или дори премахнат
политическата цена. Обаче общините не могат да разполагат със спестените средства. Ако
намалят числеността на паралелките, а по този начин и броя на заетите учители,
правителството ще намали общата субсидия, отпускана на общината със стойността на
намалените учителски заплати.
Обединяването на училища трябва да се разглежда като инвестиция, която би се върнала с
течение на времето. Но ако централното правителство позволи на общините да разполагат с
част от спестените при окрупняване на училищата средства, или, ако централните органи на
държавна власт покриват цената на обединяване на училищата по други начини – например
като предоставят възможности за участие в училищната собственост или специализирана
квалификация за учителите, или финансиране на транспорта на учениците, общините биха
били по-склонни да съдействат като изискват закриване на училища.
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•

Каква би следвало да е ролята на общините в управлението на училищата?

Отговорностите за държавното образование се споделят между централните и местни органи
на държавна власт. Централната власт определя най-вече нормите и стандартите в
образованието, както правят и повечето правителства. Общинските органи на местно
самоуправление финансират образованието, каквато практика е често срещана в света.
Учудващо е, че общините осигуряват основно финансиране на държавното образование, а
реално нямат права да управляват ресурсите.
Всъщност общините трябва да имат своята роля в управлението на училищата, съответна на
техния принос във финансирането им. В случая с България следва да се твърди следното: или
(a) да се дадат на общините по-големи правомощия в управлението на образованието или (b)
да се прехвърлят повече отговорности за финансиране на образованието от общините към
централната власт.
•

Следва ли експериментът с делегираните бюджети да се разшири?

Международният опит с делегираните бюджети на училищата (делегирани или към
училищните директори или училищните съвети/настоятелства) е положителен. Отпускането
на ресурси на училищата, както и на права да се разпределят тези ресурси, е без съмнение в
полза на отчетността, и също позволява на директора на училището (или съвета) да
разпределя ресурсите в зависимост от уникалните потребности и приоритети на дадено
училище.
По принцип, на директора на училището (или съвета) следва да се делегира бюджет, с който
да се покриват както разходите за заплати (персонал), така и разходите за веществена
издръжка и дребни ремонти. Или най-малкото, всички разходи за веществена издръжка и
дребни ремонти (без капиталови разходи) трябва да се делегират на училището.
Делегирането следва да е в интерес както на общината, така и на училището, тъй като
делегирането обикновено води до повишена ефикасност, и осигурява ясна отчетност както за
общината, така и за родителите.
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ІІ a. РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ
Централната власт отговаря за финансирането, а в някои страни и за цялостното
обезпечаване на основното и средно образование, защото образованието е от изключително
значение за социалното благополучие на нацията. Образованието на всяко дете не само носи
изгоди за това дете във връзка с по-добрите перспективи за развитието му, но
облагодетелства и обществото като цяло. Три са основните цели на централната власт в
областта на образованието:
•

Да гарантира равнопоставеност и справедливост

Тъй като образованието играе съществена роля при определяне на бъдещите икономически
перспективи на отделния гражданин, равнопоставеността в образованието е една от
значимите грижи на правителствата в повечето страни. В отделните държави съществуват
различни определения за равнопоставеността, но в болшинството случаи тя се отъждествява
със сравнително еднаквите държавни разходи за един ученик във всички училища. В някои
страни равнопоставеността се дефинира по следния начин: да се гарантират на децата в
неравностойно социално положение повече държавни разходи от тези с по-добро социално
положение.
•

Да гарантира качество на образованието

Качественото образование придобива все по-голяма значимост, защото образованието е
главният фактор, определящ конкурентноспособността на дадена държава на глобалния
пазар. Определението за качествено образование обикновено се свежда до степента, в която
дадено дете владее учебния материал, залегнал в учебната програма. В последно време,
обаче, това качество все повече се свързва не само до обема знания, които децата получават,
но и с начина им на мислене, до каква степен се адаптират към новите технологии, как
работят заедно, и как решават проблемите.
•

Да насърчава ефикасността на образованието

За разлика от равнопоставеността и качеството, ефикасността на образованието много полесно се дефинира. Ефикасността представлява съотношението между обема получени
знания в училище и разходите за образование. Друго определение на ефикасността се
свързва с необходимите разходи за достигане на даден стандарт в образованието. В интерес
на органите на държавната власт отговорни за финансирането на образованието е да
гарантират благоприятна среда и да предоставят стимули за по-голяма ефикасност на
образованието, тъй като средствата, спестени от по-ефикасно образование, позволяват на
този орган на властта да прави по-големи разходи за постигане на другите цели на
образованието, свързани с равнопоставеността и качеството.
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ІІб. КОИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА СЛЕДВА ДА ФИНАНСИРАТ И УПРАВЛЯВАТ
УЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ?
•

Посока към споделяне на отговорностите

Както отбелязахме по-горе, в световната практика има различни начини за финансиране и
управление на образованието. По принцип можем да твърдим, че в случаите, в които
централната власт предоставя по-голямата част от финансирането и има по-големи
управленски и контролни функции, обикновено се наблюдава по-голяма равнопоставеност
между разходите за 1 ученик. От друга страна, когато училищата /подобно на делегираните
бюджети/ или местните власти управляват бюджетите за образование и вземат решение за
разпределението на ресурсите, обикновено се наблюдава по-голяма ефикасност и по-лесно
постигане на прозрачност и отчетност пред родителите в качеството им на потребители на
образователната услуга.
В много държави по света е въведена система за споделени отговорности. Във Франция,
където системата на образование беше изключително централизирана, понастоящем се
осъществява децентрализация на сектора чрез делегиране на правата за вземане на
финансови решения на ниво местни органи на властта. В САЩ, където образователната
система в исторически план е била винаги силно децентрализирана се наблюдава тенденция
по-високите нива на държавна власт /на ниво щат и на федерално ниво/ постепенно да
поемат по-голяма отговорност за финансирането на образованието.
•

Напрежение и конфликти между различните нива на държавна власт е
естествено

При споделени отговорности за финансиране и управление на образованието, се наблюдава
едно здравословно напрежение и конфликти между различните нива на властта. По принцип,
министерствата на образованието рядко се доверяват на общините – министерствата се
опасяват, че в общините липсва компетентност или капацитет или пък се опасяват, че
даването на повече власт на общините във финансирането и управлението може да резултира
в използване на образованието за политически цели. От друга страна, общините не обичат
министерствата да се наместват в образованието, тъй като считат, че министерствата не
познават местните потребности и затова не могат да ги задоволяват, а и тромавата им
бюрокрация е малко вероятно да проявява инициативи за промени. Разбира се и
министерствата и общините имат някакво основание за своите възгледи.
•

Разпределението на ролите и отговорностите трябва да е подчинено на
целта да се постигне по-голяма ефикасност и отчетност.

Основният проблем на споделените отговорности при предоставянето на която и да е
публична услуга, в частност основно и средно образование, е споделената отчетност. Когато
се споделят отговорности, кой и кое ниво на държавна власт следва да носи отговорност за
ниското качество на образованието, или за недостатъчните държавни разходи? Ако
гласоподавателите не са доволни от образованието, което техните деца получават, кой носи
отговорността за това? Наблюдава се тенденцията правителството да обвинява общините и
обратно – общините прехвърлят топката на правителството. Това обаче не решава
съществуващите проблеми.
6

При разпределението на ролите и отговорностите звучи разумен принципа на
субсидиарността. Според този принцип, отговорностите за вземане на решения следва да се
делегират до най-ниското ниво на власт, което разполага с необходимия финансов и
управленски капацитет за изпълнение на поетите отговорности и задължения.
Субсидиарността гарантира възможно най-голяма близост между предоставящия публична
услуга и потребителя, както и най-ефективен контрол от страна на потребителя върху
качеството на предоставяната му услуга.
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ІІІ. РОЛЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ
Централната власт носи основната отговорност за гарантиране на:
•

Равнопоставеност във връзка с достъпа до образование и качеството на
предоставяните образователни услуги във всички общини и за всички
подоходни групи

Обикновено именно правителството отговаря за общата равнопоставеност в държавата. Така
политиката му в областта на социалното подпомагане, пенсиониране, и разпределение на
доходите чрез въведената данъчна система обикновено е отговорност на централните органи
на властта или правителствата.
•

Обучение на високо (и повишаващо се) качество

Тъй като качеството на образование определя конкурентноспособността на една нация на
глобалния пазар, гарантирането на качество на образователната услуга и предоставянето на
стимули за неговото повишаване е отговорност на централната власт.
•

Ефикасно използване на ресурсите

Гарантирането на ефикасност при използването на ресурсите е обикновено отговорност на
властта, ангажирана пряко с финансирането и предоставянето на услугата, в случая това е
местната власт. Ако погледнем отново международния опит в това отношение, обаче, се
оказва, че често пъти централната власт трябва да осигурява стимулите за иновации, които
биха повишили ефикасността.
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ІV. КАК МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВОТО МУ?
Равнопоставеност по отношение на достъпа до образование и качеството му в
различните общини и подоходни групи може да се гарантира чрез:
•
•
•
•

Установяване на правото/задължението на децата да посещават училище
Определяне и налагане на минимални стандарти в образованието
Осигуряване на специализирано/допълнително обучение и допълнителни
ресурси за децата в неравностойно социално положение
Създаване на система на финансиране, която да позволява всички общини да
покриват тези минимални стандарти

Както вече отбелязахме, образованието е ключов фактор за бъдещото благосъстояние на
отделната личност, особено във връзка с доходите й. Ето защо правителствата често поемат
отговорността да гарантират някакво основно минимално образователно равнище за всички
деца, както по отношение на годините задължително образование, така и най-малкото за
качеството на това образование. Когато местните органи на властта играят важна роля в
финансиране и цялостно материално обезпечаване на училищата, правителството на
национално ниво обикновено възприема политика да осигури минимални държавни разходи
за ученик, които да съответстват на желаното минимално качество на образование. Тъй като
местните органи на властта често имат различни бюджетни възможности (фискален
капацитет), или различна способност да набират приходи в общинския бюджет чрез данъци и
такси, правителствата обикновено отпускат финансова помощ за тези общини, които не
разполагат с необходимите средства да покрият минималните разходи за ученик.
Някои деца имат потребност от специализирано обучение, което може да е резултат както от
произхода им - от социално-слаби семейства, които не ги подготвят за училище достатъчно
добре – така и от специфичните им образователни потребности във връзка с някакъв говорен
дефект или незнание на езика, на който се провежда обучението в училище. Обикновено
централната власт осигурява необходимите допълнителни ресурси, които компенсират
дефицита в тяхното образование. Понякога тези допълнителни ресурси се предоставят или
под формата на по-големи финансови трансфери към общините с по-голям брой нуждаещи
се деца, а понякога правителствата създават и финансират специални програми, насочени
към тези нуждаещи се деца, които програми се реализират от самите училища.
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V. КАК МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРО КАЧЕСТВО?
Обучение на добро качество и повишаващо се качество може да се осигури чрез:
•
•
•
•

Определяне и налагане на минимални стандарти в образованието (на входа или
на изхода на образователния процес?)
Насърчаване — чрез стимули и подпомагане — иновациите и усилията
Създаване на система на отчетност пред клиента и финансиращия орган
Предоставяне на информация за резултатите от обучението, степента на
удовлетворяване на родителските изисквания и ресурсите, вкарани в
обучението, включително финансовите ресурси

За да гарантира качествено образование централната власт, а в някои случаи и
професионалните организации, определят необходимата квалификация на учителите, или
основната учебна програма, и учебния план (брой часове). В повечето страни централната
власт също така организира и провежда стандартните изпити за определяне нивото на знания
на учениците на различните образователни степени, за да осъществяват контрол над
усвояването на знанията във времето и да определят специалните групи ученици, които се
нуждаят от допълнително подпомагане.
В някои държави (например някои Бразилски щати), правителството проучва родителското
мнение и доколко са удовлетворени от училищната дейност, събира информация за
основните образователни резултати в училището (включително средните резултати от
организираните и проведени от правителството изпити) и след това докладва събраната
информация на училищата и родителите под формата на отчетни карти на училището (или
доклад за дейността на училището). Тези отчетни карти не само дават представа за степента
за родителската удовлетвореност от учебно-възпитателната работа във всяко училище, но и
отразяват какво е положението на дадено училище спрямо другите от определен географски
район.
В Нова Зеландия, правителството създаде полу-автономно звено за оценка на училищата,
което сключва договори с експерти, периодично посещаващи училищата с цел да оценят
състоянието на материалната база, управлението на училището, методите и практиките на
преподаване, квалификацията на учителите. Резултатите от тази оценка доставят по-голяма
информация на училището, и на родителите, относно това какви мерки трябва да се
предприемат за подобряване на резултатите от учебно-възпитателната дейност. Докладът с
оценката е публично достояние, за да могат всички да се запознаят с него.
Централната власт може да разработва и специални програми, които да стимулират
повишаване на качеството на преподаване. Тези специални програми могат да включват и
материални стимули за училищата, показали по-добри резултати от очакваните, финансиране
на предложения на водещите училища за повишаване качеството на образование и
стимулиране на конкуренцията, и определяне на иновации с международно значение, както и
отпускане на допълнителни финансови средства на училищата, които биха искали да внедрят
тези иновации.
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VІ. КАК МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ЕФИКАСНОСТ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
РЕСУРСИТЕ?
Ефикасното използване на ресурсите може да се гарантира като:
•
•
•

Позволява се по-голяма гъвкавост в използването на входящите ресурси
Насърчават се иновациите, повишаващи ефикасността, чрез материални
стимули, пилотни програми, разпространение на най-добрите практики,
техническа помощ
Изгражда се система на отчетност пред клиента и финансиращия орган

Ефикасно и ефективно управляваното училище е това училище, което съумява да използва
наличните си ресурси за постигане на възможно най-високите резултати в сравнение с
останалите училища със сходни характеристики. В системата на образование, както и при
повечето държавни и частни фирми, ролята на ръководителя/мениджъра е именно да
гарантира ефикасност на дейността. Те обикновено са наясно как да работят за постигане на
възможно най-добрите резултати. Ето защо централната или местната власт, която
предоставя на директорите на дадено училище най-висока степен на гъвкавост в използване
на ресурсите, е по-вероятно да разполага и с по-ефикасни училища.
Макар, че местното училищното ръководство познава местната реалност най-добре, то не
винаги има най-добрите познания в областта на управлението на училищната дейност, а в
някои случаи няма и никакви стимули да работи за повишаване на ефикасността. Така,
централната власт има и друга функция – да информира училищното ръководство за
значимия национален и международен опит, и да предоставя възможности за квалификация
на училищното ръководство, и да създава механизъм, чрез който различните училищни
ръководства могат да се учат един от друг. Правителството също така може и да засили
стимулите за работа по снижаване на разходите и по-голяма ефикасност. По този начин,
както вече отбелязахме, правителството може да стимулира по-добре местните органи на
властта да обединяват училища.
Накрая, ефикасните училищни системи са отговорни и отчетни. Ефикасното използване на
ресурсите е обикновено най-голямата грижа и тревога за органите на властта, осигуряващи
финансиране на училищата, и тези органи на властта, независимо дали са централни или
общински, трябва да разполагат с възможността да възнаграждават онези училищни
директори, които управляват добре, и съответно да санкционират онези, които не съумяват
да управляват добре.

11

VІІ. ТИПИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ В
ОБЛАСТТА
НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
В
СМЕСЕНИТЕ
СИСТЕМИ
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ФУНКЦИЯ

ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ

ОБЩИНА

УЧИЛИЩЕ

•
•
•
•
•
•

Да определя стандарти
Може да назначава
Да определя стандарти
Да определя заплати
Може да назначава
Да определя основната
учебна програма

•

Може да назначава

•

Може да назначава

•
•

Може да назначава
Може да определя
заплати
Може да определя
свободно избираемата
учебна програма

•

Може да назначава

•

Да избира
учебници

•

•

Може да избира и/или
купува/снабдява
училища с учебници.

•

Разкрива/затваря
училища
Строи/
поддържа
материалната база
на училищата
Да осигурява
равнопоставеност

•
•
•
•

Да определя
изискванията към
съдържанието и
критериите за подбор
на учебници
Да определя критерии
Може да взема решения
Да определя стандарти
Може да финансира
строителство

Може да определя
свободно
избираемата учебна
програма
Може да избира
конкретни
учебници.

•

Да осигурява
необходимото
минимално
финансиране
Да финансира
допълнително
образование за деца със
специални нужди
Създава и наблюдава
стандартите за качество
Разработва изпити
Предоставя
информация
Стимулира материално
високото качество на
общинската и/или
училищна дейност
Финансира иновациите
Предоставя техническа
помощ
Определя
квалификационните
курсове

•

Може да взема
решения
Може да финансира
строителство
Може да поддържа
базата
Да осигурява равни
минимални ресурси
между училищата
Да назначава учители
със специални умения

Да се назначава
директор
Да наема учители

Учебна програма

•

•

Да осигурява
качество

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Сключва договори с
изискване за постигане
на по-добри резултати
Стимулира материално
високото качество на
училищна дейност
Финансира
квалификацията на
място
Може да наема
обучители за
повишаване на
квалификация

•

Може да поддържа
базата

•

Да определя
нуждаещите се
ученици
Да реализира
програми

•

•
•
•

Оценява учители
Определя
необходимостта от
квалификация
Може да наема
обучители за
повишаване на
квалификацията
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Тази таблица показва разпределението на функциите и отговорностите в системите със
споделени отговорности между централната власт и местните органи на управление в
областта на основното и средно образование. Тъй като учителските заплати представляват
80% от бюджетните разходи за образование, и тъй като учителите са най-важният училищен
ресурс за обучение, най-важните функции в образователната система са тези, свързани с
наемане, заплащане, и оценка на персонала.
Образователна система, в която централното правителство набира учителския колектив,
определя нивото на трудово възнаграждение, и прави оценка на училищното ръководство и
учителите е система, реално доминирана от централното правителство. Ако ролята на
местните органи на властта се заключава единствено в поддръжката на материалната база и
материално-техническите доставки, то ролята им е незначителна и подчинена на
централното правителство. Ако ролята на местната власт е незначителна, стимулите за
отговорност и отчетност от нея, както и самата отговорност и отчетност също биха били
незначителни.
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VІІІ.
ВАРИАНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ПО

Друга много важна функция на отделните нива на управление е финансирането. Налице са
разнообразни форми на финансиране по света, например:
• централното правителство осигурява по-голямата част от финансирането
• местните органи на властта осигуряват по-голямата част от финансирането
• централните и местните органи на държавна власт участват по равно във
финансирането
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Това, че централната власт осигурява по-голямата част от финансирането не означава, че тя
задължително определя и разходите. Всъщност налице са три общи схеми на финансиране
предимно от централната власт.
• централното правителство пряко определя разходването на отпуснатите субсидии;
• централното правителство превежда финансовите средства на местните органи на
управление, които ги разходват по свое усмотрение;
• централното правителство превежда финансовите средства на училищата, които ги
разходват по свое усмотрение.
Централното правителство финансира и разходва отпуснатите средства
Това е все по-рядко срещана практика в днешния свят на децентрализация. Най-добрият
пример в това отношение до скоро бе Франция. Тази схема изисква висока степен на
централизация и доста компетентна и сложна бюрократична система на централната власт.
Централното правителство финансира, а местните органи на управление разходват
отпуснатите средства
Тази схема все по-често се наблюдава, но най-ярките примери за бързо постигнати
положителни ефекти от възприемането на такава система са регистрирани в Нова Зеландия и
Чили. В Чили, например, централното правителство финансира близо 90% от разходите за
образование чрез целева субсидия определена по стандарти на един ученик, превеждана на
общините. По-голямата част от общините от своя са възприели механизъм на делегиране на
значителна част от необходимите средства за управление на ниво училище като използват
формула с обективни критерии за разпределение на средства между училищата. Тази схема
гарантира висока степен на равенство в разходите, като дава на общините висока степен на
местен контрол в определяне на начина по който да се извършват съответните разходи,
което в случая с Чили резултира едновременно в повишено качество на образователната
услуга и икономии в резултат на повишена ефикасност.
Централното правителство финансира, а училищата разходват отпуснатите
средства
Тази схема е възприета във Виктория, Австралия, и някои големи градове в САЩ и някои
Канадски провинции. Вместо да прехвърлят отпуснатите парични средства на общините,
централното или регионално правителство превежда тези средства на училищата — или на
училищните директори, или на избраните училищни настоятелства – които вземат повечето
решения за разходването на тези средства.
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ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА
Такава схема на финансиране изцяло от местните органи на властта е необичайна, макар че е
исторически вярна за САЩ, където местните училищни области набират собствени приходи
(обикновено, чрез имуществения данък); тази схема все още действа и в някои общини в
Бразилия, от които се изисква да финансират основното образование от собствени приходи.
Такава схема на финансиране води до неравенство в разходите между общините, което е
причината да бъде подменена с система на споделено финансиране.
ФИНАНСИРАНЕ, СПОДЕЛЕНО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ
НА ВЛАСТТА
Ако не всички, то поне по-голямата част от страните са възприели тази схема. За да се
справи с проблеми на нееднаквите разходи между училищата, повечето щатски правителства
сега предоставят средства, за да гарантират, че във всички области са налице минимални
разходи за ученик. Сърбия е друг пример за висока степен на финансиране и определяне
разходите в образованието на централната власт, но общините могат да допринесат с
допълнително финансиране, особено за строителство и поддръжка на материалната база.
България също е възприела модела на споделено финансиране, като общините осигуряват
по-голямата част от финансирането, но де факто тези средства са предоставени на общините
от централното правителство под формата на общата субсидия (или пакет субсидии).
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ІХ. ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ПРИ ЕДНА СМЕСЕНА СИСТЕМА НА
ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ
Както по-горе отбелязахме, образованието създава значими обществени блага като:
•
•

повишена икономическа конкурентоспособност на населението
ограничаване на различията в доходите

Ето защо централната власт трябва да гарантира високи минимални разходи като:
•
•
•
•

Задължава общините да правят определени минимални разходи за ученик, или
Превежда на общините минимална субсидия за ученик, равна на желаните
разходи за образование, или
Гарантира, че всяка община разполага с необходимия бюджет (фискален
капацитет), или
Съчетава горе-изброените.

Налице са няколко варианта, с които централната власт може да гарантира, че всички деца
получават някакви минимални разходи за образование. Единият вариант е просто да се
задължат общините да разходват такива минимални суми за образование, или, както е в
България, да се приемат подробни наредби/нормативни актове за цялостно материално
обезпечаване на училищата, което реално предполага да се задължат общините да правят
разходи за образование и спазват тези нормативни актове. Този вариант удовлетворява
целите на правителството на много ниска за него цена, но в повечето държави е политически
неприемлив за общините.
Втори вариант е да се превежда на общините минимална субсидия за ученик, равна на
желаното ниво на минимални разходи за ученик. Този вариант също удовлетворява целите на
правителството, но на много висока за него цена.
Трети вариант е централното правителство да определи минималните разходи за ученик,
като след това гарантира че местите органи на властта имат фискалния / финансовия
капацитет да спазят тези задължителни минимални разходи. Тази схема се прилага най-често
в САЩ, където правителството на централно или щатско ниво превежда на всяка община
допълващи финанси, които са равни на определените задължителни минимални разходи на
един ученик минус очакваните собствени разходи на общините, направени от собствените
им
приходи.
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Х. РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ОТЧЕТНОСТТА
В УЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
Накрая, макар че този доклад разглежда преди всичко ролята на различните нива на
държавна власт, не бива да се подценяват възможните изгоди от ангажиране на родителите в
управлението и контрола на училищната дейност. В крайна сметка родителите имат поголямо влияние над децата си в учебно-възпитателната работа, отколкото училището.
Родителите имат ресурсът да влияят върху резултатите от учебния процес в дадено училище,
както и върху поведението на училищните директори и учители, а по този начин и върху
качеството на преподаване чрез действия като:
• преместване на дете в друго училище (създаване на конкуренция между
училищата)
• избиране/премахване на директор на училище (управление)
• принос във финансиране на училищната дейност (влияние)
В случаите, в които финансирането на училището е пряко свързано с броя на записалите се
ученици, родителите могат да въздействат върху училищната дейност като преместват
децата си, или заплашват с преместване в друго училище.
Когато родителите имат реални правомощия във вземането на решения, колективът на
училището има стимул да слуша родителите. В някои страни родителите избират
училищните съвети, които на свой ред носят отговорността за избора на училищен директор.
В някои страни като Бразилия, например, правителството изисква преквалификация на
кандидатите за директори. Училищният съвет организира конкурс, в който тримата
кандидати, отговарящи на всички условия, представят виждането си за цялостната учебновъзпитателна дейност, и планирането на тази дейност. Въз основа на този конкурс съвета
избира училищен директор.
Родителите въздействат върху училищната дейност и с финансовата помощ, която оказват на
училището, главно във връзка с доставките и поддръжката на материално-техническата база.
Колкото е по-голям размера на финансовата помощ като част от оперативните разходи на
училището, толкова е по-склонен е училищният колектив да слуша родителите.
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