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Резюме
	През последните години образователните експерти, управляващите и
местните общности в България са обединени около двете стратегически цели
на училищното образование и предучилищното възпитание – необходимостта
от подобряване на достъпа и от повишаване на качеството. Липсата на ясна ви
зия за системни и синхронизирани политики за децентрализация на училищно
то образование и за ролята и отговорностите на различните заинтересовани
страни в процеса на нейното осъществяване представлява съществено препят
ствие пред постигането на тези цели.
	Целта на настоящия доклад е да представи платформа за широки
експертни и обществени дискусии, които да доведат до очертаването на ви
зия и разработването на стратегия за децентрализация в сферата на училищ
ното образование.
	Сред основните идентифицирани предизвикателства, които налагат раз
работването и прилагането на политики за цялостна децентрализация в сфера
та на училищното образование, са:
• Ниско качество и ефективност на образователните услуги
Качеството на работната сила в модерните икономики все повече се из
мерва според степента, в която са развити основни компетентности, кои
то дават възможност на индивида да се приспособява към променящите
се изисквания на пазара на труда, създават благоприятни предпоставки
за учене на по-късен етап и позволяват мобилност от една професия към
друга. Резултатите от международните изследвания категорично показ
ват, че в сравнение с повечето си европейски връстници 15-годишните
български ученици демонстрират много по-слабо развитие на умения и
компетентности за практическо решаване на проблемни ситуации.
• Недостатъчна адаптираност на училищата към разнообразните нуж
ди на учениците
	Българските училища все още в твърде ограничена степен адаптират
програмите, организацията на обучителния процес и използваните педа
гогическите методи към крайно разнообразните нужди, таланти и стило
ве на учене на учениците. Невъзможността на училищата да отговорят
на реалните потребности на учениците води до понижаване на качество
то и до голям брой отпадащи.
• Ниска ефикасност на финансирането
В сравнение с повечето европейски страни разходите за образование в
България са по-ниски и са налице слабости в процеса на предоставяне и
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усвояване на средства заради ограничения капацитет на системата да ги
използва за развитие на образованието и на самите училища.
• Слаба мотивация на човешките ресурси в училище за промяна
	Недостатъчната професионална автономност на учителите и училищата
ограничава личната инициатива, творческото, свободно и отговорно из
вършване на образователните услуги и води до демотивация, която не
може да бъде “компенсирана” само с финансови поощрения.
• Недостатъчно влияние на родителите и местните общности
	Силната централизация на управлението не дава възможност за засилва
не на влиянието на най-пряко засегнатите от развитието на образовател
ните услуги – учениците, родителите и местните общности.
Децентрализацията в образователния сектор е продължителен, много
измерен и комплексен процес, който изисква силно и ангажирано управление и
подкрепа както от страна на централната администрация, така и на всички оста
нали ключови заинтересовани страни. Анализът на заинтересованите от проце
са на децентрализация в България страни разкрива, че са налице многостранни
и често противоречиви интереси на различните “актьори”. Обединяващо и ос
новно предизвикателство за всички ключови “актьори” е липсата на ясна и ши
роко споделена визия за бъдещото развитие на образователната децентра
лизация. Освен това липсва и законова регламентация на функциите и задачите
на различните “актьори” на различните равнища на управление в условията на
децентрализация.
	Съществени пречки за пълноценния мениджмънт на децентрализация
та представляват недостатъците на административно управление (например
недостатъчно добре работещите механизми за междусекторна политическа ко
ординация и стратегическа комуникация, слабостите в информационна система
на държавната администрация, относително големия размер на административ
но-териториалните единици и дефицита на управленски капацитет на различни
те “актьори” на различните равнища). Не са предприети стъпки за подготовка на
промени на национално равнище във връзка с процеса на децентрализация:
високата степен на централизация и свръхрегулацията претоварват МОН с
огромен брой административни задачи, в т. ч. несъвместими с основните функ
ции на образователно министерство (като например прекия ангажимент за
поддържане и на известен брой училища). На практика децентрализационните
мерки досега се основават само на частично “делегиране” на компетенции за
вземане на решения на по-ниски нива без съществени промени в “основната
рамка” на публичната администрация. В съществуващите стратегически доку
менти за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и
подготовка мерките, свързани с децентрализация, всъщност са насочени основ
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но към търсене на подобрения в образователния процес при реално запазване
на централизираната система на управление.
	На общинско равнище основни пречки пред разширяване на ролята
на общините в предоставянето на основни публични услуги са недостатъчният
граждански контрол и силното влияние на централната администрация. От
своя страна общините не са достатъчно мотивирани да задълбочават децен
трализацията на подобщинско ниво и на ниво институции – доставчици на ус
луги. Ролята и статутът на училищните директори са неясни. Налице е двойна
та зависимост на училищните директори – от общината (във финансово отноше
ние) и от регионалните инспекторати (в професионално отношение). Липсват
изисквания към директорите, свързани с организационното развитие на
училищата въз основа на самооценка и управление на качеството, за сметка на
свръхпретовареност с множество административно-отчетни задължения.
	Силен негативен ефект върху училищата и техните екипи има същес
твуващата система за целеполагане в сферата на училищното образование.
Тя е изключително централизирана и негъвкава, което е голяма рядкост в евро
пейските страни, и оказва и пагубно въздействие върху качеството на учебния
процес. Водещо при планирането е разпределението на учебните часове, а не
постигането на минималните образователни цели, заложени в стандартите за
учебно съдържание.
	Системата за оценка на качеството е фокусирана върху външното стан
дартно оценяване на резултатите на учениците (измерване) и не е насочена към
модернизиране на външното оценяване (инспектирането) и развитие на само
оценяването на училищата. В сегашния си вид регионалните инспекторати по
образование изпълняват множество и дори противоречащи си функции. Търсе
нето и предлагането на професионални услуги е ограничено и несъобразено с
очертаващите се предизвикателства, свързани с децентрализацията.
	Процесът на децентрализация в сферата на училищното образование в
България до момента е задвижван главно от въвеждането на системата на деле
гирани бюджети. Като отчита позитивните страни от прилагането на системата
и необходимостта от нейното развитие, настоящият доклад извежда като прио
ритет в областта на децентрализация преразпределението на правомощията
за вземане на решения между различните “актьори” в управлението, което
следва да бъде допълвано от съобразени с възникващата нова система на уп
равление: финансиране, учебен план, оценка на качеството и професионална
подкрепа.
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	Цялостният процес на децентрализация е ориентиран към създаване на
система, в рамките на която училищата са отговорни едновременно пред дър
жавните институции, местните общности и потребителите на образователни
услуги. Ключовата концепция на децентрализираното управление е носенето
на отговорност на местно равнище. От една страна, потребителите на образо
вателни услуги (родители, ученици) пряко държат училищата отговорни за осъ
ществяваната дейност и постиганите резултати (къс път на отговорността), от
друга страна – в рамките на дългия път на отговорността:
• гражданите държат местното самоуправление отговорно чрез полити
ческите процеси (гласуване по време на избори);
• местното самоуправление държи отговорни доставчиците на образова
телни услуги посредством всички видове собственост (споразумения, до
говори);
• училищата държат своите собствени професионалисти (учителите) отго
ворни (управление).
Единствено гарантирането на организационна, професионална и финан
сова автономия на училищата може да позволи на училищните екипи да реша
ват самостоятелно и отговорно как да подобряват качеството и ефективността
на предоставяните образователни услуги, за да отговарят на очакванията на
поребителите, да постигат националните образователни стандарти и да посре
щат образователните потребности на местните общности.
Освен промените в училищата децентрализацията ще наложи съществе
ни промени и във функциите и задачите на “актьорите” на различните равнища
на управление в образованието:
	На национално равнище отговорностите на МОН следва да се пренасо
чат от пряко влияние върху институциите – доставчици на образователни услу
ги, към индиректни средства за влияние, стратегическо насочване на финансо
ви и човешки ресурси и формиране на политики.
	На областно равнище водеща е необходимостта от разработване на ор
ганизационна рамка на инспектирането (външното оценяване на училищата),
осъществявано под наблюдението на независим национален инспекторат.
	На общинско равнище следва да се осигури на местното самоуправле
ние пълна собственост върху училищата, но без намеса в микромениджмънта
на училищата. Общините следва да посредничат за изпълнението на национал
ните и областните политики и същевременно да имат и собствени приоритети и
цели.
10
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Две са областите на основни промени, свързани с развитието на децен
трализацията, които се предлага да бъдат разработени и осъществени в рамки
те на новия четиригодишен мандат на управление:
•	Създаване на институционална автономност и организационни рамки
(задължително развитие на училищата, основано на самооценка), които
да позволят на училищата да подобрят основните резултати от дейността си;
•	Създаване на система за външно оценяване на качеството, която е съоб
разена с по-голямата автономност и отговорности на училищата и е в
съответствие с насоките на Европейския съюз за осигуряване на качеството.
Важни съпътстващи успешното протичане на процеса на децентрализа
ция мерки са: дерегулация в сферата на образованието, реорганизация на мре
жата от поддържащи институции на Министерството на образованието и
науката, осигуряване на качеството на поддържащото обучение и създаване
на Национален инспекторат по образованието.
В същото време в доклада за дискусия се препоръчва да започне работа
та по анализ и планиране и в областите на дългосрочна промяна:
(1) децентрализация в публичната администрация и интегриране на управ
лението на образованието в цялостната административна система и
(2) реформа на учебния план, ревизиране на образователните стандарти и
учебните програми.
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Въведение
	Промените в управлението на образованието в България често не се
възприемат като интегрална част от цялостната реформа на държавната адми
нистрация. Тясната връзка между изключително централизираната система на
ръководство и управление на образованието и ниския капацитет на образова
телните институции да се адаптират към съвременните предизвикателства неви
наги е ясно разбираема за работещите на различни позиции и равнища в обра
зованието. Децентрализацията, изглежда, се приема като нещо, което “се случва
на образованието” и за което не е необходимо да се разработва същинска об
разователна стратегия. Процес на децентрализация, който обаче е задвижван
изцяло и само от публичната администрация, всъщност е една пропиляна въз
можност. От друга страна, професионалистите, които участват в разработването
на промени в цялостната система на ръководство, публично управление и пуб
лично финансиране, невинаги вземат под внимание спецификите на образова
телните услуги и очевидно не могат да поемат ролята на образователни специ
алисти, които определят насоката на промяната в същински инструменти на уп
равление на образованието, каквито са учебният план и инспектирането. Целта
на този доклад за дискусия е да свърже досегашните изолирани дискурси, като
допринесе за развитието на дебатите по темата за децентрализацията в сферата
на образованието.
Докладът обхваща т. нар. “училищно” образование, защото децентрали
зацията в сферата на висшето образование и образованието за възрастни е мно
го специфична. Децентрализацията във висшето образование е свързана с два
„скачени” един с друг проблема: автономността на висшите учебни заведения и
степента, в която определени функции за регулиране и осигуряване на качество
то, изпълнявани от централната администрация, се делегират на мрежи от вис
ши учебни институции или на самите висши учебни заведения. Що се отнася до
регулаторните функции (напр. квалификационните изисквания) в образование
то за възрастни, при оптимални условия те са идентични с основополагащите
наредби, валидни за професионалното образование и обучение.
Други аспекти на образованието за възрастни, върху които следва да
поставим акцент, са:
(1) услугите, свързани с образованието за възрастни, са много по-близки
до децентрализацията или деконцентрацията на услугите в областта на
пазара на труда, отколкото до образованието;
(2) до голяма степен услугите, свързани с образованието за възрастни, се
предоставят от обучителни организации на образователния пазар под
формата на бизнес услуги;
(3) политиките, свързани с насърчаването на обучението за възрастни на
работното място, са или регулаторни мерки, или финансови стимули,
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върху които по-ниските равнища на управление нямат почти никакво
влияние;
(4) сравнително голяма част от образованието за възрастни се насърчава от
услуги в културната област или чрез медиите. Въпреки че професионал
ното образование и образованието за възрастни не са обект на анализ
в настоящия доклад, всички релевантни аспекти на децентрализацията,
представени по-нататък, се отнасят и до училищното професионално об
разование.
	Настоящият доклад не е стратегия. Той цели да генерира, информира и
обогати дебатите за образователната политика и професионалния дискурс по
темата, което се надяваме да доведе до създаването и одобряването на страте
гия за децентрализация в образователната сфера. В този смисъл в доклада не се
предлагат детайлна пътна карта и план за реализация, а представяне на пробле
ма на концептуално ниво, идентифициране на основните предизвикателства в
съществуващата национална система на училищното образование и разработва
не на насоки за промяна за периода на следващия мандат за управление.
Разработването на настоящия доклад беше процес, насочен към анали
зиране на силните и слабите страни на българската система и очертаване на въз
можни промени, като се отчита и международният (и най-вече европейският)
опит. Участниците в работната група по подготовката на доклада са български
експерти в различни области: финанси, мениджмънт, учебен план, измерване
и оценяване, поддържаща квалификация, местно и училищно управление и
др. Дейността на експертната група бе подпомогната от международен консул
тант, който е и автор на първия вариант на доклада за дискусия. Съдържанието
на доклада обобщава резултатите от две експертни работилници и тематичните
доклади, изготвени от експертите - членове на работната група. Настоящият док
лад надгражда резултатите от два предишни съвместни проекта на “Експертни
анализи”, Инициатива за местното самоуправление и Институт “Отворено об
щество” – Будапеща: разработване на система за диференцирано заплащане на
учителите (2007) и разработване на доклад за реформата в оценяването на ка
чеството в България (2008).

Които следва да бъдат обсъждани допълнително в рамките на широки експертни дискусии с участието на пред
ставители на визирани в доклада заинтересовани институции, организации и експерти в областта на училищ
ното образование.

Членове на експертната работна група по образователна децентрализация: Ирина Файон, Боян Захариев, Ирена
Димитрова, Красимир Вълчев, Лазар Додев, Мариана Банчева, Мариана Георгиева, Петя Георгиева, Сергей Магдичев,
Стефан Иванов, Цонка Кенарова и Илко Йорданов.

Петер Радо, анализатор образователни политики, главен експерт в консултантска група “Eкспанзио”, Унгария.
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Докладът за дискусия се състои от четири глави:
(1) кратко описание на концептуалната рамка на децентрализацията в
образованието;
(2) подробен анализ на ситуацията с цел идентифициране на основните
проблеми в съществуващата система на ръководство и управление на
образованието и децентрализацията досега;
(3) очертаване на дългосрочна визия за посоката на промяна и
(4) описание на предлаганите по-нататъшни децентрализационни мерки
в някои приоритетни области в средносрочен план.
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1. Децентрализация в образованието
Определянето на рамката за дискусия би трябвало да започне с диферен
цирането на два възможни подхода към децентрализацията в образованието.
От една страна, често говорим за децентрализация в тесния технически смисъл
– като имаме предвид подхода, свързан с управлението, от друга страна, тълку
ваме децентрализацията в по-широк смисъл – от гледна точка на предоставяне
то на образователни услуги. Двата подхода са различни по отношение на техния
обхват и отправни точки.
	Според публично-административния подход децентрализацията се отна
ся до разпределянето на правомощия за вземане на решения между управлен
ските нива и участниците в образованието. В този смисъл децентрализацията
означава две еднакво важни промени:
1. Първата от тях е очевидната същност на децентрализацията, която се
отнася до мястото на вземане на решения: делегирането на компетенции за взе
мане на решения на по-ниско ниво на управление (регионално, местно, училищ
но).
2. Вторият, много по-малко акцентиран компонент на управленската де
централизация, засяга въпроса кои да бъдат участниците (“актьорите”) в управ
лението, т.е. включването на неадминистративни “актьори” в процеса на взема
не на решения, като например включването на политически избираеми предста
вители на местното самоуправление или участието на учителите във вземането
на решения на училищно ниво.
	С други думи, децентрализацията по дефиниция е споделяне на властови
правомощия и овластяване – тя предоставя власт на автономни “актьори”. Ето
защо делегирането на вземането на решения на по-ниски нива без включването
на неадминистративни участници е само деконцентрация, която – що се отна
ся до въздействието – всъщност дори засилва властта на централното управле
ние.
	Без да се задълбочаваме в по-нататъшни обяснения, можем да заявим,
че от публично- административна гледна точка основната цел на децентрали
зацията е да засили носенето и търсенето на отговорност на местно ниво (вж.
Раздел 3.1.). Ето защо обсегът на управленската децентрализация в рамките на
публично-административния подход рядко надхвърля фокусирането върху пуб
личната администрация и фискалната децентрализация. Например в рамките на
подобно разбиране на децентрализацията директорите на училища са смятани
за най-ниско ниво на администрация.
	Според подхода, базиран на предоставянето на образователни услуги
(който тук ще наричаме за по-кратко „образователен подход”), децентрализаци
ята засяга разделението на труда между държавните агенции, от една страна, и
доставчиците на образователни услуги, които имат професионална, организаци
15

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ в България

онна и финансова автономия – от друга. От гледна точка на училищата начинът,
по който се разпределят различните правомощия за вземане на решения между
националните, регионалните и местните публично-административни структури,
не е от особено значение, въпреки че това е много важен въпрос за персонала
на институциите. Това, което има значение за училището, е степента на автоном
ност при вземането на решения. Според този подход директорите на училища
са мениджъри на процеса на професионално вземане на решения в училището
и на неговото организационно развитие.
Обсегът на този подход също е различен. Училищата не са просто обект
на управление и финансиране – изпълнението на тяхната дейност зависи в голя
ма степен от всички други ресурси и възможности, до които имат достъп (като
програми за продължаваща квалификация, всякакъв вид подкрепящи професи
онални услуги). Ето защо от институционална гледна точка степента, в която учи
лищата контролират доставката на тези важни ресурси, е също важна част от
проблематиката, засягаща “децентрализацията”. Допълнителен значим аспект,
свързан с училищната автономност, е оценката на качеството. В повечето евро
пейски страни дейността на училищата се оценява от професионални структу
ри (инспекторати). Степента на професионална автономност на училищата опре
деля вида външно оценяване: дали е насочено към външен контрол върху из
пълнението на задачите на училищния екип, основаващ се на строги държавни
стандарти, или пък е насочено към подкрепа на самооценяването на автономни
училища, които в голяма степен могат самостоятелно да си поставят цели в съот
ветствие с национално зададени рамки.
Очевидно следствие от споменатите по-горе два подхода към децентра
лизацията е фактът, че в аналитичната рамка на образователната децентрализа
ция би трябвало да се разглеждат както характеристиките на институциите, пре
доставящи образователните услуги (училищата), така и параметрите на т. нар.
“системна” среда, в която функционират училищата. Системната среда включва
широк набор от инструменти за управление и насочване, използвани за целепо
лагане при предоставяне на образователните услуги, като по този начин се оси
гурява разпределяне на всички ресурси (финансови и човешки ресурси, знания
и информация, инструменти, използвани в обучителния процес, и т. н.). Тези ком
поненти като цяло създават среда, в която училищата осъществяват дейността
си и се управляват и в която училищният екип решава как да предоставя образо
вателни услуги.
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“Системната среда” на училищата

Различните компоненти на системната среда не са релевантни в една и
съща степен към децентрализацията. Например доставката на учебници и дру
ги учебни материали се осигурява от търговски организации; базовата подготов
ка на учителите е услуга, предоставяна от автономни висши учебни заведения.
Следователно връзката между тези ресурси и начина, по който образователни
те системи се управляват, е косвена и неопределена. (Разбира се, видът на учеб
ния план и финансирането също влияят съществено на тези услуги.) Начинът,
по който се осигурява поддържащата квалификация, обаче е част от цялостния
проблем на професионалните услуги, който е свързан до голяма степен с дей
ствителната автономност на училищата.
В обобщение: от гледна точка на институциите, предоставящи образова
телни услуги, децентрализацията трябва да обхваща всички вече споменати под
системи в системната среда. В това отношение самата цел на институционална
та автономност е да укрепи капацитета на училищата да подобряват качеството
и ефективността на изпълнението на своите задачи в унисон с външните очаква
ния, използвайки всички достъпни за тях ресурси.
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Интегрираната рамка на децентрализацията в образованието
Елементи на децентрализацията
Подходи и цели

Управле
ние

Финанси
ране

Учебен
план

Оценка
на ка
чеството

Профе
сионални
услуги

Децентрализация
в управлението
(засилване на връз
ките на носене и
търсене на отговор
ност на местно рав
нище)

Роли, функции и капацитет на национално,
регионално, местно и училищно ниво

Децентрализация
на системата
(развиване на капа
цитета на училища
та да подобряват
качеството)

	Затова при изработването на мерки за децентрализация необходимос
тта от системна кохезия на образователния сектор налага интегрирано прила
гане на двата описани дотук подхода. Ето и един пример за илюстрация: центра
лизиран и контролиран от правителството учебен план може да сведе ефекта
на фискалната децентрализация само до обичайните разходи по поддръжка,
защото стандартизира училищните програми. По-голямата автономност и отго
ворности също така със сигурност ще повишат потребностите на училищата от
професионална подкрепа (напр. професионална поддържаща квалификация,
консултиране, оценяване, управленско консултиране, методическа подкрепа,
ориентиране, измерване и др.). Ако механизмът на външните професионални
услуги остане централизирано управляван и “основан на предлагането”, учили
щата няма да са в състояние да задоволят нарастващите външни очаквания. До
пълнителен „капан” би могло да бъде несъответствието между самооценката в
училищата и все още ориентираното към контрол традиционно инспектиране.
Налага се изводът: промените в един от компонентите на управление на система
та генерират нужда от неизбежни промени в други компоненти (вж. 4.4.).

18

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

2. Анализ на ситуацията
2.1. Обосновка на децентрализацията в България
	На първо място следва да се отбележи, че могат да са налице най-разно
образни причини, които налагат въвеждането и поддържането на децентрали
зацията като част от образователната политика. Понякога децентрализацията
е отговор на непосредствена и належаща нужда като например: делегиране на
право на собственост на общините с цел канализиране на техните допълнител
ни финансови ресурси, за да се избегне прекомерно натоварване на държавния
бюджет. В други, макар и редки, случаи децентрализацията се случва вследствие
на дългосрочно стратегическо планиране, както се случи при реформата на
учебния план в Унгария през 1995 г., когато централно задаваният учебен план
бе заменен от система, базираща се на комбинация от национално зададено ба
зисно учебно съдържание и местни педагогически програми на училищата. Поч
ти винаги, когато процесът на децентрализация е в отговор на решаването на
отделен краткосрочен проблем, децентрализацията става много фрагментарен
процес, който оставя определени елементи от управлението на системата неза
сегнати. Както ще видим, именно такъв е случаят и в България, където – досега
- процесът е задвижван до голяма степен от фискалната децентрализация.
	Причините, поради които са необходими децентрализационни мерки,
са специфични в различните страни. Най-често споменаваните основания за де
централизация са: нарастващ размер и сложност на образователните системи;
хетерогенност на потребителите на образователни услуги; недостиг на публич
ни средства; проблеми с потока от информация; потребност от по-добра връзка
между образованието и други публични услуги и управление на етническото
разнообразие. В България правителството декларира, че децентрализацията е
много важна точка от дневния ред в образованието. Не е ясно обаче дали при
чината за това е свързана с очакванията на Европейския съюз и други междуна
родни организации или пък с вътрешни проблеми, на които децентрализацията
може да даде стратегически отговор.
В рамките на експертната група за разработване на настоящия доклад
българските експерти поставят акцент върху пет групи проблеми, които опреде
лят необходимостта от по-нататъшна децентрализация:
• ниско качество и ефективност на образователните услуги;
• училищата не се адаптират към разнообразните нужди на учениците;
• ниска ефикасност на финансирането;
• слаба мотивация на човешките ресурси в училище за промяна;
• недостатъчно влияние на родителите и местните общности.
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2.1.1. Ниско качество и ефективност на образователните услуги
В международен аспект българската образователна система се предста
вя доста добре, що се отнася до демонстриране на грамотността на 10-годиш
ните ученици, свързана с решаване на задачи, близки до учебното съдържание
по предметите от учебния план, както в случая със сравнителното изследване
PIRLS, проведено през 2006 г. Изследването PISA, осъществено през същата го
дина, обаче показва коренно различна картина на уменията на 15-годишните
ученици за разбиране и интерпретиране на текстови задачи, изискващи демон
стриране на умения за практическо решаване на проблемни ситуации, които
не се базират на конкретно учебно съдържание по точно определени учебни
предмети, а предполагат интегрирането на конкретни знания за решаване на
ежедневни проблеми.

Резултати на страните по PIRLS и PISA (2006)
Двете възможни тълкувания на тези огромни разлики в резултатите на
българската образователна система в двете изследвания са: неподходящите
Въпреки ограниченията и условностите паралелът между двете изследвания се прави, защото именно резулта
тите от PISA са тези, които, от една страна, са свързани с европейската парадигма в образованието, насочена
към развитие на компетентностите, а от друга, защото ниските показатели на редица страни в предишни из
мервания са станали основа за реформиране на системите след сравняване на разликите при външните междуна
родни измервания и тези, констатирани при национални вътрешни измервания. Точен паралел с националните
външни измервания в България не може да бъде направен прецизно и поради факта, че все още националните измер
вания, проведени през последните години, не са стандартизирани.
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учебни планове и програми и изместването на фокуса от обучителен процес,
организиран в рамките на класа и съобразен с развитието на конкретната па
ралелка към обучителен процес, ориентиран към отделните учебни предмети,
вследствие на което развитието на базови умения на децата, които са в основата
на ученето, се влошава. Като вземем предвид коренното различие в представя
нето в двете изследвания, може да предположим, че са валидни и двете причи
ни. Тези факти със сигурност показват проблеми с качеството, които водят до
незадоволителни образователни резултати.
Средни резултати на грамотност в избрани европейски страни (PISA 2006)

Очевидно българските училища се представят доста добре – според ста
рата образователна парадигма. Проблемът е, че в наши дни качеството на ра
ботната сила на една страна все повече се измерва според степента, в която са
развити основни компетентности, които дават възможност на индивида да се
приспособява към променящите се изисквания на пазара на труда, създават бла
гоприятни предпоставки за учене на по-късен етап и позволяват мобилност от
една професия към друга. В тази връзка е важно да бъде очертана връзката меж
ду концепциите за „заетостта” и „пригодността”. Постепенното изместване на
акцента от обучение, подготвящо хората да заемат определени работни места
(което е един статичен модел), към образование, развиващо компетентностите
и годността да се преминава от една работна сфера в друга (което осигурява гъв
кавост и мобилност), налага преосмисляне на желаните образователни резул
В този контекст под “стара” парадигма се има предвид поставянето на акцент върху познания по учебни предме
ти, а не върху формиране на умения, необходими за успешна социална и професионална реализация.
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тати. По тази причина страните от Централна Европа (като Германия, Австрия,
Унгария) изживяха т. нар. “PISA-шок”, когато се оказа, че тяхното образование
не служи добре на нуждите на съвременната икономика. От началото на това
десетилетие всички европейски страни инвестират големи ресурси, за да пре
устроят образователните си системи. В България въпреки доста по-голямото
изоставане от най-добре представящите се образователни системи това преу
стройство все още не е започнало. Според определени индикатори от PISA ефек
тивността на българската система дори е спаднала.

2.1.2. Училищата не се адаптират към нуждите на учениците
Както вече бе споменато, съвременните проблеми, свързани с качество
то и ефективността, не могат да бъдат решени без овластяване на училищата.
Силната централизация на българската образователна система обаче оставя
много малко свобода на учителите и училищата да адаптират програмите,
организацията на обучителния процес и използваните педагогически методи
към крайно разнообразните нужди, таланти и стилове на учене на учениците. Та
зи невъзможност на училищата да се приспособят води до голям брой неуспява
щи ученици, както ако имаме предвид традиционните индикатори за успех (като
брой отпадащи), така и ако отчитаме резултатите от ученето. Очевидно второто
е много по-важно, защото в значителна част от случаите отпадането е следствие
от неуспех в ученето. Този огромен и увеличаващ се брой на учениците, чието бъ
деще е застрашено поради ниското качество на тяхното образование, се проявя
ва в изследването PISA. В периода 2000-2006 г. делът на 15-годишните ученици,
които не достигат минималните стандарти (т.e. на функционално неграмотните),
нараства с повече от 10 процента и вече надхвърля 50 процента. Въпреки тази
твърде негативна тенденция в България няма образователни стратегии, които
да поставят акцент върху необходимостта от адекватно адаптиране на капаците
та на училищата за ефективно справяне с посочените предизвикателства.

Има се предвид публичната реакция в посочените страни на резултатите от изследването PISA (Programme for
International Student Assessment) - Програма за международно оценяване на компетентностите на учениците. За до
пълнителна информация по въпроса вж. “Реформиране на оценяването на качеството в училищното образование
(Доклад за дискусия)”, Гражданско дружество “Експертни анализи” – София, Инициатива “Местно самоуправление и
финансова децентрализация” – Будапеща, както и интернет страницата на изследването: http://www.pisa.oecd.
org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html.

Друг е въпросът, че и съществуващите законови възможности за адаптиране на учебния процес към интересите
и нуждите на учениците не се използват в достатъчна степен (вж. също по-долу 2.1.4 Слаба мотивация за промя
на).
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Процент на учениците с ниво 1 и по-ниско на четивна грамотност
по скалата за четене на изследването PISA (2000 и 2006)

2.1.3. Ниска ефикасност на финансирането
В сравнение с повечето европейски срани България харчи по-малко за
образование. Отчасти причината за това е твърде малкият принос на общините
и родителите за издръжката на образованието.
Разходи за образование като процент от брутния вътрешен продукт (2005)

Източник: Евростат, 2008
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	Тъй като повишаването на разходите от централния бюджет е ограниче
но, правителството търси допълнителни ресурси, които могат да спомогнат за
финансирането на образованието. Освен това централизираните системи за раз
пределяне на средства не могат да се приспособят към различната специфична
стойност на различните училищни програми и следователно фискалната децен
трализация е един от начините за подобряване на финансовата ефективност.
Така нареченият принцип на “получавана стойност/резултати срещу вложени
публични средства” (value for public money) не може да доминира при изразход
ването на разпределяните в образованието ресурси, без финансирането да е
обвързано с разнообразните образователни задачи, изпълнявани от училища
та. (С други думи, по-голямото финансиране не води автоматично до по-добро
качество и ефективност.)
Освен предизвикателствата при разпределянето на ресурси има и други
доста сериозни проблеми, свързани с ефикасността, причинени основно от на
маляващия брой ученици. От своя страна това налага управляващите постоянно
да търсят рационализиране на училищната мрежа.
	Но не само основната система за разпределение на финансови средства
създава грижи, свързани с ефикасността. Поради ограничения капацитет за усво
яване на средства както на системата за развитие на образованието, така и на
самите училища степента на реално използване на ресурсите за развитие също
представлява предизвикателство. Като пример за това може да дадем раздава
нето на ограничени средства на училищата за извънкласни дейности, които не
винаги оказват желания ефект върху формалното обучение и са неустойчиви.

2.1.4. Слаба мотивация на човешките ресурси в училище за промяна
Една от пречките за подобряване качеството на образователните услуги
в България е силно ограничената професионална автономност на учителите и
училищата. Както ще бъде показано по-нататък в доклада, границите, в които
училищата и учителите могат осмислят своите цели и задачи и в които могат да
инициират промени, за да постигат по-големи професионални успехи, са силно
стеснени. А в много случаи в стремежа за постигане на резултати се стига дори
до неофициално отклонение от централно зададените норми. Това създава усе
щане, че от педагозите не се очаква висококачествена работа, “основана на лич
ната инициативност и осмислено и свободно и отговорно търсене на оптимално
изпълнение на целите и задачите”, а по-скоро дейности със сравнително ниска
добавена стойност, които обаче са насочени към изпълнение на „спуснати” цен
трално („отгоре”) процедури. Всички тези отличителни черти на централизира
ните системи оказват сериозен демотивиращ ефект върху учителите. Това беше
една от основните причини за инициативата за въвеждане на диференцирано
заплащане на учителите в България. Разбира се, известна диференциация на за
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плащането, която се основава на оценка на индивидуалното представяне на про
фесионалистите в училище и поощряваща висококачествената работа, може да
има мотивиращ ефект. Международните проучвания обаче показват, че учители
те се мотивират много по-лесно с доста символични средства и предоставени
им по-големи професионални отговорности, отколкото с финансови стимули.
Това важи в още по-голяма степен за бившите комунистически страни, където
натискът за изравняване на заплащането е все още висок.

2.1.5. Недостатъчно влияние на родителите и местните общности
	Поради силната централизация в управлението на образованието един
ственият аспект на качеството на образователните услуги, върху който се поста
вя акцент в България, е спазването на централно зададените изисквания. Друг
много съществен аспект - какъвто е удовлетвореността на потребителите от
услугите - е почти изцяло пренебрегнат. Затова една от причините за децентра
лизация, която експертите изтъкват, е необходимостта от засилването на т. нар.
„връзки на местна отговорност”. В това отношение следва да се подчертае, че
имат своето място и двата вида връзки на търсене и носене на отговорност: крат
кият път на отговорността – гласът на родителите на учениците, и дългият път
на отговорността – гласът на гражданите, който „достига” до училищата чрез
местните власти. Това изисква както засилване властта на общините над достав
чиците на публични услуги на тяхна територия, така и повишен капацитет на
училищата (като доставчици на образователни услуги) да се съобразяват с найразнообразните външни очаквания по балансиран начин.

2.2. Контекст на процеса на децентрализация
2.2.1. Основна “социална инфраструктура” на децентрализацията
Децентрализацията като цяло – и особено в образователния сектор – е
дълъг и комплексен процес, който, въпреки че по същество протича „отгоре
надолу”, не може да бъде успешно реализиран без подкрепата на най-важните
“актьори”. Ето защо силната ангажираност на централната власт е необходимо
условие за децентрализацията, но тя не гарантира, че главните “актьори” няма
В този раздел са разгледани най-общо възможните позиции и интереси на основни заинтересовани страни по
отношение на образователната децентрализация. Авторите отчитат възможността за влияние върху образо
вателната децентрализация и на други – неразгледани в раздела – заинтересовани страни, както и наличието
на вътрешни противоречия в рамките на отделни заинтересовани страни (напр. от партийнополитическо ес
тество, икономически или свързани с контрол върху нефинансови ресурси, личностни и т. н.). Форматът на кон
цептуално ориентирания доклад за дискусия не позволява детайлно профилиране и анализ на отделни публични
субекти с потенциал за въздействие върху образователната децентрализация (този анализ би обслужил планови
документи с по-оперативен характер), а очертаване на принципни отношения и интереси на основни заинтере
совани страни.
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да „пренапишат” първичния замисъл в процеса на реализирането й. Въпросът,
който трябва да бъде разгледан, е какви са възможните интереси на различните
основни заинтересовани страни, които поставят децентрализацията на дневен
ред.
В рамките на правителството никога не е гарантирано единомислие по
отношение на намеренията. Например докато Министерството на финансите,
изглежда, е силен поддръжник на децентрализацията, то отношението на Ми
нистерството на образованието и науката по-скоро изглежда недостатъчно кате
горично. Тъй като министерството, отговарящо за образованието, не разполага
напълно със системните условия, необходими за управление на една децентра
лизирана система (като например адекватен цялостен механизъм за оценяване
на качеството), то реагира на проблемите, свързани с качеството и ефективност
та, със силно централизиран контрол.
Общините имат много важна роля в планирането на мерки за децентра
лизация. Не можем обаче да бъдем сигурни, че те са също много заинтересо
вани да делегират повече власт на училищата. Освен това поради споменатата
по-горе слаба връзка на местна отговорност гласът на местните общности няма
възможност да бъде движеща сила в процеса на децентрализация.
	Подкрепата на училищните директори също не е гарантирана. От една
страна, възможно е те да приветстват получаването на повече управленски пра
вомощия, но от друга – те могат с неохота да поемат повече отговорности, ако
не получат по-големи възнаграждения, професионална подкрепа и като цяло
по-добри условия за управление на училището, свързани със системната среда.
В допълнение към това в някои случаи зависимостта им от деконцентрираните
структури на Министерството на образованието и науката им осигурява защита
срещу намеса от страна на местните власти. Тази “защита” се оправдава с важ
ността на “професионалните въпроси”.
Що се отнася до педагозите, цялостната картина не е много по-обещава
ща. Най-силните представители на учителите са профсъюзите, които имат изклю
чително влияние върху формирането на образователната политика в България.
Интересите на профсъюзите обаче се ограничават до въпроси, свързани с тру
довоправни отношения и заплащане. Начинът, по който учителските синдикати
преследват целите си, показва, че техните усилия са насочени предимно към
въздействие върху централното управление. Децентрализацията в управление
то на човешките ресурси ще принуди профсъюзите да се адаптират към новата
ситуация, в която те ще трябва да изградят капацитет да въздействат върху взе
мането на решения във всяка отделна община и училище. Това не прави проф
съюзите в сегашния им вид много заинтересовани от процеса. Освен това про
фесионалните учителски организации не са достатъчно силни, за да влияят на
децентрализацията.
Като цяло “гилдията” на изследователите и анализаторите на образова
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телните политики (вкл. влиятелният професионален елит) е доста разделена по
отношение на децентрализацията. Мнозина експерти поради липса на познания
и опит в съвременните системи за подобряване на качеството и поради факта,
че не са се повлияли от “PISA шок” (който, както бе отбелязано, предизвика сил
но желание за промяна в много европейски страни), нямат “усещане за криза”,
което би довело до нужда от преосмисляне на старите парадигми. Допълните
лен проблем е и фактът, че повечето образователни експерти не правят връзка
между “хардуера” на образованието (управление, финансиране, оценка на ка
чеството) и “софтуера” (учебен план, оценяване, методи на преподаване) и зато
ва пред тях не стои въпросът за децентрализацията.
Всички тези особености на преобладаващия професионален дискурс в
образованието, както и сравнително рядкото участие на български експерти в
международни мрежи и проекти водят до липсата на широко приета визия за
бъдещото развитие на образованието.
	Има и други заинтересовани страни, които могат да бъдат силни под
дръжници на по-нататъшната децентрализация – родителите и организациите с
идеална цел. Родителите имат основен интерес децата им да получават високо
качествени образователни услуги. Те обаче не виждат ясна връзка между силна
та централизация и лошото качество. Всъщност мнозина все още приемат като
„саморазбиращо се”, че образованието е държавно ръководена услуга. Освен
това най-влиятелните родители се насочват към най-елитните сегменти на дър
жавната образователна система. Силният неправителствен сектор е заинтересо
ван от отвореност на образованието, но пак трябва да се отбележи, че връзката
между отвореността и децентрализация не е очевидна за всички.

2.2.2. Публично-административната “инфраструктура”
на децентрализацията
Основните отправни точки, които следва да бъдат разгледани във връз
ка с децентрализацията в образованието, са ключовите характеристики на съ
ществуващата публично-административна система в България. Има определени
характеристики на държавната администрация, които трябва да бъдат обмисле
ни и взети под внимание дори от тясно образователна гледна точка. Най-важни
те са:
(1) степен на интегрираност на административно управление;
(2) наличие на институционализирани форми за участие на “актьорите” (ме
ханизми за консултация със заинтересованите страни);
(3) наличие на информационна система на държавната администрация;
(4) големина на административно-териториалните единици;
(5) управленски капацитет на различните “актьори” на различните нива.
	Интегрираното административно управление е от ключово значение за
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преодоляване на недостатъците на тесния държавно-административен и секто
рен подход към комплексни социални и икономически проблеми. Паралелно с
изместването на фокуса от присъщите цели на образованието (напр. психично
то развитие на децата или изучаването на културното наследство) към инстру
ментални цели (напр. обслужване на икономически и социални цели) системи
те на управление на образованието в много страни се включват в интегрирани
публично-административни системи. В България преобладава традиционният
секторен подход както на национално, така и на областно равнище.
В национален мащаб образователната система се управлява основно от
Министерството на образованието и науката. Поради лошите механизми за меж
дусекторна политическа координация обаче държавните политики, насочени
към решаване на икономически и социални проблеми, трудно се синхронизи
рат с развитието на образованието.
	На областно равнище управлението на публичните услуги е предоставе
но основно на деконцентрирани структури на централната администрация и по
ради липсата на самоуправление на това ниво управленските действия са зле
координирани. Това е основната причина напоследък да се заговори за модел,
при който различни административни функции в областите да бъдат “интегри
рани” под ръководството на областните управители. Що се отнася до образова
нието, на равнище области задачите, свързани с управлението, са делегирани
на регионалните инспекторати по образованието заедно с други разнообразни,
често противоречащи си задачи като оценяване на качеството и поддържаща
квалификация.
В България участието на заинтересованите страни в правенето на поли
тики е твърде слабо. На национално ниво единствената институционализирана
форма на политическо консултиране е Съветът за тристранно сътрудничество.
Професионални педагогически консултации и политически консултации с учас
тието на най-важните самоорганизирани групи от заинтересовани страни се
провеждат само спорадично и адхок. Поради липсата на национална институци
онализирана консултативна мрежа и липсата на система за регионално плани
ране и консултиране на ниво NUTS 2 (региони за планиране) образователните
политики са доста изолирани, политически зависими и почти не се реализират.
Институционализираните форми на включване на родителите също не създават
устойчива система за включването им в диалог с публичната администрация.
	България като част от Европейския съюз и като страна, участник в различ
ни международни изследвания за постиженията на учениците, разполага с дос
татъчно релевантна за планирането на политики информация на национално
равнище. Поради липсата на изцяло развита информационна система за управ
ление на образованието, базирана на индикатори, както и поради липсата на
редовно външно оценяване на работата на учениците други “актьори” – на пониските нива на системата – не разполагат с достатъчно информация. Съществу
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ващите информационни системи (напр. АДМИН, данни в Министерството на фи
нансите и Националния статистически институт и др.) не са свързани и интегри
рани помежду си. Ето защо планирането на регионално, областно, общинско и
училищно ниво много често се случва в информационен вакуум.
Що се отнася до големината на съществуващите териториални единици,
административните области, където са делегирани всички деконцентрирани
административни задачи, изглеждат малки. За разлика от тях при сравнение в
международен план размерът на общините е доста голям. От гледна точка осигу
ряване на ефект от мащаба и на потенциал на общините за акумулирането на ка
пацитет за предоставяне на висококачествено самоуправление по-големият им
размер може да бъде определен като благоприятен фактор. Но от гледна точка
на гражданското участие и контрол общините са твърде големи. Самоуправле
нието на подобщинско равнище (кметства и райони - за някои от големите гра
дове) е твърде символично и зависи от волята на общините да делегират задачи
на тези нива.
Среден брой на населението в общините в страните в Централна и Югоизточ
на Европа

	На областно равнище се вземат някои важни решения в процеса на
управление на образованието и се предоставят някои ключови услуги. На това
равнище обаче няма самоуправление – което отслабва социалния контрол вър
ху управлението на образованието. Това също така има и косвен ефект: в общи
ните, като вторично ниво на политическо представителство, политическата кон
куренция между политическите партии оказва твърде силно въздействие върху
местното самоуправление.
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	Съществуват някои опасения за капацитета на общините и училищата
да управляват допълнителните задачи, които могат да им бъдат делегирани.
Опасенията генерират съпротиви от страна на образователните специалисти и
важните “актьори”. Разбира се, тези опасения се основават отчасти на илюзията
за всемогъщата държава като единствената институция, способна да осигури
висококачествено управление. Опасенията, че липсва достатъчно управленски
капацитет на по-ниските нива, се обосновават с предишни опити за децентрали
зация, когато са делегирани отговорности на по-ниски нива, без да бъдат оси
гурени необходимите финансови и човешки ресурси. Например, въпреки че в
процеса на фискална децентрализация училищните директори имат все повече
отговорности, свързани с финансово управление и администрация, назначава
нето на финансов помощник-директор не се смята за естествена необходимост,
произтичаща от промените. Вместо това някои директори плащат за консултант
ски счетоводни услуги, които са за сметка на други разходи на училището. Тези
констатации, както и опитът на други страни в региона, в които скоростта и ин
тензитетът на децентрализацията надхвърлиха “границата на ефикасността”, ни
карат да бъдем внимателни при разработването на децентрализационните мер
ки – всички те трябва да бъдат съпроводени с планирани инвестиции в капаци
тета на общините и училищата, както и с постоянно развитие на поддържащата
квалификация на директорите и на педагогическия състав на училища.

2.2.3. Основополагаща стратегия за децентрализация
в образованието
Оценката на стратегията за развитие на училищното образование и пре
дучилищното възпитание и подготовка на Министерството на образованието и
науката като цяло не е предмет на настоящия доклад. Един от най-важните еле
менти на контекста, които трябва да бъдат взети под внимание обаче, е налична
та стратегическа основа за синхронизиране на управлението на образованието
с протичащия процес на фискална и административна децентрализация.
„Националната програма за развитие на училищното образование и пре
дучилищното възпитание и подготовка 2006-2015” e създадена, за да служи на
две основни цели: осигуряване на равен достъп и качество. Освен намаляване
то на равнищата на отпадане от училище, което е една от задачите по програ
мата, в този стратегически документ не се залагат конкретни дейности, които
да свържат конкретните мерки с двете основни цели. Включените в програмата
“директни мерки” (всъщност те представляват широко дефинирани области на
развитие) са следните:
• промени по отношение на учебното съдържание, учебните планове и
„Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготов
ка 2006-2015”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

програми, учебниците и учебните помагала;
развитие на информационните и комуникационните технологии;
мерки във възпитателния процес – образователно-възпитателната роля
на детската градина, разширяване на извънкласните дейности;
изграждане на ефективна система за вътрешна оценка чрез въвеждане
то на широко използване на тестове и система за национално стандарти
зирано външно оценяване;
намаляване броя на учениците, застрашени от отпадане;
повишаване на социалния статус и престиж на учителите – въвеждане
на система за кариерно развитие, свързана със системата за заплащане
на труда;
оптимизиране на училищната мрежа;
децентрализация в регулирането на системата;
въвеждане на система за финансиране, ориентирана към развитието;
усъвършенстване на нормативната уредба.

	Стратегията е насочена към модернизация, която е ориентирана основ
но към подобряване качеството на преподаване чрез обновяване на влаганите
ресурси, но без промяна на институционалния контекст. Например според стра
тегията създаването на външни системи за оценяване трябва да служи за фор
мативни цели. Основополагащият подход в документа е търсене на подобрения
в образователния процес при реално запазване на централизираната система.
Освен финансирането единственият компонент (мярка) в националната програ
ма, който е обвързан с процеса на децентрализация, е децентрализация в „ре
гулирането” на системата. Важно е да се отбележи, че стратегията не съдържа
мерки, които предвиждат адаптиране на съдържанието, оценката на качество
то и професионалните услуги към променящата се система на финансиране и
управление. Ето защо разработването на цялостна стратегия за децентрализа
ция в образователния сектор неминуемо ще изисква ревизиране и обновяване
на стратегията за развитие на образованието. Това е още по-важно, като се има
предвид фактът, че ресурси за развитието на процеса на децентрализация са на
лични в европейските структурни фондове, които се изразходват въз основа на
стратегията за развитие. Освен това, ако даден аспект на промените не фигури
ра в стратегията, той не може да бъде реализиран на практика. На практика в об
ластта на образованието не се прилага истинско средносрочно планиране, при
което правителството си поставя цели, които могат да се постигнат в рамките
на един правителствен мандат (но на базата на дългосрочна визия и реална про
фесионална оценка на състоянието), и не съществува разработена стратегия за
образователна децентрализация.
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2.2.4. “Замърсяването” на дискурса: рационализация
на училищната мрежа
	Преди въвеждането на системата за финансиране по модела „на ученик”
намаляващият брой ученици генерираше нарастващо несъответствие между
капацитета на училищната система и броя на записаните ученици. Осигурява
нето на финансова ефикасност налага рационализиране на училищната мрежа.
Проблемът е, че мерките за рационализация, които са инициирани и админис
трирани от централизираното управление, са доказали своята неефективност
поради изключително ниската си чувствителност към местния образователен,
икономически и социален контекст. И все пак в периоди на широкомащабни ре
форми на училищната мрежа се изисква централна интервенция, тъй като общи
ните, ако са собственици на училищата, имат силен интерес да избягват местни
политически конфликти, като запазват капацитета на предлаганите образовател
ни услуги. Въпросът е как да се създадат финансови и други стимули в процеса
на децентрализация, които да позволят на общините да постигнат баланс между
капацитета на местните училищни мрежи и задачите на институциите. Решение
то, което трябва да бъде намерено, не може да бъде краткосрочна интервенция.
Според демографските прогнози на Евростат в близките десетилетия драматич
ният спад на населението в България ще продължи. Проблемът с намаляващия
брой ученици, постъпващи в образователната система, ще остане. Следовател
но тези, които управляват образованието и които ще поемат пряка отговорност
за управлението на училищата (най-вероятно общините), ще трябва да бъдат в
състояние да се справят с постоянния натиск на проблемите, свързани с ефикас
ността и постоянно намаляващия брой на учениците.

2.3. Децентрализационни мерки досега: веригата
на “делегирането”
2.3.1. Фискална децентрализация
	Първите сериозни стъпки към децентрализация бяха направени въз
основа на концепцията за цялостна финансова децентрализация, приета през
2002 г. Новата система се базира на разграничението между отговорности, де
легирани от централното управление към общините и местните отговорности.
Като изключим детските градини и някои определени допълнителни дейности
– като училищните столове, – образователните услуги попадат в категорията на
“делегираните дейности”, т.е. остават изцяло финансирани от държавата. Това
означава, че привличането на други ресурси извън държавния бюджет, което
е една от възможните основни цели на фискалната децентрализация, беше пре
небрегнато и осигуряването на основно и средно образование не стана задължи
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телна задача на общините. Вследствие на това финансовите ресурси, предоста
вени на общините, са “делегирани бюджети”, а не допълнително финансиране
от държавата на общинските дейности, какъвто е случаят с детските градини. (В
известен смисъл тази финансова концепция определи характера на всички дру
ги децентрализационни мерки в образованието.) В допълнение към всичко това
въпреки децентрализацията по отношение на начина, по който се разпределят
финансовите ресурси, повечето от разходите за образователни услуги все още
се покриват изцяло от държавния бюджет. Ето защо при тези условия единстве
ното нещо, което има значение, е пак сумата пари, които централното правител
ство е готово да разпредели. С други думи, децентрализацията на разходите не
е в съответствие с децентрализацията на приходите. (Общините получават пра
вото да събират данъци едва през 2008 г.)
	През 2007 г. бяха въведени единните разходни стандарти и нова система
за финансиране „на база един ученик” до ниво първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити (ПРБК), които от своя страна финансират директно училища
та: Министерството на образоването и науката и общините. Единният разходен
стандарт е диференциран според гъстота на населението, а не според специфич
ните задачи (програма) за обучение на учениците. Това още повече подчертава
характерната особеност на българската образователна система да стандартизи
ра влаганите ресурси и процесите (categorical equity – безусловно регламенти
ране), вместо да акцентира върху избора и резултатите (фискален неутралитет).
Този основополагащ подход може да бъде поддържан, докато учебният план е
също така ориентиран към стандартизирането на влаганите ресурси и процеси
те. Така или иначе преминаването към система на разпределение, базирана на
ученик, е първата необходима стъпка към осигуряването на минимално равни
ще на финансова ефикасност дори и в (бъдеща) децентрализирана система на
управление.
	През 2008 г. бе направена още една стъпка към децентрализация – бази
раният на формула “делегиран бюджет” обхвана и финансовата взаимовръзка
между първостепенните разпоредители и училищата. Този второстепенен меха
низъм за разпределение също се базира на ученик и е 100 процента целеви,
въпреки че има 20 процента пространство за гъвкаво адаптиране. Новата систе
ма не разширява финансовото пространство за маневри на общините, защото
не позволява преразпределението на финансовите средства между различни ин
ституции с оглед на местните приоритети. Има и допълнителни рестрикции, кои
то стесняват още повече пространството, в което общините могат да проявяват
гъвкавост съобразно местните нужди. От друга страна, новата система не раз
шири властта на училищните директори, особено що се отнася до управлението
на човешките ресурси и определянето на политиката на прием в училищата.
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2.3.2. Управление: децентрализация по веригата на делегирането
	На теория децентрализацията се основава на принципа на субсидиар
ността: “публичните услуги се предоставят от това равнище на териториално
управление, което може да ги произведе с най-малко средства, с най-добро
качество и което е най-близо до потребителите”10. В България досега децентра
лизационните мерки се основават на “делегиране”: като запазват определени
отговорности, управляващите “актьори” “делегират” някои от своите компетен
ции за вземане на решения на по-ниски нива. Този модел се отнася за всички
съответни нива: финансовите средства и свързаните с тях правомощия за взема
не на решения се делегират на общините; общините делегират компетенции за
вземане на решения или на директорите на училищата, или на кметствата. Това
създава уникална верига на делегиране, която в действителност запазва “основ
ната рамка” на публичната администрация непокътната.
Както бе споменато във връзка с фискалната децентрализация, делеги
рането на управленски правомощия от централната власт на общините като
цяло се основава на разграничението между местните и делегираните задачи.
Местните задачи са онези по-скоро маргинални услуги, които не е задължител
но да бъдат предоставяни и затова се финансират от собствените приходи на
местното самоуправление. Всички други услуги, до които всички граждани тряб
ва да имат достъп, са задачи от “национален интерес” и затова остават част от
отговорностите на централното управление. Например Министерството на об
разованието и науката все още има правомощията да открива или да закрива
училища. Една от основните концепции на децентрализацията в други страни
е, че местното самоуправление може да предлага услуги от национална значи
мост, които да са задължителни (т.е. “задължителни местни задачи”) - това обаче
е отвъд обхвата на процеса на децентрализация в България. (В система на децен
трализирано управление на образованието задължителна задача на местното
самоуправление е не да поддържа училищата, а да осигури достъп до образо
вание на децата, които живеят на територията на общината.) В резултат на това
делегирането не се основава на законодателство, а задачите, делегирани на об
щините, се регулират ежегодно с правителствено постановление.
	Често споменавана пречка пред по-нататъшното разширяване на роля
та на общините в предоставянето на основни публични услуги е недостатъчният
граждански контрол върху тяхната дейност. Слабият граждански контрол в ком
бинация със силното влияние на политическите партии генерира недоверие
към общините, което ограничава доверието към децентрализацията. Освен то
ва, докато не е налице силна и влиятелна местна власт, която да е в състояние да
балансира силата на централната администрация, неформалното управление
Стефан Иванов: “Децентрализация на публичната администрация в други области на публичните услуги” - под
крепящ доклад към дискусионния доклад за децентрализация в образованието.

10

34

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

на образованието остава централизирано, дори и да се реализират формални
децентрализационни мерки.
	Същото се отнася и за делегирането на власт на по-ниски равнища. Де
централизация до ниво кметство се осъществява по усмотрение на общинския
съвет. В действителност подобщинските звена са деконцентрирани структури
на общините и изпълняват определени задачи от името на общините. Едно кмет
ство може да стане второстепенен разпоредител само в случай, че общинският
съвет му гласува това право. Що се отнася до ролята на мениджърите на достав
чиците на услуги по места, като изключим увеличаването на определени финан
сови отговорности, делегирани на директорите на училищата, само около 10%
от общините делегират повече правомощия на други ръководители на достав
чици на услуги. Ако зависи от общините, по-нататъшната децентрализация на
подобщинско ниво и на ниво институции, доставчици на услуги, ще продължи
изключително бавно отчасти защото повечето общини не разполагат с необхо
димия капацитет за финансов одит.
В действителност от гледна точка на цялостната конструкция на управ
лението на образованието не можем да говорим за децентрализация, защото
предефинирането на ролите на различните “актьори” на различните нива все
още не е регламентирано в законодателството. “Веригата на делегирането”
прави процеса на децентрализация неустойчив, създава впечатлението, че де
легираните правомощия биха могли във всеки един момент да бъдат отнети и
намалява стабилността на управленската система, без която е невъзможно до
ри и средносрочно планиране. Преминаването към финансово разпределение,
базирано на формула, прави финансирането по-прозрачно и предсказуемо, но
дейностите, които трябва да бъдат финансирани, остават неясни. Освен това де
централизираните управленски системи се внедряват, за да създадат рамка на
сътрудничество между различни “актьори” с различно ниво на автономност, а
това е възможно само ако техните роли и правомощия са ясни за всички. Сътруд
ничество между “актьори” с неясно дефинирани роли и компетенции за взема
не на решения е почти невъзможно. (Неяснотата в това отношение неизбежно
води до разпадане на доверието между “актьорите”, които би трябвало да си
сътрудничат.)
Една от особеностите на така описания процес на “децентрализация
чрез делегиране” е фактът, че всички конкретни децентрализационни мерки
внасят ново напрежение в системата. Например въвеждането на базирано на
формула разпределение на финансови средства в общините създава напреже
ние във връзка с назначаването на директори от регионалните инспекторати.
Директорите придобиват повече власт, но статутът и ролята им остават доста
неясни в два аспекта. На първо място е тяхната двойна зависимост: от общината
– във финансово отношение, и от регионалните инспекторати – в професионал
но отношение. Това създава положение, при което е почти невъзможно те да
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бъдат държани отговорни. Освен това поради факта, че децентрализацията не
се основава на добре разработена образователна стратегия, вътрешната орга
низация на дейността в училищата остава незасегната. Ето защо, като изключим
изискването за осигуряването на безпроблемно функциониране на училищата,
очакванията към директорите са съвсем ограничени. Няма задължителни зада
чи, делегирани на училищата, свързани с организационното им развитие въз
основа на самооценка и управление на качеството – училищата все още функци
онират като “фабрики за изнасяне на уроци”. Към това следва да се добави, че
училищата са затрупани с административно-отчетни задължения, които отнемат
огромна част от работното време на директорите. Освен това управленският ка
пацитет на училищата не е съобразен с повишените финансови отговорности на
директорите – назначаването на финансови помощник-директори в училищата
не се смята за необходимо за организационното функциониране.

2.3.3. Образователни аспекти на децентрализацията:
	учебен план и стандарти
	Съществуващата система за целеполагане в образователните услуги е из
ключително централизирана, негъвкава и ориентирана основно към контрол
върху процеса. Основният документ11, регулиращ процеса, определя: съотноше
нието между задължителната и задължителноизбираемата подготовка; наиме
нованията на учебните предмети, включени в задължителната, задължителноиз
бираемата и свободноизбираемата подготовка; разпределението на учебните
предмети по класове; годишния и седмичния брой часове за изучаването на
учебните предмети.
Регулацията се допълва от Държавните образователни изисквания за
учебно съдържание12 (ДОИ за УС), задаващи цели по отношение на знанията и
уменията, които следва да бъдат развивани и постигани по отношение на учени
ците в края на всеки образователен етап. Те обаче, въпреки че са по същество
крайни образователни цели, са разработени на база учебен предмет, а връзките
между тях и броя учебни часове, необходими за постигането им, остават твърде
неясни. Нещо повече, като цяло в процеса на планиране се поставя по-голям ак
цент върху разпределението на учебните часове (и поради по-високия ранг на
документа за броя на учебните часове в сравнение с този, определящ образова
телните цели) вместо върху постигането на минималните образователни цели,
заложени в ДОИ за УС.
В допълнение към това реформата, свързана със зрелостните изпити (ма
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Наредба №6 за разпределе
ние на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образова
ние.
12
Наредба №2 за учебното съдържание.
11
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турите), въведе нов регулационен инструмент за измерване на резултатите на
изхода на системата, който е с висока степен на значимост за заинтересованите
страни в сферата на образованието.
В повечето европейски страни традиционната строго фиксирана
регулация на образователния процес бе съпроводена с липсата на външна оцен
ка на постиженията на учениците; изпитите бяха провеждани от училищата и
нямаше външно стандартизирано измерване (така имаше баланс между регули
рането на процеса и на резултатите). Промяната на посоката в международен
план беше свързана с преминаването към рамков учебен план, въвеждането
на изборност и все по-голяма свобода на училищата и учителите да определят
основните характеристики на учебния процес, от една страна, и изграждането
на много по-стандартизирани външни системи за оценка (“управление чрез ре
зултатите”) – от друга. В България създаващата се система за регулация, осно
ваваща се на учебните резултати, оставя традиционния контрол на процеса не
покътнат, което ограничава до голяма степен професионалната отговорност на
учителите. В обобщение: очертаната насока на промяната в това отношение е
изключителна централизация, което не само е голяма рядкост в европейските
страни, но също така оказва и пагубно въздействие върху качеството на учеб
ния процес. Въпреки че на теория училищата включват ЗИП и СИП в учебните си
планове, поради ограничените възможности за адаптиране към специфичните
нужди на техните ученици или към специфичните цели, поставени въз основа
на нуждите на тяхната среда, „избираеми” форми служат само за запазване на
съществуващия капацитет на училищата, основан на потребностите на учители
те, а не на учениците.

2.3.4. Образователни аспекти на децентрализацията:
оценка на качеството13
	Съществуващата система за инспектиране (външно оценяване на учили
щата) е ориентирана към предметите и процеса и е фокусирана върху учителя.
Експертите в РИО са специалисти по предмети. За основа на инспектирането
служат най-вече стандартите, зададени на национално ниво, и затова инспекти
рането представлява по-скоро контрол, а не оценка. Инспекциите се провеждат
въз основа на годишен план. Съществуват четири основни вида инспекции:
(1) цялостна инспекция на училищата;
(2) тематична инспекция;
(3) инспекция на индивидуални учители;
(4) инспекция по жалби.
За българската система на оценяване на качеството вж. “Реформиране на оценяването на качеството в учи
лищното образование” (Доклад за дискусия).

13
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Тъй като по-ниските нива на управление и самите училища играят много ограни
чена роля в автономното поставяне на цели в образованието (учителите и учи
лищата са “изпълнители” на централно зададени изисквания), тяхното влияние
върху “определяне на дневния ред” в оценяването е също ограничено. Въпре
ки че управлението на човешките ресурси в училищата е част от задължения
та на директорите, оценката на работата на учителите се извършва от инспек
торатите. Резултатите от оценяването се докладват обратно на училищата. Въз
основа на доклада от оценката началникът на РИО определя сферите, в които
са необходими действия. Основната пречка за модернизирането на външното
оценяване в България (инспекцията) е фактът, че регионалните инспекторати по
образование изпълняват различни и дори противоречащи си функции: правна
инспекция, административно-управленски задачи (като избора и назначаване
то на директори), поддържаща квалификация, финансов одит, опериране с ин
формационната система и т. н.
Външното измерване на постиженията на учениците (измервания и из
пити) в България се смята за част от системата за външно оценяване. От самото
начало на новия век беше натрупан завиден професионално-методически опит
в сферата на външното тестване на представянето на учениците, от една страна,
защото България участва в международни изследвания (PISA, PIRLS, TIMSS), и от
друга – благодарение на вътрешните експериментални изследвания, проведени
въз основа на българските образователни стандарти. Освен този напредък оба
че няма действаща постоянна, външна, централно зададена и стандартизирана
система за измерване постиженията на учениците. Матурата – поради целите,
които си поставя, и начина, по който бе въведена – не е източник на информа
ция за дейността в училищата.
Както вече бе споменато, една от целите, набелязани от дългосрочната
стратегия за развитие на образованието, е подобряване системата за оценка на
качеството. Обсегът на стратегията обаче не преминава отвъд външното стан
дартно оценяване на резултатите на учениците (измерване) и не цели да модер
низира външното оценяване на училищата (инспектирането), за да го направи
адекватно на развиващата се децентрализация. (Разработването на система
за оценяване не е разгледано в детайли в стратегията и затова някои основни
въпроси като целта на тестването, използването на данните и др. остават без
отговор.) В момента не е планирано въвеждането на управление на качеството
в училищата, базиращо се на самооценка, което отслабва въздействието на вся
какви други външни инструменти за оценяване.
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2.3.5. Образователни аспекти на децентрализацията:
професионални услуги
	Тъй като едно от най-важните основания за децентрализация в образова
нието е овластяването на училищата, за да могат те да подобрят качеството на
работата си, от съществено значение за набелязването на по-нататъшни мерки
за децентрализация са два основни аспекта: управление на училищата, генери
ращо нужда от външна професионална подкрепа, от една страна, и основана на
оценка на нуждите система за предоставяне на качествени професионални услу
ги, от друга. В България липсват практики училищата да се развиват въз основа
на самооценка, а това води до много слабо търсене на външна професионална
подкрепа. Като изключим много редките примери на определени инициативи
на неправителствени организации, няма търсене на професионални услуги, раз
лични от поддържащата квалификация – като консултиране, управленско кон
султиране, измерване, поддържащо обучение, заложено в тематичните програ
ми за училищно развитие или системи за управление на качеството, насоки за
самоусъвършенстване на училището, оценка и т. н. Освен това капацитетът за
предоставяне на разнообразни услуги за подкрепа на развитието на учениците
(например свързани с професионалното ориентиране и консултиране) е твърде
незадоволителен.
	Системата за поддържаща квалификация е свързана със системата за ка
риерно развитие на учителите, което поражда сериозна пречка пред професио
нализирането на услугите, както и пред управлението на човешките ресурси в
образованието. По-специално това означава, че на практика развитието на про
фесионалния капацитет е изключено от системата за управление на човешките
ресурси в училищата. Всъщност изграждането на професионален капацитет е
основно изискване за оперирането на автономни училища, а от своя страна тър
сенето на услуги в тази област е това, което продължава да задвижва системата
за поддържащи обучения. Най-фрапиращата черта на съществуващата система
е това, че се смесват поддържащото обучение (т.е. изграждането на капацитет) с
квалификацията на учителите (т.е. изискванията за наемане на работа).
	Програмите за поддържащи обучения се предоставят от университе
тите, РИО, регионалните педагогически центрове и неправителствени органи
зации. Програмите, предоставяни от университетите, са базирани на типично
академични цели и не се определят от практическите нужди на училищата. Обу
ченията, предоставяни от инспекторите, са по отделни предмети, траят няколко
часа и се основават на данните от инспектирането. С малки изключения само
неправителствените организации предлагат програми, основаващи се на инова
ционни подходи и прилагащи адекватни обучителни методи. Обученията, пре
доставяни от неправителствените организации, не са интегрирани като част от
“официално регламентираната” система за обучения. Цялостната система не се
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базира на акредитиране на програмите на доставчиците на услуги и програми
те за поддържащото обучение не са с гарантирано качество. Финансирането на
поддържащото обучение е свързано със заплатата на учителите и – нещо, което
е доста уникално и изненадващо – е включено в колективния трудов договор.
Една от основополагащите цели на въвеждането на системата на диференцира
ното заплащане на учителите беше да се създадат стимули за участие в поддър
жащи обучения, но в момента тази схема не работи.

2.3.6. Ролята на централното управление
	Първите стъпки от процеса на децентрализация почти не засегнаха на
чина, по който работи централното управление на образованието. Основното
противоречие в децентрализацията чрез “веригата на делегиране” е фактът, че
ако общините и училищата трябва да се приспособят към дори и най-дребните
промени във функционирането си, ролята на правителството и на МОН остава
същата, което се превръща в сериозна пречка за всякакви по-нататъшни проме
ни. Засега начинът, по който се управлява образованието, не е обект на достатъч
но задълбочен анализ и публични дискусии и няма изводи за променящата се
роля на МОН и неговите деконцентрирани регионални структури. Въпреки фак
та, че до момента са направени само първите стъпки за повишаване на автоном
ността на общините и училищата (основно в сферата на фискалната децентра
лизация), вече може да се наблюдава напрежение между масивното централно
административно управление и теоретично по-високата степен на автономност
на общините и училищата. Един пример за това бе вече споменат: двойната за
висимост на училищните директори, която е последица от факта, че училища
та се финансират от общините, а директорите се назначават от регионалните
инспекторати. Друг пример са финансовите “скрити маневри” на министерство
то: практиките на пряко разпределение на огромни централизирани парични
средства към училищата, които в значителна степен покриват оперативни раз
ходи. Оправдание за осигуряване на тези централизирани средства, които са
извън новата нормативна система на делегираните бюджети, е дългът на МОН
да “осъществява образователни политики”. Това привлича вниманието върху не
достатъчните (в някои случаи и изцяло липсващи) инструменти в образователна
та система, които да осигурят възможност на министерството да осъществява
политики без директно финансиране и директно административно управление.
Причината за този недостатък е не само липсата на инвестиции за подобряване
на тези инструменти, но също така и огромното бреме, което МОН носи вслед
ствие на множеството административни задачи в резултат на свръхрегулацията.
Освен това министерството все още има пряк ангажимент за поддържане и на
известен брой училища, което е абсолютно несъвместимо с основните функции
на едно образователно министерство – това е друга уникална черта на българ
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ската управленска система14.
	По принцип съществуват определени системни условия, които позво
ляват на министерствата на образованието да изпълняват задълженията си за
осигуряване на качествени и ефективни образователни услуги без пряко адми
нистративно управление и детайлно регулиране. Тези инструменти са създаде
ни с цел да направляват потоците от ученици, от финансови и човешки ресурси
и от информация в рамките на образователната система.
	Има няколко инструмента, които вече бяха представени в настоящия
доклад и които не се използват в България. Например липсват:
3 финансови стимули поради диференцирането във финансовата форму
ла според гъстота на населението, а не според специфичните програми
(т.е. налице е уравнителна схема, заложена в системата на финансиране
на образованието);
3 институционализирана консултационна рамка на заинтересованите
страни;
3 система за оценка на качеството, която да е в състояние да осигури тър
сене на професионална отговорност.
	Има и други важни системни инструменти, които заслужават внимание.
Те са следните:
• Координиране на междуведомствените политики – културата на взаи
модействие, процедурните правила, обменът на информация между пра
вителствените структури и междуведомствените консултативни рамки
не гарантират разработване на политики, при което се преодолява изо
лираността на отделните сектори. Тъй като училищното образование е
“изключителна отговорност” на МОН, то образователните политики поч
ти не се влияят от социални, икономически и други съображения.
•
Професионално самоуправление – има определени управленски ин
струменти (като стандартите, учебните планове, тестовете и т. н.), които
се считат за легитимни благодарение на това, че са резултат от прилага
нето на професионална методика при разработване им. В България оба
че повечето от тези инструменти са пряко контролирани от министер
ството и затова доверието на мнозина в тези инструменти е слабо.
• Анализиране на политиката и планиране – няма институционализи
ран анализ на образователната политика и капацитет за планиране в
министерството или пък в някоя от структурите на министерството. В
резултат на това инициативите за политики на министерството често не
се основават на доказателства и в твърде ограничена степен използват
Към края на март 2009 г. над 90 училища, “Списък със защитените училища в Република България”, последен
достъп март 2009 г. на интернет адрес: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/
documents/decree/pms_212_spisak_zashtiteni_uchilishta.pdf.
14
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•

•

постиженията на международния опит и изследователски данни. Това
води до пагубен ефект върху качеството на стратегиите и специфичните
политики, разработвани от министерството, и отслабва позициите му в
междуведомствените отношения.
Стратегическа комуникация – един от потенциално най-силните ин
струменти е убедеността на образователните “актьори” в ползите от
предлаганите политики. Всъщност това е най-важната предпоставка за
осъществяването на всяка политика. В България стратегическата комуни
кация, насочена към заинтересованите страни в образователния сектор,
до голяма степен е подменена, а не допълвана от т. нар. PR (връзки с об
ществеността) и политически маркетинг на политиките. Затова истински
те намерения, дългосрочните цели на правителствата и очакванията им
от образователните институции са неясни.
Диверсифицирана стабилна мрежа от поддържащи институции – мре
жата от поддържащи институции на министерството е твърде недораз
вита, що се отнася до капацитет и обхват на изпълняваните функции.
Затова служителите на министерството вършат огромно количество ра
бота, която няма много общо с управлението (като разработване и осъ
ществяване на проекти, управление на фондове за развитие и др.).
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3. Описание на предлаганата система на
	децентрализация: дългосрочна визия
	Преди да начертаем средносрочната стратегия за децентрализация, е
важно да определим посоката на промяна в дългосрочен план, което позволя
ва стратегически подбор измежду разнообразните възможни краткосрочни и
средносрочни мерки. Както вече бе споменато във въведението на настоящия
доклад за дискусия, когато изработваме дългосрочна визия за децентрализация
в сферата на образованието, трябва да поставим управлението на образовани
ето в двойна рамка: публично-административна и образователна. В края на
краищата “критичната зона” на публично-административната рамка е прераз
пределението на правомощията за вземане на решения между различните “ак
тьори” в управлението. Останалите инструменти на управление – финансиране,
учебен план, оценка на качеството и професионална подкрепа – трябва да бъ
дат съобразени с възникващата нова система на управление.

3.1. Публично-административната реформа и образованието
От гледна точка на образованието основният съществен въпрос на ка
къвто и да е вид реформи в публичната администрация е: на кого принадлежат
училищата? Трябва ли училищата в качеството си на доставчици на публична
услуга от национално значение да се съобразяват единствено с очакванията,
зададени от централното управление, какъвто е случаят на централизирано ръ
ководство и система на управление, съществуващо в България? Или училища
та трябва също така да отговарят на очакванията на потребителите на техните
образователни услуги (родители, ученици), както и на очакванията на местните
общности като цяло? Отговорите на всички други въпроси – като тези, свързани
със собствеността на училищата, с отговорностите за осигуряване на качество, с
ролята на централното управление и т. н. – произтичат от отговорите на повдиг
натия основен въпрос.
	На базата на съвременните разбирания за качествено образование от
говорът е балансиран между трите вида външни очаквания. Трябва обаче да
имаме предвид, че единствено училищата са в състояние да балансират тези
разнородни, често противоречащи си външни очаквания; в централизираните
системи това е невъзможно (вж. 3.2.). Цялостният процес на децентрализация
трябва да създаде система, в рамките на която училищата са отговорни едновре
менно пред държавните институции, местните общности и потребителите на об
разователни услуги. Важно е да се отбележи, че макар и действителната тежест
на тези три типа отговорност да се определя до голяма степен от ценностни
възгледи, пренебрегването на всеки от тях води до отслабване на обществения
контрол върху тази толкова важна публична услуга, което неизбежно понижава
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качеството. Вече е видно, че в българската образователна система в сегашния й
вид не може да бъде осигурена по-добра ефективност на образованието дори
чрез въвеждането на строги централно зададени стандарти.
	Следователно ключовата концепция на децентрализираното управление
е местната отговорност, т.е. носенето на отговорност на местно равнище.
Съществуват два свързани пътя на отговорност. Краткият път на отговорността
е връзката между институциите, доставчици на образователни услуги (училища
та), и потребителите на услугите (родители, ученици), при който потребителите
държат училищата отговорни. Дългият път на отговорността е индиректната
връзка между гражданите в местната общност и доставчиците на образовател
ни услуги посредством механизма на местното самоуправление. Всъщност “дъл
гият път” е верига от ясно разграничени отношения на отговорност:
•	Гражданите държат местното самоуправление отговорно чрез полити
ческите процеси (гласуване по време на избори),
•	Местното самоуправление държи отговорни доставчиците на образова
телни услуги посредством всички видове собственост (споразумения, до
говори),
•	Училищата държат своите собствени професионалисти (учителите) отго
ворни (управление).
Ако някои от връзките във веригата са слаби или липсващи, дългият път
на отговорността не работи и действителните нужди и очаквания на местната
общност не се проектират върху начина, по който учителите направляват и под
крепят обучението на учениците.
Модел на Световната банка на връзки на местна отговорност
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3.2. Променящата се роля на училището
Като пряко следствие от посоченото дотук може да бъде изведена нова
та визия за ролята и функциите на училищата. Училищата би трябвало да бъдат
овластени да откликнат на твърде разнообразните очаквания, които могат да
бъдат различни в различните населени места, както и от страна на различните
потребители, които те обслужват. С други думи, училищата трябва да функцио
нират по начин, който им позволява постоянно да отговарят на разнообразни
те и променящи се нужди на учениците и родителите и на потребностите на
местните общности (изразени чрез очакванията на местните власти). В същото
време училищата трябва и да легитимират националните интереси, изразени
чрез целите и задачите, зададени в законите и очакванията на правителството.
Всички тези външни очаквания трябва да бъдат осмислени на равнище училище
и трябва да бъдат трансформирани в организационни цели, въз основа на които
да се държат отговорни учителите и останалите служители в училището.
	Училище, което съумее да постигне всички тези промени, е институция,
в която е заработил “двигателят” на постоянното развитие – система за управ
ление на качеството. Управлението на качеството е постоянна и систематична
дейност, насочена към свързването на целите на организацията с нейната дей
ствителна ежедневна работа. То има два основни компонента:
(1) самооценка, която позволява задаването на нови институционални це
ли и преосмислянето на старите цели; и
(2) цикъл на училищното организационно развитие, който цели подобрява
не на педагогическата и организационната дейност в училищата в съот
ветствие с целите, които си поставят.
	За да бъдат осигурени необходимите условия за развитие, което се осно
вава на самооценка (т.е. училищно базирано управление на качеството), на учи
лищата трябва не само да се делегират несъществуващи досега задачи, но съ
що така да им бъде осигурена и необходимата организационна, финансова и
професионална автономност, която позволява вътрешни промени. Основната
презумпция е, че тъкмо училището е организацията, която посредничи между
външните очаквания и протичащия обучителен процес. С други думи, не отдел
ните учители, а училището трябва да бъде държано отговорно за провалите и
успехите в ученето на учениците (цялостен, общоучилищен подход). Това става
съвсем очевидно, ако поставим акцент върху придобиването на базисни и клю
чови компетентности вместо върху усвояването на тясно предметни знания. (В
повечето случаи придобиването на компетентности е резултат от работата на
няколко учители, преподаващи различни предмети на едни и същи ученици.)
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Логиката на промените в училищата
Организационни дейности

Основни
образователни
дейности

Основни
резултати от
услугата

Усъвършенстване
на
организационните
процеси

Усъвършенстване
на вътрешното
разпределение на
ресурсите

Усъвършенстване
на училищната
програма

Усъвършенстване
на управлението на
човешките ресурси

Усъвършенстване
на организацията
на учене

Усъвършенстване
на обучителните
материали

Усъвършенстване
на методите на
преподаване

Желани
образователни
резултати

Усъвършенстване
на техническите
средства

	Институционалните цели на едно училище се определят в зависимост
от неговата основна функция - да подпомага ученето на учениците. Училищна
програма за развитие, насочена към подобряване ученето на учениците, се
основава на адаптирането на изброените съществени елементи в дейността
на училището, които определят контекста на обучителния процес: училищната
програма (цели, учебен план, принципи на оценяване и т. н.), организацията на
обучителния процес (организация на времето за преподаване, групиране на уче
ниците и т. н.) и методологията на обучение (учебни програми, методи на обуче
ние, учебни материали, оценяване и т. н.). Ако се преосмисли “основната задача”
на училището, очевидно и всички други аспекти в дейността на училището съот
ветно трябва да бъдат коригирани.
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Възможно е променящият се учебен план и организацията на преподава
не да изискват различен тип сътрудничество между учителите, които обучават
едни и същи ученици. Възможно е също да има необходимост от преразпределе
ние на времето, в което учителите работят с различните класове, или времето,
отделено на ученето по различните предмети. Променящите се методики могат
да изискват инвестиция в капацитета на учителите чрез интензивно участие в
поддържащи обучения. Преосмислянето на целите или на обучителните мето
ди може да доведе до промяна на учебниците, използвани в училището, или до
по-широко използване на дигитални помагала. И накрая може да има промени
(напр. по-широко отваряне на училището към деца със специални нужди), ко
ито изискват инвестиции в техническата база на училищата. Трябва отново да
подчертаем: всички стандарти, наредби и политики в образованието трябва да
оставят на училищата автономно пространство за необходимите промени.

3.3. Предлагани бъдещи функции на различните
	управленски нива
	По-нататъшната децентрализация в образованието е не просто разпре
деляне на компетенциите за вземане на решения между различните “актьори”,
т.е. тя не означава просто “повече” или “по-малко” власт. Децентрализацията дра
матично ще промени ролите на “актьорите” на различните равнища на управле
ние в образованието. Ясното дефиниране на функциите, които трябва да бъдат
изпълнявани на всяко ниво въз основа на дефинирането на съответните роли,
позволява определянето на необходимите компетенции за вземане на решения
на различните “актьори”. Разпределението на компетенциите за вземане на ре
шения позволява определянето на необходимия капацитет, който трябва да бъ
де изграден в процеса на децентрализация.

3.3.1. Национално ниво: стратегическо насочване
и формиране на политики
Що се отнася до ролята на МОН, делегирането на огромна част от рутин
ните административни решения на по-ниски равнища и премахването на много
твърде подробни наредби са необходимо условие за развитие ролята на минис
терството да осъществява стратегическо насочване на потоците от финансови
и човешки ресурси, учащи и информация в рамките на образователния сектор.
Това е съществено и за ролята на министерството да формира политики, които
се реализират с индиректни средства, създадени да въздействат върху поведе
нието на участниците в образователните процеси. В това отношение изгражда
нето на открити процедури за консултиране със заинтересованите страни е не
просто изискване на “демократизацията”, но също и на ефективното управле
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ние. МОН има и нова задача: да подготвя и ревизира периодично нормативната
база, в рамките на която акцентът се премества от доскорошната роля на центра
лизирано управление върху сътрудничеството между автономните “актьори”.
	С други думи, променящата се роля на Министерството на образовани
ето и науката означава, че директното влияние върху институциите, доставчи
ци на образователни услуги, се заменя в голяма степен от индиректни средства
за влияние. Например министерството трябва да направи така, че значителна
част от задачите, които понастоящем се делегират на училищата, в една децен
трализирана система да бъдат делегирани като задължения на “собствениците”
на училищата. Освен това на училищните политики, изпълнявани от местните
власти, може да се влияе чрез широк диапазон от директни (т.е. регулативни) и
индиректни (т.е. стимулиращи) инструменти. Централното управление би могло
също така да засили гласа на гражданите и силата на потребителите на образова
телни услуги чрез публикуването на агрегирани данни за представянето на учи
лищата. Тези индиректни мерки на въздействие имат потенциала да генерират
силно желание за промяна в рамките на училищата, особено в България, където
намаляващият брой ученици ще направи привличането на всяко едно дете важ
но за оцеляването на училището.
	Най-важен за бъдещата роля на централното управление е принци
път, че националните политики трябва да бъдат реализирани чрез автономни
местни “актьори”. Изходната точка в създаването на тази система е сериозна де
регулация; повечето детайлни наредби в средното образование би трябвало да
бъдат оттеглени, а някои от тях трябва да бъдат заменени с даване на мандат на
местните власти и училищата да ги регулират в широките рамки, зададени от
националните закони.
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Управление на образованието чрез
местните връзки на отговорност
Централно
ръководство на
образованието

Непряко въздействие

Пряко въздействие

Местно
самоуправление

Училища

Граждани / потребители

3.3.2. Областно ниво: разделяне на различните функции
В повечето образователни системи на областно равнище се изпълняват
различни ясно определени функции. Основният проблем на това ниво обаче е
липсата на самоуправление. Така както в рамките на общините е налице силна
връзка между самоуправлението и собствеността на образователните услуги,
също така би трябвало да бъде и на областно равнище. Има определени видове
образователни услуги, които се предоставят на ученици от повече от една общи
на – такъв е случаят главно с професионалните училища, както и при услугите,
свързани с обучението на възрастни. В тези случаи потребността от по-добро
обслужване на регионалните икономически потребности изисква прилагането
на същата “верига на отговорност”, каквато бе очертана за общинското равни
ще, и на областно ниво.
	Има други функции, които трябва да бъдат предоставяни от различни
други институции на областно равнище. Например в страна с размерите на
България областното равнище е подходящата териториална единица за адми
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нистративно-ръководни функции, които не са включени в автономното местно
самоуправление. Разбира се, мрежите от доставчици на професионални услуги
трябва да бъдат ситуирани на областно равнище и да са ясно профилирани, а не
да изпълняват множество често противоречащи си функции.
	Има две други функции, които трябва да бъдат изпълнявани на областно
ниво поради липсата на подходящи механизми в по-големите (NUTS 2) региони:
(1) създаване на рамка за териториално развитие, в която да се осъществява раз
витие на човешките ресурси (отчасти и тези, които са в сферата на формалното
образование), като рамката следва да се очертае въз основа на консултации меж
ду заинтересованите страни; и (2) разработване на организационна рамка на ин
спектирането (външното оценяване на училищата), осъществявано под наблю
дението на независим национален инспекторат. Няма нужда да споменаваме, че
тези функции трябва да бъдат институционализирани отделно от всички други
функции и че ако се създадат подходящи работещи публично-административни
механизми за по-големи региони, е по-добре тези функции да бъдат изпълнява
ни на по-високо от областното равнище.

3.3.3. Общинско ниво: собственост
	На ниво самоуправление същността на възможните промени се състои
в предоставяне на общините на пълна собственост върху училищата. Това озна
чава, че като цяло същият “пакет” от функции трябва да бъде прехвърлен на
собствениците независимо от типа самоуправление или вида на училищното об
разование. Невинаги обаче едно и също съдържание на собственост означава
едно и също ниво на владеене; различните образователни равнища могат да бъ
дат делегирани на различни нива на самоуправление. Например осигуряването
на условия за завършване на средно образование може да бъде делегирано на
областните власти, които да управляват процеса заедно с местните администра
ции - за разлика от управлението на основните училища, което предполага
участието на общинските власти, разбира се, в случай че те разполагат с необхо
димия управленски капацитет. Новата роля на местните власти означава, че те
като собственици ще бъдат “междинното звено” между националното управле
ние и училищното управление, т.е. общините ще посредничат за изпълнението
на националните и областните политики и регулации и същевременно ще имат
собствени приоритети и цели. Същото се отнася и за финансирането – общините
ще служат като “посредници” при прилагането на различните основни подходи
за финансиране на самоуправлението – както при определяне на разходите на
база на броя ученици, така и при определяне на разходите въз основа на броя
на класовете.
В същото време е важно да се подчертае, че както националните, така и
местните очаквания към училищата могат да бъдат удовлетворени само ако е на
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лице силно местно управление, което е собственик на училищата, но в същото
време не се намесва в микромениджмънта.

3.3.4. Училищно ниво: работещи автономни училища
От гледна точка на доставчиците на услуги процесът на децентрализация
трябва да бъде доведен до по-голяма степен на професионална, организацион
на и финансова автономност, което е предпоставка за подобряване качеството
на услугите. Но тази по-голяма автономност трябва да е съчетана с повишена
отговорност. Тъй като нито ръководството на училището като цяло, нито цели
ят училищен екип могат да бъдат държани отговорни, мандатът и властта (от
говорностите) на училищните директори трябва да бъдат повишени, като това
бъде съпроводено с делегиране на всякакъв вид инструменти, необходими за
тяхното овластяване (вътрешна отговорност). По-голямата училищна автоном
ност сама по себе си цели да създаде пространство за вътрешно подобряване
на качеството чрез самооценка и външна оценка.

3.4. Образователни елементи на децентрализацията
В дългосрочен план най-важният елемент на управление на образовани
ето, който би трябвало да бъде реконструиран в унисон с децентрализацията,
е учебният план. През последните две десетилетия най-важната промяна в учи
лищното образование в международен аспект беше все по-либерализираната
регулация на “входа” на училището и на процесите в него (т.e. училищно базиран
учебен план в рамките на национален основен учебен план) и все по-обстой
ната регулация на “изхода” (т.e. стандарти за постиженията на учениците, осно
ваващи се на резултатите от ученето и външно измерване на резултатите на уче
ниците и училищата.)
	Този преосмислен баланс между регулативните инструменти на проце
са и на продукта открива широко пространство училищата да се адаптират към
разнообразните външни очаквания. Същевременно това позволява и осигуря
ването на все по-сериозна и професионална отговорност. Целта на бъдещата ре
форма на учебния план в България би трябвало да бъде създаването на система
за управление на образованието, регулираща съдържанието чрез обучителни
те резултати и основана на задаването на цели за развитие на компетентности. С
други думи, целта на промяната е разработването на регулаторни инструменти,
които се вписват идеално в една система за управление, ориентирана към инди
ректно направляване на системните процеси в образованието.

51

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ в България

Новият баланс между регулацията на процеса и на продукта

Както бе споменат по-горе, този модел оказва силно влияние върху оце
няването на качеството и върху професионалните услуги. Планирането на тези
промени би трябвало да обслужва две еднакво важни цели:
(1) да се подпомага организационното учене и развитие в училищата и
(2) да се държат училищата отговорни за резултатите от ученето на ученици
те.
	Тези предложени промени ще бъдат представени по-долу.
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4. Очертаване на средносрочна стратегия
	за децентрализация
4.1. Подбор на сферите на основни системни реформи
	Гореописаната дългосрочна визия за насоката на децентрализацията в
образованието позволява да се набележат онези промени, които биха могли да
бъдат извършени във времевите рамки на един управленски мандат. В това от
ношение има три възможни опции:
1.	Подробно описание на децентрализираната система (стратегия) с раз
пределението на компетенциите за вземане на решения и всички орга
низационни/институционални структури (начертаване на пътна карта за
децентрализацията).
2.	Сбито описание с идентифициране на няколко приоритетни сфери на
промяна през следващите три-четири години, без да се навлиза в дълбо
чина в детайлното им разработване.
3.	Списък с кумулативните промени, които чрез своя кумулативен ефект
имат потенциала да придвижат системата в желаната посока, без да нала
гат бремето на управление на преждевременни широкомащабни систем
ни реформи в училищното образование.
Експертите, участващи в разработването на този доклад, направиха из
бор въз основа на две съображения: основните цели на доклада за дискусия
и реалната приложимост на направените предложения. Този доклад трябва
да предизвика дискусия за посоката на промяната, без да изпада в технически
подробности. В този смисъл разработването на подробна пътна карта би било
по-скоро непродуктивно.
	И нещо, което е дори още по-съществено: за част от по-нататъшни децен
трализационни мерки необходимите условия вече са налице, но за други все
още не са. Има определени аспекти и елементи от процеса на децентрализация
в образователния сектор, които са в относително напреднала фаза, каквото е
например разпределението на финансовите ресурси. Има обаче други, които
са на етап, при който не е реалистично да се очаква стартирането на основни
системни промени. Например концептуалните и стратегическите основи на
една цялостна реформа в държавната администрация или цялостна реформа
на учебния план са твърде преждевременни. За да запазят обема на предлага
ните ключови системни промени в разумни и изпълними граници, експертите,
участващи в изработването на доклада за дискусия, решиха да се съсредоточат
върху онези компоненти от цялостния процес на децентрализация, които са ус
ловия за подобряване на влошаващото се качество и ефективност на основното
и средното образование.
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	Затова двете основни приоритетни области, предложени за реформира
не, са реорганизация на дейността на училищата с цел да им бъде дадена въз
можност да внедрят система за управление на качеството и реорганизация на
системата за външно оценяване на качеството, която е задължително условие
за осъществяване на предлаганите промени в дейността на училищата. Тези про
мени са взаимосвързани и могат да бъдат осъществени в рамките на един чети
ригодишен мандат на управление:
•	Създаване на пространство (институционална автономност) и организа
ционни рамки (задължително развитие на училищата, основано на само
оценка), които да позволят на училищата да подобрят основните резулта
ти от дейността си (обучителните резултати).
•	Създаване на система за външно оценяване на качеството, която е съоб
разена с по-голямата автономност и отговорности на училищата и е в
съответствие с насоките на Европейския съюз за осигуряване на качес
твото.
	Тези две групи на съществени системни реформи представляват комби
ниран подход “отдолу – нагоре” и “отгоре – надолу” към промени, които имат
потенциала да повишат капацитета на българската образователна система да
подобри представянето на учениците в училище.
Разбира се, значителни промени в тези две области може да наложат
корекции и в други елементи на децентрализацията. Все пак предложените
по-долу корекции в тези елементи – макар и те също да изискват кохерентен и
комплексен набор от политики и мерки за реализиране – не надхвърлят непос
редствените нужди на реформата в организацията на дейността в училищата и
оценяването на качеството. С други думи, предлагането на цялостна публичноадминистративна реформа и реформа в учебния план не би било възможно без
продължително и интензивно професионално обсъждане, използване на зна
ния и опит от европейските страни и систематично стратегическо планиране.
	Третият тип предложени промени са тези, свързани с премахването на
пречките, създавани от съществуващата централизирана система: сериозната
свръхрегулация. Както двете предлагани системни реформи, така и свързани
те с тях корекции в други елементи на образователната система трябва да съ
държат целенасочени и последователни дерегулационни мерки. (Единствената
област, където се предлага дерегулация без подобни промени, е администри
рането и реализирането на одобрените бюджети в училищата. Понастоящем не
са необходими и съществени промени по отношение на финансовата децентра
лизация в образованието.) Важно е да се отбележи, че дерегулация изобщо не
означава липса на регулация. Макар че е възможно в определени случаи пре
махването на регулацията да не вреди (като например в случая с някои задъл
жения, свързани с предоставянето на доклади), в повечето случаи дерегулация
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означава замяната на подробните централно спуснати наредби с процедурна
регулация, създаваща пространство, в което автономните “актьори” да вземат
решения или да регулират дейността си самостоятелно.
Обобщено представяне на приоритетните сфери
на средносрочна системна промяна
Управле
ние

Учебен
план

Оценка
на ка
чеството

Подкре
пящи
услуги

Правителство
(национално)

XX

XX

XXX

XX

Области
(регионално)

XX

XXX

XX

Общини (локално)

XX
XXX

XX

Управленски нива

Училища
(институционално)

Финанси
ране

X

XXX

XX

XXX: 			стратегически промени (реформи).
XX: 			
корекции към стратегическите промени.
X: 			само дерегулация.
Празни клетки		
без съществени промени.

4.2. Дейността на училището
	Изходната позиция е, че училището – а не правителството – е отговорно
за качеството и ефективността на образованието, което предоставя. Следовател
но единствено работещите в училището са в състояние да разрешават пробле
мите и да подобряват условията, в които учат учениците. (В повечето случаи да
се обвинява правителството е начин да се “прехвърля” отговорността.) Делеги
рането на по-голяма отговорност на училищата все пак трябва да върви ръка за
ръка с предоставянето на повече автономност и подкрепа.
Вече бе споменато, че ключовият инструмент за автономно подобрява
не на дейността на училищата във всички страни - членки на Европейския съ
юз, е управлението на качеството. Качеството в образованието е балансирано
съчетаване на националните стандарти и очакванията на местните общности и
родителите. Нека повторим: висококачествени образователни услуги предоста
вя онова училище, което си поставя организационни цели, основаващи се на
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отчитането и тълкуването на всички видове външни очаквания и което съумява
– чрез систематични и организирани процеси – да скъсява разстоянието между
целите, които си поставя, и ежедневната си рутинна дейност. Главните изводи от
това съвременно разбиране за качеството са:
(1) качеството е силно зависимо от контекста и може да означава нещо мно
го различно в различните училища;
(2) качеството се отнася до организационните и педагогическите процеси в
училище, а ефективността (резултатите от ученето на учениците) е един
от основните аспекти на качеството; и
(3) училищната автономност е предпоставка за осигуряване на качеството
в образованието, както бе споменато по-горе.
Като цяло това основополагащо значение на качеството доведе до изме
нение на разбирането за това какво е “добре работещо училище”.
Училище с високи стандарти
• Отсяване на най-добрите ученици
с “най-добър произход”
•	Специални програми и други
привилегии
•	Максимален брой на часовете и
учителите
•	Наемане на добри учители
•	Подготовка за съревнование

Училище с високо качество
• Обучаване на ученици от всякакъв
произход
•	Програми, фокусирани върху
учениците
•	Подобряване на рутинната работа на
учителите и училището
•	Създаване на екип от учители,
ориентиран към мисията
•	Подготовка за учене/научаване
(управление и удоволствие)

Източник: Setényi, 199915
	Управлението на качеството е цикличен процес на осмисляне, планира
не, промяна и проверка. В основата на управлението на качеството стои самоо
ценката, направена, от една страна, на базата на разбирането на вътрешноучи
лищните проблеми, като се използват прости инструменти, и от друга страна –
на базата на разбирането на външните очаквания - например чрез проучване на
удовлетвореността на родителите. Има и някои други източници, които “захран
ват” самооценката: като статистически данни, които позволяват сравняването
на резултатите от дейността на училището с тези на други училища – например
външно оценяване (инспектиране) на резултатите, и др.
15
Setényi János, A minőség kora. Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába, Budapest, 1999 (Янош Сетени, “Ерата
на качеството. Въведение в практиката за осигуряване на качество в училище”, Будапеща, 1999 г.).
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	Идентифицирането на проблемите позволява да се набележат ограни
чен брой цели, които екипът на училището решава да постигне в рамките на
даден период на развитие (например тригодишен). Развитието на училището
е планиран процес на организационна и педагогическа промяна с ясно опре
делени дейности, крайни срокове, отговорни лица и необходими ресурси. Дей
ностите в плана за развитие на училището са включени в ежегодните планове
на училищата. Заключителната оценка на резултатите от училищното развитие
допринася за самооценката за следващия цикъл на управление на качеството.
Има няколко стандартни технологии и инструмента за управление на качество
то, създадени за “меки услуги” като образованието. Повечето европейски стра
ни прилагат формата на EFQM (Европейска рамка за управление на качеството).
Въвеждането на такава система в българските училища изисква реали
зирането на широк кръг от мерки в три насоки: премахване на някои пречки,
делегиране на съответните задължителни организационни задачи, работа за
осигуряване на необходимите условия за самооценяване в училищата. В тази
насока следва да бъдат разработени два пакета от промени: “освобождаване на
училищата” и въвеждане на система за управление на качеството в училища
та.

4.2.1. “Освобождаване” на училищата
	Поради силно централизираното ръководство и управление на образо
ванието голяма част от човешките, финансовите и други ресурси, развивани в
училищата, не се използват рационално. Това е лесно забележимо особено по
отношение на човешките ресурси: ролята на учителите се свежда почти изцяло
до “изнасянето” на учебни часове и следването на централно зададени учебни
програми. Директорите на училищата са претоварени с изготвянето на доклади,
които невинаги са толкова належащи, а понякога са дори излишни. Резултатите
от прегледа на повече от сто документа16, които училищата изработват и осъвре
меняват редовно, сочат, че само 40 процента от тях могат да бъдат определени
като “необходими”, докато други 40 процента са класифицирани като “ненужни”
или “безполезни”. Останалите 20 процента от тези документи могат много лесно
да бъдат опростени. (Прегледът на документите се отнася за съществуващата в
момента система на управление на документацията в училище; а децентрализа
цията би намалила допълнително техния брой.) Анализът на бюджета на работ
ното време, което отнема попълването на документи, сочи още по-негативен
баланс между „необходимия” и „ненужния” разход на труд. Сондажно допитва
“Платформа за оптимизиране на задължителната училищна документация” - проучване за целите на насто
ящия доклад, осъществено от работна група, включваща образователни експерти от национални, областни и
общински образователни институции, НПО и директори на училища, ГД “Експертни анализи”, ноември 2008 г.

16
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не17 сочи, че среднодневно за документите, определяни като „наистина полез
ни и важни за училището”, директорите отделят около 10% от времето, в което
работят в училище (или почти 1 час), докато работата по документи, „които се
изискват от училището формално, но всъщност училището и системата може да
работят добре и без тях”, изисква почти 30% повече работно време – 14% от пре
караното в училище време на директорите (или почти 1 час и 21 минути)18. На
практика най-големият дял от работата на директора в училище е именно обра
ботката на документацията, като по-голямата част от тази работа е по документи
„и без които може”, но на които директорите посвещават 1/7 от работния си ден.
Годишно това „пилеене” на време за ненужна документация възлиза на повече
от 2 месеца за всеки директор на училище – значителен резерв от време, който
при рационализация на документооборота може да бъде насочен към ключови
подобрения в управлението на училището: например в същото проучване ан
кетираните директори твърдят, че биха искали да отделят повече време, откол
кото понастоящем, за планиране как да се подобри дейността на училището, за
провеждане на анкети и вътрешно наблюдение и оценка на училището, както и
за повишаване на квалификацията си.
Въпреки повишаването на правомощията на директорите на училища
та в процеса на фискалната децентрализация те все още остават изключително
ограничени. В редки случаи, дори и там, където има директори с изключител
ни професионални лидерски качества, те не са в състояние да повлияят върху
начина, по който училищата изпълняват основните си функции. Вследствие на
това изобщо не се приема, че работата на учителите и директорите е с висока
добавена стойност. Затова мерките, попадащи в сферата на “освобождаване на
училищата”, целят да реорганизират дейността на училищата, за да им позволят
да реализират пълния си капацитет за осигуряването на успешно обучение на
учениците.
	Този пакет от предложени промени съдържа следните мерки:
• Дерегулация. Отказ от типа организационен мениджмънт, при който е на
лице детайлно регулиране. Заместване на наредбите на министерско ни
во с описание на най-важните правни правила и процедури. Премахване
на ненужното изискване на доклади и документи от училищата. По-ясно
определяне на правата на учениците и родителите.
• Освобождаване на човешките ресурси. Определяне на съдържанието на
40 работни часа на седмица (брой часове + допълнителни дейности за
останалото време). Осъществявана в училището индивидуална оценка
17
Сондажно анкетно проучване „Бюджет на времето на директори на столични училища”, проведено сред 16 дирек
тори на училища (със среден стаж над 10 г. в системата) в София, февруари 2009 г. Представени са медианни стой
ности за бюджета на времето.
18
Без да е включено времето, в което директорите на училища често се налага да довършват служебна работа
вкъщи, която най-често е свързана също с подготовка на различни видове документи и която според анкетирани
те директори на столични училища е с продължителност около 1 час
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на работата с оглед на организационните цели. Диференциация на запла
щането според представянето. Подбор на програми за поддържащо обу
чение съобразно организационните цели и резултатите от оценката на
работата. Засилване на професионалната роля на организациите на учи
тели, преподаващи по един и същ предмет (т.e. разработване на учебни
програми, подбор на учебници, разработване на методики, оценяване в
училището и т. н.).
Финансова дерегулация. Дерегулация на управлението на бюджета (реали
зиране на бюджета) в училищата. Професионализиране на финансовото
управление – задължително наемане на финансов помощник-директор
в по-големите училища и финансови помощници – в по-малките. (Пред
варително условие за тази мярка е засилването на външните финансови
одити.)
Професионализиране на управлението. Поставяне на изисквания за ква
лификацията на училищните директори. Задължително поддържащо
обучение за директорите. Избор на директорите, вкл. на базата на разра
ботени от кандидатите програми, оценени от експерти и от училищния
екип. Ежегодна оценка на работата на директорите.
Задължителна педагогическа програма на училищата. Задължителни
те компоненти на педагогическата програма са: образователни цели и
профил, избор на учебен план, определяне на компонентите на учебния
план в училището, принципи на педагогическата оценка в училището,
принципи на подбор на учебници и други учебни материали, извънклас
ни дейности във връзка с целите и профила на училището, вътрешна
система за оценяване, принципи на подбор на поддържащи обучителни
програми. (Една от предпоставките за тази мярка е възможността за из
пълнение на алтернативен учебен план, одобрен от Министерството на
образованието и науката - вж. 4.4.1.)

4.2.2. Въвеждане на управление на качеството в училищата
Въвеждането на задължително училищно развитие, което се основава
на самооценка, провеждана в рамките на училищно базирана система за управ
ление на качеството, изисква цялостен пакет от мерки – политически и развитий
ни. Необходимо е да бъде изработен и подробен план за тяхната реализация,
който да описва логическата последователност, която трябва да бъде спазвана
при изпълнението им, както и техните взаимовръзки.
	Наложително е да се предприемат следните политически мерки:
• Определяне на задължителните сфери и аспекти на самооценка. Самоо
ценката се основава частично на “обективно измерими показатели” като
например статистически данни и анкети за удовлетвореността на родите
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лите. Важно е обаче самооценката да се базира също така и на “по-меки
данни” като например: мненията и нагласите на учителите, очакванията
на външните партньори на училището и т. н. Това означава, че стандарти
зирането на самооценката представлява определяне на общи области
на оценяване. То може да бъде допълнено от насоки за аспектите във
всяка от оценяваните области и от препоръчителни въпроси за оценка и
индикатори, без да е необходимо те да бъдат обект на централно регули
ране. С цел осигуряване на достатъчно пространство за адаптиране към
разнообразния местен и институционален контекст детайлното регули
ране би трябвало да бъде заменено с методическа подкрепа и външна
техническа помощ (относно общите национални области на оценяване
вж. 4.3.2.).
Законово делегиране на мандата. С цел осигуряване на стабилност на
системата мандатът за управление на качеството на училищно ниво
трябва да бъде законово уреден. Законът трябва да задава основните
процедурни правила, да определя националните общи области на оце
няване и трябва да посочва задълженията на директорите и учителите.
Делегиране на допълнителни ресурси за управление на качеството.
Покриването на допълнителните разходи за управление на качеството
не е задължително да изисква допълнително финансиране. Ако допълни
телните задачи са законово регламентирани, финансовата система може
да отчита работното време, посветено от директорите и учителите на
дейности по управление на качеството като част от техните организаци
онни задачи извън провеждането на часове. Все пак в хода на внедрява
не на новата система ще са необходими допълнителни целеви средства,
за да се мотивират човешките ресурси в училище, а също така и за да
се покрият разходите за интензивна външна професионална подкрепа.
Тези средства следва да бъдат считани за преходни разходи за реализа
ция.

Необходимите мерки за осигуряване на развитието са:
• Разработване на насоки (ръководства) за самооценяване и училищно
развитие. Управлението на качеството в образованието е непозната кон
цепция за повечето образователни дейци в България. Съпротивите на
учителите и директорите могат да бъдат преодолени, ако въвеждането
й се подпомогне от лесни за използване инструменти за самооценяване
и училищно развитие. Ръководствата трябва да описват целта, процеса
(основните стъпки и ролите на участниците) и препоръчителната мето
дология за вътрешно оценяване и училищно развитие. Разработването
на такива ръководства може да бъде осъществено най-ефективно чрез
адаптирането на подобни пакети, основаващи се на Европейската рамка
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за управление на качеството (EFQM), разработени в други европейски
страни.
Изграждане на капацитет. Другият основен инструмент за внедряване
на системата е разработването и осигуряването на обучителни програ
ми за учители и директори на училища. Разработването на обучителни
програми трябва да бъде свързано с разработването на ръководства
та за самооценяване и за училищно развитие. Обученията трябва да
бъдат осъществявани от група обучени експерти, които да обслужват
всички училища в България. Обучителите трябва да имат възможност
да предоставят консултантски услуги и извън рамките на обученията.
Програмите за обучение би трябвало да бъдат заложени като част от
дейности по управление на качеството в училищата. (Учителите, които
ще работят заедно в системата за управление на качеството, трябва да
бъдат обучавани заедно.)
Създаване на организационен капацитет за професионална подкрепа.
Осигуряването на външна професионална подкрепа за управление на
качеството в училище не служи единствено за целите на внедряване
на системата; подкрепата трябва да бъде постоянна и неразделна част
от мрежата услуги, предоставяни на училищата и учителите. Трябва да
бъде създадена мрежа от обучени консултанти, подпомагащи осигуря
ването на качеството, съдържанието и методиката на самооценяването
и училищното развитие, които разпространяват добрите практики (вж.
4.4.2.).
Разработване на допълнителни инструменти. Има определени
дългосрочни приоритети в образователните политики, които могат да
бъдат обслужвани чрез управлението на качеството в училищно. За да
сме сигурни, че тези приоритети (напр. включването на ромите и децата
със специални нужди, развиването на базисни компетентности и т. н.) са
взети под внимание в процеса на вътрешна оценка и училищно разви
тие, е необходимо да се разработят и предоставят на училищата допъл
нителни тематични указания. Тези инструменти (допълнителни тематич
ни ръководства) се основават на главните сфери на самооценка и трябва
да са свързани с останалите инструменти, разработвани за прилагане в
училищата. Написването на допълнителни тематични наръчници може
също така да бъде съобразено с подобни инструменти в други страни и
би трябвало да предвижда взаимовръзки между програмите за поддър
жащо обучение.
Създаване на мрежи и набор от базирани в интернет добри практики.
Не е необходимо училища, които решат да търсят решения на дадени
проблеми, идентифицирани в процеса на работа, да откриват “топлата
вода”. Техните усилия да се развиват могат да бъдат подпомогнати в го
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ляма степен чрез предоставянето на добри практики от други училища.
Обявяването на един училищен експеримент за “добра практика” не
бива обаче да се основава на недокументирана и ненадеждна информа
ция. Необходимо е да се направи целенасочена инвестиция в оценява
нето, описанието и разпространяването на опита на училищата, които
вече са реализирали сходни проекти за развитие в определени области.
Свързването на училища с цел взаимно учене е широко разпространен
метод за развитие, който е доказал своята ефективност, ако се съчетае с
външна професионална подкрепа.

4.3. Система за оценка на качеството19
	Предлаганият нов механизъм за оценяване на качеството трябва да се
състои от разнообразни инструменти, които, ако бъдат интегрирани в единна
система, би трябвало да служат на двете от общите цели на подобни инструмен
ти:
•	Подкрепа на организационното учене и автономното развитие на учили
щата чрез предоставяне на външни образци (еталони) за самооценява
не.
•	Гарантиране на професионалната отговорност чрез информиране на
потребителите на образователни услуги и управлението на образовани
ето.
Основни ползватели на информацията, събрана от оценяването на ка
чеството, са тези участници в системата на началното и средното образование,
които планират и вземат решения. Преосмислянето на съществуващата систе
ма трябва да се основава на идентифицирането на бенефициентите и техните
нужди от информация. Трите основни групи бенефициенти са: потребителите
на образователните услуги, управленците на различни равнища и ръководство
то и екипите на училищата.

4.3.1. Основополагащи стандарти в оценяването на качеството
	Първата стъпка в преосмислянето на съществуващата в България систе
ма за оценка на качеството е изработването на позиция за основните сфери и
аспекти на качеството. Предложените сфери са следните:

19
Реформиране на оценяването на качеството в училищното образование” – доклад за дискусия, LGI/OSI Budapest,
ГД “Експертни анализи”.
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Сфери на качеството на образованието
•

Организационни процеси (включително процесът на самооценя
ване, участието на учителите и учениците в организационните
процеси и сътрудничеството между учителите).
•	Процеси на преподаване и учене (взаимодействието на учители
те и учениците в класната стая, организацията и подкрепата на
ученето).
•	Училищно управление.
•	Управление на човешките ресурси (включително професионал
ното развитие и оценяване на работата на учителите).
• Взаимодействие с и влияние върху общността.
• Ефективно и целенасочено използване на ресурсите.
•	Удовлетвореност на потребителите на образователни услуги
(родители, ученици).
•	Удовлетвореност на педагогическия и непедагогическия
персонал.
• Образователни резултати и резултати от обучението.
Въвеждането на стандарти, които се основават на тези области на оце
няването и техните специфични аспекти (които от своя страна са резултат на
раздробяване на областите), означава разработване и въвеждане на два вида
регулиране:
•	Стандартизиране на очакванията към училищата (т.е. описание на об
ластите и аспектите на оценяване и създаване на критерии и индикато
ри за тях и на минимални стандарти за очакваните резултати от обучени
ето и т. н.).
•	Процедурни стандарти (т.е. описание на процеса на външно оценяване
и самооценяване, задължително ежегодно проучване на удовлетворе
ността на родителите, правила за осигуряване на качеството в проучва
нията на постиженията на учениците и т. н.).
Различните области на качеството трябва да бъдат развивани едновре
менно и съгласувано. Стандартите са инструменти на политиката. Следователно
те трябва да бъдат периодично ревизирани. Новите стандарти трябва да създа
дат рамките на базираните в училище процедури, които изискват задължително
използване на резултатите от оценяването на качеството преди всичко за це
лите на управлението на качеството, основано на самооценяване. Стандартите
трябва:
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да бъдат отворени за съвременните образователни цели;
да бъдат ориентирани към подобряване на ученето въз основа на разви
ването на ключови компетентности. (Това означава не само определяне
на минимум стандарти по отношение на компетентностите, но също и
елиминиране на претрупването със знания);
да подобрят готовността на училищата да работят с деца от различни ет
нически групи и със специални образователни потребности;
да бъдат добре хармонизирани с останалите регулаторни инструменти.
Например: функциите на учебния план и функциите на новите стандарти
трябва да бъдат разделени и хармонизирани;
да бъдат лесни за интерпретиране от училищния екип.

4.3.2. Външно оценяване на училищата
(професионално инспектиране)
	Трансформирането на съществуващата външна система за оценяване
(т.е. реформата в инспектирането) трябва да бъде еволюционен процес с ясно
дефинирани цели и с ясни срокове. То трябва да се основава на преквалифици
ране и лицензиране на експертите от инспекторатите, разработване на инстру
менти за оценяване (насоки и ръководства) и развитие на институционалния ка
пацитет на инспекторатите, както и на ясно разграничаване на функциите им и
от всички несвързани с външното оценяване задачи (като управление и поддър
жаща квалификация). Трябва да бъде осигурена професионална автономност на
инспекторатите по образованието. В рамките на организационната структура
на инспекторатите би следвало да се създадат отделни звена за администрати
вен контрол и финансов одит и за външно (професионално) оценяване.
	Новата система на инспектиране трябва да бъде фокусирана върху учи
лището и да се основава на ясна представа за аспектите, които не трябва да бъ
дат оценявани – тези сфери, които остават прерогатив на училищното ръковод
ство (като ежегодно оценяване на работата на учителите), или сферите, които
подлежат само на самооценяване. Отделно от цялостната инспекция (оценява
нето на всички релевантни области) инспекторатите биха могли да осъществя
ват и тематични оценки (например инспектиране на обучението по изкуствата),
последващо инспектиране (повторно оценяване само на онези области и аспек
ти, в които предходната цялостна инспекция е заключила, че са налице слабости) или инспектиране на базата на постъпили жалби и сигнали за нарушения.
В съответствие с препоръките на ЕС съдържанието (сферите) и процеду
рите на външното оценяване и самооценяването трябва да бъдат добре обвър
зани. Има сфери на качеството, които трябва да бъдат оценявани само външно
(като напр. ефикасното използване на ресурсите), и други, които трябва да бъдат
оценявани само вътре в училището (като преподаването и ученето). В случаите,
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когато сферите са общи и за двата вида оценяване, конкретните аспекти могат
да бъдат едни и същи, но може да има и аспекти, които са различни. Например
качеството на управлението на самооценяването е организационен процес, кой
то може да бъде оценяван и външно. В таблицата по-долу е представено предло
жение за връзката между двата типа дейности.
Връзка между външното оценяване и самооценяването, областите на оценява
не с еталон и източниците на информация
Сфери на качеството

Външна
оценка

Самооцен
ка

Области на
оценяване с
еталон

Източник на
информация

Организационни процеси

X

X

Резултати от
оценяването

Резултати от предишни
самооценки
Доклади на инспектора
тите за училището

Процес на
преподаване - учене

-

Х

-

Резултати от предишни
самооценки
Доклади на инспектора
тите за училището

Управление на училището

Х

Х

Резултати от
оценяването

Управление на човешките
ресурси

Х

Х

Квалификация, начин
на подбор, мотивация
на човешките ресурси

Статистически
индикатори

Взаимодействие
с / въздействие върху
общността

-

Х

-

-

Използване на ресурсите

Х

Разходи на ученик...

Национална система от
индикатори

Удовлетвореност на
потребителите на
образователни услуги

-

Х

-

-

Удовлетвореност на човеш
ките ресурси

-

Х

-

-

Образователни резултати и
резултати от обучението

Х

-

Х

Национална система от
индикатори – брой отпа
Статистически и измер
дащи. Сумиращо измер
вателни индикатори
ване – 7 и 10 клас
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	Пълните доклади от оценяването трябва да бъдат предоставяни на еки
па на училищата и на местната образователна администрация. Резюмирани вер
сии на докладите трябва да бъдат публикувани.

4.3.3. Външно измерване на постиженията на учениците
Основната цел на разработването на система за външно измерване
постиженията на учениците е да се предостави надеждна информация на учи
лищата, учителите, учениците, родителите, образователните власти и по-ши
роката общественост за дейността на училищата. С други думи, в конкретния
български контекст трябва да се обслужват цели, свързани с отговорността (су
мативни) и с развитието (формативни). Тъй като обаче един вид оценяване може
да служи ефективно само за една цел, цялостната система за оценяване трябва
да се състои от различни, но взаимосвързани компоненти. Например основният
смисъл от измерването на резултатите на учениците в края на началния образо
вателен етап трябва да бъде да се подпомогнат учителите да подкрепят ученици
те в постигането на целите, заложени в основното образование. Докато целта на
измерването в края на основното образование трябва да бъде свързана с това
да се държат училищата отговорни за резултатите от тяхната дейност. Всяко от
предложените измервания трябва да бъде осъществявано ежегодно.
	Поради променящите се цели в образованието, особено като се вземат
предвид ниските постижения на българските ученици в международен мащаб,
измерването трябва да бъде насочено към оценяването на ключови компе
тентности (а не само на знания), каквито са грамотността и уменията по матема
тика и природни науки. За да бъде осигурена обратна връзка за резултатите на
учениците в определени класове, всички ученици трябва да бъдат оценявани
чрез тестове и тестовете трябва да бъдат администрирани централизирано. За
да се гарантира, че резултатите от тестовете дават информация, която може да
захранва и външното, и вътрешното оценяване, тестовете трябва да съдържат
адекватна информация за контекста и средата, в която са проведени.
	Последният компонент на предлаганата система е практическото въвеж
дане на стандартизирана външна матура, която бе приета през 2003 г. и може да
свърже завършването на училище с приемането във ВУЗ.
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Схема на предлаганата система за оценяване
Клас

Цел

Вид

4.

Развитие на компетентности, които ще бъдат
наблюдавани и оценени в края на основното обра
зование. Служи също и за оценяване на степента
на постигане на стандартите в края на началния
етап на основната степен на образование.

Формативно изследва
не (служи за целите на
развитието)

7.

Регистрира степента на постигнати компе
тентности в прогимназиален етап на основното
образование и обслужва всички заинтересовани
страни: родители, деца, учители и администрация.
Резултатите биха могли да се използват и за фор
миране на рейтинг на училищата при отчитане на
специфичния за конкретното училище контекст.

Сумативно изследване
(служи за целите на от
говорността)

10.

Регистрира степен на придобити компетентности
в първата степен на средното образование.

Сумативно изследване
(комбинирано – разви
тие, отговорност)

12.

Сертифицира нивото на подготовка и усвояване
то на определени знания, умения и нагласи при
завършване на средното образование. Резултати
те се използват за формирането на рейтинга на
училището. Биха могли да се използват и за прием
във ВУЗ.

Матура (сумативно)

Резултатите от формативното изследване в 4-и клас се отчитат обратно
само в училищата. Агрегираните резултати от измерванията на училищно ниво
в 7-и и 10-и клас се публикуват.
	С цел гарантиране на надеждността и валидността на данните за пости
женията на учениците е необходимо да се разширят институционалният и про
фесионалният капацитет на ангажираните в провеждането на матурите. Разра
ботването на инструменти за измерване, администриране и анализ на данните
е задача на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието. Реги
оналните инспекторати сътрудничат за организирането на тестовете.

4.4. Кумулативни промени
	Настоящият доклад за дискусия има за цел да препоръча промени, ко
ито не са извън капацитета на правителството за осъществяване на реформи
в рамките на кратък период. Въпреки това големите промени в дейността на
училищата и реформата във външното оценяване изискват определени корек
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ции в други сфери, без които училищата и професионалното инспектиране не
биха могли използват пълния си потенциал. Трябва да се има предвид, че някои
от тези реформи могат да доведат до други съществени промени на различни
равнища, без това да е съпроводено с преразглеждане на цялостната функция,
изпълнявана на съответното ниво.

4.4.1. Необходими промени на национално ниво
Както вече бе споменато, едни от най-големите пречки за модернизаци
ята на училищното образование в България са огромната власт на централното
управление, от една страна, и ниският й капацитет за осигуряване на определе
ни услуги, от друга. Следните институционални промени са много важно усло
вие за осъществяване на реформи в училище и в инспектирането:
• Разработване и одобряване на алтернативен учебен план. От професио
нална гледна точка условията за незабавна цялостна реформа на учебния
план не са налице. И все пак без осигуряването на повече пространство
за училищата да си поставят цели и да определят собствените си про
цеси въвеждането на предлаганата система за управление на качество
то би било изпразнено от съдържание начинание, водещо единствено
до допълнителна “бумащина”. Като временен и преходен инструмент би
могло да служи одобряването на алтернативни учебни планове с осигу
рено качество. Учебните планове би трябвало да бъдат разработвани съ
образно държавните образователни изисквания. Всяка професионална
институция и експертна група може да разработи нови алтернативни
учебни планове с помощта на директна финансова помощ от Министер
ството на образованието и науката. Министърът на образованието и нау
ката би трябвало да назначи Съвет за акредитиране на учебния план, кой
то задава и публикува критерии за акредитиране на учебните планове
и акредитира подадените алтернативни планове. Училищата ще бъдат
упълномощени да включат акредитираните учебни планове в своите пе
дагогически програми. (Оценяването и одобряването на нови учебници
трябва да се прави в съответствие с изискванията за представянето на
учениците.)
• Реорганизация на мрежата от поддържащи институции на Министер
ството на образованието и науката. Едно от незабавните следствия от
създаването на система за самооценяване и училищно развитие ще бъ
де повишеното търсене на знания и информация в образователната сис
тема. Затова министерството трябва да бъде в състояние да обслужва
тези нужди на вече по-автономните училища. Освен това организацион
ното развитие на централните професионални институции е много важ
но условие за планирането и реализирането на политики. Така се налага
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създаване и развитие на мрежа от “поддържащи институции”, които са
организирани въз основа на ясно дефинирани функции, а не въз осно
ва на тематично разпределение на труда. Наличието на специализирани
институции може също така да допринесе за много по-лесно преодоля
ване на дефицита на определени групи професионалисти в сферата на
образованието. Очакван допълнителен страничен ефект от реорганизи
рането на мрежата от правителствени агенции ще бъде възможността
да се изнесат някои от неприсъщите на централната публична адми
нистрация дейности извън Министерството на образованието и науката
– например управление на програми, разработване на учебни планове
и професионално инспектиране.
Функционална карта на институционализирани на
централно равнище услуги
(Мрежата от “поддържащи институции”)
•

Емпирични изследвания в образованието, мониторинг на система
та и анализ на политиките.
• Разработване на учебни планове и програми и образователни стан
дарти.
• Развитие на образованието (методически и теоретични основи на
развитието, пилотни програми, подкрепа на агенциите, които рабо
тят пряко с училищата).
• Външно оценяване (международно и национално измерване на
представянето на учениците, изпити).
•	Техническо обслужване на фондове и програми за развитие.
•	Гарантиране на качеството на доставчиците и програмите за под
държаща квалификация.
•	Национално инспектиране (външно оценяване на училищата).
• Обслужване на информационната система в образованието.
•

Осигуряване на качеството на поддържащото обучение. Предлаганите
промени, генерирайки вълна на модернизация в образованието, ще по
вишат потребностите от изграждане на капацитет на системата, което
ще доведе до увеличаване на броя на доставчиците на обучителни курсо
ве и програми. Особено важно е да се гарантира качеството на тези услу
ги, което изисква наличието на акредитационна система за програми – а
вероятно и доставчик на програми, – основана на публични акредитаци
онни критерии. Това е също и предпоставка за привличането на частния
сектор и на допълнителен професионален капацитет в доставянето на
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•

поддържащи обучения за учители. Институционализираната акредита
ция може да осигури условия за мониторинг на системата за поддържа
ща квалификация и за методическо развитие.
Създаване на Национален инспекторат по образованието. В бъдещата
децентрализирана образователна система професионалното инспек
тиране (външното оценяване на училищата) ще бъде инструмент на уп
равление от изключително важно значение. Инспектирането обаче е в
състояние да изпълни своята мисия само ако се укрепи професионална
та легитимност на задачите, които изпълнява, ако е в състояние да извър
шва дългосрочно планиране и ако е способно на организационно учене.
Всички тези изисквания могат да бъдат изпълнени, ако инспектирането
на национално ниво се отдели от структурата на министерството.

4.4.2. Необходими промени на областно равнище
	Най-важната особеност на областното равнище на държавна адми
нистрация в България е липсата на самоуправление. Тъй като това не може да
бъде променено в краткосрочен план, предлагаме следните промени, насочени
към създаването на базисни условия за професионализация чрез институцио
нализиране на две много важни услуги: външното оценяване на училищата и
педагогическите услуги:
• Разделяне на функциите на областно ниво. Най-важното условие за ре
организирането на професионалното инспектиране е разграничаването
на инспекцията от всички други функции. Първата стъпка в тази насока
е освобождаването на инспектирането от административно-ръководни
задължения, които противоречат на новата подкрепяща роля на инспек
торатите. За да се отдели тази функция, административно-ръководните
задължения трябва да бъдат извършвани от областни административни
звена по образование.
• Областни педагогически центрове. Съществуващата мрежа от Областни
педагогически центрове трябва да бъде подсилена. Тези центрове тряб
ва да поемат функциите на професионална подкрепа от инспекторатите
(като например поддържащото обучение за учители), трябва да разви
ят капацитет за подкрепа на управлението на качеството в училищата
и трябва да създадат институционална рамка за диференциация и по
добряване на педагогическите услуги, предоставяни на училищата, учи
телите и учениците като цяло. Центровете трябва да имат капацитет да
достигат до всички училища в България и да допринасят за реализиране
то на държавните политики.
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4.4.3. Необходими промени на общинско равнище
	Поради сравнително ограничения управленски капацитет в сферата на
образованието на общинско равнище и слабите връзки на местна отговорност
пълна общинска собственост върху образователните услуги не може да бъде
установена незабавно. За да се прекрати директният централен контрол върху
училищата, е наложително да се засили ролята на общините в управлението на
образованието. Делегирането на допълнителни правомощия за вземане на ре
шения е важно също така и за да се преодолее липсата на баланс между повише
ната роля на общините във финансирането и тяхното реално влияние върху дей
ността на училищата. Предлаганите кумулативни промени на общинско ниво са
следните:
• Назначаване на директори. Тъй като инспекторатите не бива да участват
във вземането на административни решения, директорите трябва да бъ
дат назначавани от общинските съвети. Директорите обаче трябва да
бъдат подбирани въз основа на професионалните си умения и затова се
лекционният процес трябва да осигурява решаваща роля на тези, които
оценяват програмите и професионалните умения на кандидатите. Следо
вателно експерти от регионалните педагогически центрове и директо
рите на образователните звена в областните администрации трябва да
участват в подбора. Алтернативен начин за назначаването на директори
е делегирането на това решение на училищните съвети, но тази опция
има редица слабости, които трябва да бъдат внимателно анализирани. И
при двата начина на избор работодател на директорите следва да бъде
кметът на общината.
• Укрепване на вземането на решения, основаващо се на планиране. Местно
то управление на образователната система изисква висококачествено
средносрочно планиране на приема и развитието на училищната мрежа
на общинско равнище. Три вида условия трябва да бъдат изпълнени, за
да се развие задължителното планиране в общините: надеждна статисти
ческа система в сферата на образованието, която захранва общините с
необходимата им информация; наличие на професионален капацитет в
областните административни звена и регионалните педагогически цен
трове за подпомагане на общините; общински кадри, които разполагат
с умения за планиране. Тези условия ще дадат на общините възможност
да вземат информирани решения за одобряването на педагогическите
програми и училищните планове за развитие.
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4.4.4. Инвестиция в теоретичната основа на предстоящите реформи
	Паралелно с внедряването на предлаганата средносрочна стратегия е
необходимо да се направят сериозни инвестиции в теоретичните основи на оне
зи сфери, които не са във фокуса на незабавните промени:
(1) децентрализация в публичната администрация и интегриране на
управлението на образованието в цялостната административна система
и
(2) реформа на учебния план, ревизиране на образователните стандарти
и учебните програми.
	Необходимите инвестиции са за емпирични изследвания и оценка, ин
тензивно професионално обсъждане и използване на международни познания
посредством по-активно участие в международни мрежи за сътрудничество ка
то Европейския съюз и страните от Организацията за икономическо сътрудни
чество и развитие (ОИСР). Освен това мониторингът и анализът на въздействие
то на случващите се промени са от съществено значение. Всички тези дейности и
разпространението на информацията и знанието (управление на знанието) тряб
ва да бъдат институционализирани в подходящи “поддържащи институции” на
Министерството на образованието и науката, в които да се развие капацитет за
изследвания на образователната система, анализ и планиране на образовател
ни политики, оценяване на политики и програми и стратегическо планиране.
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Бележки
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