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Abstract 

The present study presents the relationship between educational processes and development 

processes in the broader context of the relationship between human capital, economic development 

and the well-being of the regions in Bulgaria. Attention is drawn to the link that exists between 

basic skills and the wider learning opportunities acquired in school, on the one hand, and the 

economic and social living conditions of individuals and territories, on the other. The aim is to 

identify, firstly, the way in which development policies must take into account the state of 

education in order for it to be effective, and secondly, whether and how development policies can 

contribute to improving the state of education by pay attention to the great differences that exist 

between the different districts in the country. 
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Въведение 

Изследванията на специалисти от „различни научни направления, като географски, 

демографски, икономически, социологически, екологични, културни и геополитически“ 

разглеждат особеностите на провежданите политики за регионално развитие. (Иванов, 

2018). Във все повече обществени дискусии, свързани с регионалното развитие се обсъжда 
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човешкия капитал като основен фактор за образованието. В изследванията, разглеждащи 

връзката между образованието и развитието на даден регион, често се обръща внимание на 

сложността да се изолират преките ефекти на образованието и да се измери техният 

интензитет. Използването на емпирични данни за реалностите в отделните държави не 

винаги е освободено от критика относно избора на показателите и методите на анализ. 

Икономисти, социолози и други изследователи потвърждават, че образованието има голямо 

значение за развитието и влияе пряко върху индивидуалното и колективното 

благосъстояние по различни начини. 

Образованието се състои основно от три категории ефекти: 

• ефекти върху индивидуалната частна възвръщаемост и по-специално върху 

перспективите за заетост и доходи, както и върху по-нататъшните възможности за 

натрупване на знания, умения и компетенции (учене през целия живот); 

• външни влияния върху социалната възвръщаемост, производителността и други 

компоненти на развитието: като тези за общия растеж, но също така и тези за 

здравето, престъпността и активното участие на гражданите в социалния живот и 

процесите на развитие; 

• иновативни и „разделителни“ ефекти: образованието би могло да насърчи 

предприемачеството, креативността и стремежа към иновации. Въпреки това, днес 

степента на образование в семейството, както и социалния произход понякога са 

релевантни фактори в България във вероятността за получаване на квалификация. 

(Seminario, 2005) 

В същото време „щетите“ (индивидуални и колективни), свързани с липсата на количество 

и качество на образованието могат да бъдат много големи. 

Дискусия 

В част от регионите в България се забелязват тревожни тенденции, както за количеството 

образование (придобиване на квалификации), така и за качеството на образованието 

(уменията и компетенциите на учениците). Очертават се силни териториални различия и 

забавяния, особено в северозападната част на страната.  
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В България през последните години се наблюдава спад в степента на образованието. Фактор 

за това е и ниската раждаемост. По данни на НСИ процентът на населението на възраст 25-

64 години, завършил гимназиално образование и участвал във формално и неформално 

образование и обучение, също е претърпял отрицателно развитие - за периода 2007-2016 г. 

се отчита спад. (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=805) 

Процентът на участие на младите хора (на възраст 15-19 г.) в началното, прогимназиалното 

и гимназиалното образование, също търпи отрицателни промени. (вж. Таблица 1) 

Година Общо (брой) 

2009/2010 627163 

2010/2011 615554 

2011/2012 608805 

2012/2013 604773 

2013/2014 606277 

2014/2015 604481 

2015/2016 602277 

2016/2017 605729 

2017/2018 587836 

2018/2019 581267 

2019/2020 572504 

2020/2021 565023 

Таблица 1. Брой на учащите в общообразователните училища България за периода 2009-2020 г. 

(https://www.nsi.bg/bg/content) 

 

Проблемът с преждевременното напускане на училище е основна отправна точка в работата 

на множество държавни институции и неправителствени организации (НПО).  

Степента на изостаналост в някои части на страната става значителна, когато се вземе 

предвид и качеството на образованието. Резултатите от последното изследване на 

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) разкриват средното ниво на 

умения на българските ученици. Разликата от средната стойност за PISA 2018 по отношение 

на резултата в индикатор „природни науки“ на учениците в страната е 76 точки по-ниска от 
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предвидената (424 т. при средна стойност 500 с отклонения 100 т.), (вж. Графика 1). 

(https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm) 

 

 

Графика 1. Сравнение между средните резултати на учениците в България според проучване на 

PISA(http://irebg.org/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0

%B8pisa2018/)  

 

Графиката показва, че в сравнение с 2015 г. средният резултат на ученици в страната търпи 

значителен спад през 2018 г. – с 22 точки. В сравнение с другите два индикатора на 

изследването (четене и математика), в областта на природните науки се забелязва най-

значително понижение на резултатите на българските ученици. 

Съществува и голяма разлика в уменията и компетенциите на учениците в различните 

областите на страната, като учениците от по-големите градове, като столицата постигат 

резултати над средните за PISA. 

Експертите са на мнение, че обяснението на различията в резултатите на учениците от 

различните региони в страната не винаги зависят от типа училище и социално-

икономическото положение на отделните ученици. Наблюдава се тенденция при един и същ 

тип училище, социално-икономически условия и качество на учебните ресурси, и дори при 



305 
 

един и същ учител ефективността на едно училище в северозападната част на България да 

бъде по-ниска от тази на дадено училище в столицата. Сред възможните причини би могло 

да бъде и по-скромното очакване от страна на ученици и семейства, както и 

административни разединения, което води до по-малко търсене и натиск върху училището. 

Разликите между териториалните и училищните типове са елементи, които допринасят за 

определянето на много голямата разлика в резултатите, постигнати от учениците. Това 

означава неравна система като цяло, която не винаги е в състояние да гарантира минимални 

стандарти за качество на образованието, което се счита за основно право на гражданите и 

предпоставка за тяхното развитие.  

Въпреки че различията между учениците, които посещават едно и също училище са в 

съответствие с тези в други страни, в България разликата между училищата е висока. Това 

изглежда сериозно, тъй като тази разлика се обяснява със социално-икономическите 

различия, не на отделните хора, а на групата ученици, които посещават съответните 

училища. Поради тази причина в някои случаи се наблюдава концентрация на учениците с 

нисък социално-икономически статус в определени от обществото училища като „недобри“. 

Следователно неравенството в системата наказва учениците, които живеят в социално-

икономически контекст в неравностойно положение, както и тези, които живеят в по-

бедните региони на страната. Това потвърждава централността на политиките за развитие, 

които могат да се намесят именно в тези контекстуални фактори. 

Ресурсите, които държавата е отделила за училища в най-изостаналите райони, са по-малко 

в сравнение с тези, отпуснати за същата цел от други страни от ЕС, някои от които се 

представят по сходен с България начин. Опитът на институциите показва, че 

допълнителните ресурси до известна степен допринасят за намаляване на различията между 

отделните региони на страната. В някои от случаите се наблюдава намаляването на 

преждевременното напускане на училище и неграмотността, развитието на основните 

умения, работа със деца със специални образователни потребности, както и насърчаването 

на социалната и културна интеграция на групи в неравностойно положение. Инициативите, 

финансирани от държавата, както средствата от участие в различни образователни проекти 

успяват да достигнат до известен брой училища, показвайки ясно и ролята на регионалната 

политика  в мобилизирането и подкрепата на инициативи на териториално равнище. 
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Благодарение на тези обнадеждаващи резултати би могло да се направи повече за по-

ефективното използване на допълнителни ресурси в областта на образованието. (Naydenov; 

Vasileva, 2019), (file:///C:/Users/User/Downloads/Strategicheska-

ramka_ObrObuUchene_110321.pdf) 

Каква е ролята на регионалната политика за насърчаване на по-голямо взаимодействие 

между училището и процесите на икономическо и социално развитие? По какъв начин 

политиките за развитие могат да помогнат за подобряване на уменията на учениците и да 

направят училищата по-привлекателни? По какъв начин политиките за развитие трябва да 

вземат предвид различните нива на умения, за да бъдат те реалистични и ефективни? 

Регионалните политики биха могли да играят важна роля за подобряване на качеството и 

количеството на образованието, допълвайки обикновените публични и допълнителни 

ресурси, предоставени чрез програми и инициативи на общността, посветени на училищата. 

Знанията, придобити от анализа на резултатите от PISA и анализите, извършени от експерти 

и политици, също позволяват да се формулират ясни стратегически насоки, които да 

отговарят на идентифицираните приоритети, като по този начин се избягва натоварването 

на регионалната политика с твърде общи или нереалистични цели. 

По-специално, регионалната политика би могла да действа при някои контекстуални 

условия, които засягат, както активното участие на младите хора във възможностите, 

предлагани от училището, например чрез намаляване на отпадането, така и на 

действителното ниво на придобитите умения, както ясно се вижда от резултатите от PISA. 

Както се вижда от анализа, отразен в предходните редове, за да се насърчи по-голямо 

участие в образованието, да се подобрят уменията на учениците и да се осигури по-

справедлива система, е необходимо да се действа при различни условия. Някои от тях могат 

да представляват стратегически цели на бъдещата регионална политика, която реално 

отчита съществуващите териториални пропуски: 

• определяне на регионални политики с реалистични цели, които отговарят на 

специфичните нужди на териториите и които вземат предвид времето, 

необходимо за преодоляване на пропуските по отношение на уменията;  
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• част от регионалната политика трябва да бъде насочена към отстраняване на 

недостатъците в училищната система не само по отношение на количеството, 

например чрез интервенции за намаляване на преждевременното напускане 

на училище, но и по отношение на качеството, с цел подобряване на основните 

умения на учениците, особено в изоставащите зони. Тази цел трябва да се 

преследва както с действия, насочени към училището, така и чрез намеси в 

контекста около училището (намаляване на социалното изключване, обучение 

на родителите, борба с незаконността), интегрирани с първото; 

• въвеждането и използването на нови технологии засяга, както методите на 

обучение, така и основните умения, необходими за изправяне пред бъдещи 

предизвикателства, насърчавайки научноизследователска дейност. Поради 

това е необходимо да се продължат инвестициите, насочени към внедряването 

и актуализирането на секторните и мултимедийните технологии, като се 

насърчи тяхното използване от учители и ученици; 

• засилване на интеграцията между училищата и района. В този контекст е 

необходимо да се продължи да подкрепата на вече положените усилия за 

подобряване на връзката между училищата и бизнеса, но и да се насърчи по-

интензивното сътрудничество между училищата и университетите; 

• увеличаване на привлекателността на училището не само с цел по-активно и 

ползотворно участие на учениците, но и за насърчаване на младите хора да 

обмислят преподаването като стимулираща професия. 

Заключение 

В заключение може да се отбележи, че за постигането на посочените стратегически цели 

през следващите години, е необходимо да се засили непрекъснатият мониторинг и 

инвестиции в количествени инструменти, както и по-ефективните измервания с 

краткосрочни и средносрочни перспективи. По-специално е значението на инвестирането 

във всички региони в страната и особено в по-слаборазвитите, както и задаването на цели 

(стандарти) за бъдещи планове и стратегии, които отразяват настоящите условия и реално 

постижимите резултати. 
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