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Мрежата ”Всеки ученик ще бъде 
отличник”

O Обединява усилията на 280 училища от цялата 
страна: начални, основни, обединени, СУ, ПГ

O Дейности за превенция на отпадането от 
училище, повишаване на процента на 
продължаващите средно образование, 
иновации в образованието

O Координира се от Център Амалипе с 
финансовото съдействие на ТСА



O Реформа в системата на делегираните бюджети, 
насочваща по-голям ресурс към малките училища: 
от 2018 г.;

O Средства за работа с уязвими групи по чл. 52а от 
Наредбата за финансирането: през 2018 г. за 
основна степен, от 2019 г.  - и за средна степен; 

O Механизъм за пълен обхват 

O Подкрепа за създаването на обединени училища, 
иновативни училища, професионално образование;

O Обезпечават се транспортните разходи за 
средношколци: чл. 283, ал. 2 от ЗПУО;

O Стартира програма “Квалификация”, предстои 
”Подкрепа за успех” и “Активно приобщаване”;

O ЗИ – вече от държавния бюджет;

Политически контекст 2017-18 г.



Политически контекст: оценка 

• Силно благоприятен, особено на 
фона на предходните години:
политическо внимание към 
училищата, обучаващи ромски деца 
и селските училища - над ¾ от 
директорите в мрежата възприемат 
средата за работа като по-
благоприятна





Политически контекст: оценка

• Механизмът за обхват: 81% от директорите от мрежата оценяват, 
че той има ефект (някакъв или много голям), а 67% чувстват по-
голяма подкрепа от другите институции
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ИМА ЛИ ЕФЕКТ ОТ РАБОТАТА НА ЕКИПИТЕ ЗА 
ОБХВАТ?

Категорично да, много 
голям обхват 

По-скоро ДА, някакъв 
ефект

Категорично НЕ 

По-скоро НЕ, 
минимален ефект 

Не мога да преценя

• В същото време – по-
голямата част от 
директорите (58%) 
възприемат ефекта по-
скоро като минимален. 
Това подсказва, че все 
още има сериозни 
проблеми в начина, по 
който функционират 
екипите – минимално 
ангажиране на 
институциите извън 
образованието, подходът 
е твърде 
административен и т.н.



O средства за работа с уязвими групи: получават оценка 7,58 от 10 
възможни като фактор за промяна в образователната система. Само 
увеличаването на учителските заплати е оценено като по-важен 
фактор

Политически контекст: оценка
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Средства за работата с уязвими групи

Създването на Механизма за обхват

Промяната в системата на делегираните …

Проект „Твоят час“

Финансиране на ИКД от държавния бюджет

Увеличаването на учителските заплати

Възможността училището да стане …

Възможността училищата да получат статут …

Формирането на Общественi съвети и …

Новата образователна структура
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Как бихте оценили ПО ВАЖНОСТ, от гледна точка на работата 
във Вашето училище, следните промени в сферата на 

образованието за последните две години



В същото време остават важни предизвикателства пред 
училищните  бюджети: стандартите през 2019 г. едва покриват 
или дори не покриват увеличаването на учителските заплати. Все 
още увеличението за по-малките училища е твърде ниско

Политически контекст: предизвикателства
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СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
ПРЕЗ 2019 Г. ЩЕ БЪДЕ ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА ПОДСИГУРИТЕ 20% 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ?

Категорично ДА, ще ми останат 
средства и за други разходи 

По-скоро ДА, ще ми стигне 
точно, колкото да покрия 
увеличението 

Категорично НЕ, ще имам 
сериозен недостиг

По-скоро НЕ, няма да ми 
достигне малко 

Не мога да преценя 



Данните показват, че заплатите по настоящем заемат твърде 
голяма част от делегирания бюджет в училищата, които 
интегрират ромски ученици

Политически контекст : предизвикателства
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КАКВА ЧАСТ  ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО СЕ ИЗРАЗХОДВА ЗА 
ЗАПЛАТИ(РАЗХОДИ ЗА ПЕДАГОГОЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ПЕРСОНАЛ)(МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ПРИБЛИЗИТЕЛНО В %)

От 20% - 40% 

От 41% – 70% 

От 71% - 90%

От 91% - 100%



Предизвикателства на средата 
O Засилваща се вторична сегрегация

O Миграция в чужбина

O Засилваща се нетолерантност и анти-

циганизъм



O продължаване на реформата в делегираните бюджети;

O оптимизиране на започнатите промени със средствата по
чл.52а, за ЗИ, транспорт за средна степен;

O сериозни операции по ОПНОИР, ос 3. Обвързване на
“системните проекти” на МОН с образователната
интеграция;

O безплатна детска градина, поне за задължителната
предучилищна възраст;

O преодоляване на образователната сегрегация и
превенция на нова: Национална програма за
десегрегация, превенция на вторичната сегрегация

Препоръки на национално ниво





БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


