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В Плана за дейността си за 2014 г. Икономическият и социален съвет 
включи за разработване по собствена инициатива анализ на тема „Преждевременно 
напускане на образователната система”. 

Разработването на анализа е разпределено на Комисията по социална 
политика и на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални 
отношения.  

На съвместно заседание, проведено на 13.12.2014 г., двете комисии 
обсъдиха и приеха проекта на анализ.  

На заседание от 18.12.2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален 
съвет прие настоящия анализ. 
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I.    ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА – ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ 

1. Преждевременното напускане на училище е явление, което ИСС обвързва 
както с реализацията на младите хора на пазара на труда, така и с цялостното 
развитие на обществото и изпълнението на националните цели на България в 
контекста на Стратегия „Европа 2020“. Постигането на устойчива заетост и 
удовлетворяваща трудова реализация са въпроси от първостепенно значение за 
отделния индивид, като успехът е свързан както с личните качества, умения и 
компетенции, така и с целенасочените политики и адекватно заложени мерки 
на пазара на труда. 

2. В своите актове ИСС се ръководи от определението за преждевременно 
напусналите образователната система младежи на възраст от 18 до 24 години, 
дефинирано като „всяка форма на напускане на системата на образование и 
обучение преди завършване на средно образование или еквивалентните 
степени на професионално образование и обучение“1. Същевременно, с цел по-
задълбочено анализиране на проблема преждевременно напускане на 
образователната система, причините и възможните интервенции, за ИСС е от 
особена важност и отчитането на тенденциите по отделни образователни 
степени. 

3. В контекста на предстоящия междинен преглед на Стратегия „Европа 2020“ и 
заложените цели, Икономическият и социален съвет отново заявява 
аргументираната си позиция, че определената национална цел – „дял на 
преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г.“2, не 
е достатъчно амбициозна. 

	  

Графика 1. Дял на младежите на възраст 15-24 от населението на България	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Съобщение на Комисията: Справяне с преждевременното напускане на училище: ключов принос 
към стратегията „Европа 2020“. COM(2011) 18 окончателен, с. 2.  
2 Европа 2020: Национална програма за реформи. Актуализация 2014 г.	  	  
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3.1. Според данните на НСИ през 2004 г. делът на хората на възраст 15-24 
години в състава на населението е 13,69%. През 2009 г. той намалява до 
12,34%, а през 2013 г. стига най-ниската си стойност - 10,38%. 

3.2. Отчитайки намаляващия дял на младите хора в състава на 
населението, ИСС счита, че са необходими всеобхватни, иновативни и 
целенасочени мерки за тяхното задържане в образователната система и 
подобряване на човешкия капитал. 

3.3. ИСС разглежда намаляването на дела на младите хора, както и 
продължаващото свиване на броя на населението в трудоспособна възраст, 
като част от демографските предизвикателства, които се формират в България 
в продължение на няколко десетилетия3 (графика 1). 

4. Като взема предвид поставените национални цели по намаляването на 
преждевременното напускане на образователната система до 2020 г. за всяка 
държава -  членка на ЕС, ИСС обособява 3 групи държави (графика 2): 

4.1. Първа група са държавите членки, които са дефинирали ясно своите 
национални цели на равнище под средната за Европейския съюз цел от 10% до 
2020 г. В нея попадат 14 от 28-те държави4, с конкретно поставени национални 
цели, по-ниски от средната за целия Европейски съюз. Това са: Хърватия, 
Полша, Словения, Чехия, Словакия, Финландия, Нидерландия, Ирландия, 
Литва, Австрия, Франция, Естония, Белгия, Гърция, като техните дефинирани 
цели варират от 4,0% за Хърватия до 9,7% за Гърция. 

4.2. Втората група включва държави, чиито национални цели са заложени 
най-общо като намаляване дела на напусналите образователната система под 
10%, което съвпада с подхода на дефиниране на тази цел за ЕС-28. В нея са 8 
държави членки – Дания, Германия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, 
Португалия и Швеция.  

4.3. Трета група са държави с национални цели над 10% за 
преждевременно напускане на образователната система до 2020 г. – България 
(11%), Румъния (11,3%), Латвия (13,4%), Испания (15,0%), Италия (16,0%). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Анализ на ИСС „Предизвикателства пред трудовите пазари в контекста на Стратегия „Европа 
2020““, 2011 г.  
4 Обединеното кралство няма ясно определена целева стойност по показателя.  
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Графика 2. Преждевременно напускане на образователната система  
през 2013 г. по групи държави 

 

5.  ИСС констатира, че през последните 10 години в Европейския съюз се 
наблюдава устойчива тенденция на намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система.  

5.1. Данните на Евростат показват, че за периода 2004-2013 г. този дял 
средно за ЕС-28 е намалял със 25% - от 16,0% в началото на периода до 12,0% 
в неговия край.  

5.2. Същевременно през 2013 г. с най-високи показатели са пет държави 
членки. Три от тях са от състава на третата група – Испания (23,6%), Румъния 
(17,3%) и Италия (17,0%), а две са от втората група – Малта (20,8%) и 
Португалия (18,9%).  

6. През разглеждания 10-годишен период делът на напусналите образователната 
система в България е намалял с около 41,6% - от 21,4% през 2004 г. до 12,5% 
през 2013 г. ИСС констатира, че постигнатият напредък е по-висок от средния 
за ЕС-28, но това не води непременно до постигане на поставената цел.  

6.1. Тенденцията на намаляване на преждевременното напускане е 
устойчива до 2011 г., когато е регистрирана и най-ниската стойност за 
България – 11,8% при средно за ЕС – 13,4%.  

6.2.  През 2012 г. и 2013 г. равнището на този показател е 12,5% и е над 
средната стойност за ЕС като цяло (12%).  

7. При съпоставяне на данните за преждевременното напускане на 
образователната система през 2013 г. с поставените национални цели на 28-те 
държави членки, ИСС констатира, че 10 държави за момента изпълняват своите 
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цели. Четири от тях са от първа група (Австрия, Литва, Словения и Чехия), пет 
– от втора група (Германия, Дания, Кипър, Люксембург, Швеция) и една – 
Латвия е от трета група.  

7.1.  Най-далеч от постигане на съответната национална цел са Малта 
(10,8 п.п.) и  Португалия (8,9 п.п.) от втора група, и Испания (8,6 п.п.) и 
Румъния (6,0 п.п.) – от трета;   

7.2. Средният дял на преждевременно напусналите образователната 
система за    ЕС-28 през 2013 г. е 12,0%, като до постигането на целта за 2020 г. 
е необходимо допълнително намаляване с 2 п.п.  

7.3.  ИСС отчита, че за периода 2010-2013 г. делът на напусналите 
училище в България намалява с 1,4 п.п., а до постигането на националната цел 
през 2020 г. е необходим напредък от още 1,5 п.п.  

8. ИСС отбелязва, че при оценката на напредъка в изпълнението на целите по 
образованието, трябва да се обърне внимание на ограничения възрастов 
интервал на целевите показатели за преждевременно напускане на училище (18-
24 г.) и съответно за дял на завършилите висше образование (30-34 г.), тъй като 
променящата се численост по отделните възрастови групи може да окаже 
влияние върху общия показател за съответния възрастов интервал като резултат 
само на структурни промени.   

9. Същевременно статистическият ред на Националния статистически институт 
(НСИ) „Учащи и напуснали по причини и степен на образование“ дава 
възможност за по-детайлен преглед на проблема в България. ИСС констатира, 
че през учебната 2003/2004 г. броят на напусналите образователната система е 
бил 31 552 или 3,09% от записаните. През 2012/2013 учебна година броят на 
напусналите е 17 571 или 2,34%, което е и най-ниският дял за 10-годишния 
период.  

9.1. Най-висок като дял е броят на напусналите през учебната 2006/2007 г. 
– 3,24% от записаните ученици, като ИСС отчита, че средно годишно за целия 
период 2004-2013 г. този показател е 2,7%.  

9.2. ИСС констатира, че през разглеждания период от 2004 до 2013 г. 
учениците са напускали образователната система най-често по семейни 
причини. Ако през учебната 2003/2004 г. 45,3% от напусналите училище са 
извършили това поради семейни причини, то през учебната 2012/2013 
значението на тази причина нараства до 49,8% и на практика формира 
половината от предпоставките за напускане на образователната система. 

9.3. Също така ИСС с безпокойство отбелязва, че заминаването в 
чужбина е втората по значимост причина за напускане на училище с нарастващ 
интензитет през разглеждания 10-годишен период. Ако през учебната 
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2003/2004 10,8% от напусналите образователната система са извършили това 
поради заминаване в чужбина, то този показател през учебната 2012/2013 г. 
нараства до 29,7%.  

9.4. Анализирайки отпадането по отношение разпределението по класове, 
ИСС констатира, че най-голям е процентът на напусналите в прогимназиалния 
курс (V-VIII клас) – 3,4% средно за периода. Процентът на напускащите 
началното образование (I-IV клас) средно за периода е 2,45%, а между IX и XIII 
клас отпадат средно 2,36%. 

10. Според ИСС, липсата на достатъчно строг контрол относно извършването на 
адресна регистрация възпрепятства представянето на коректни статистически 
данни. Информацията за адрес по местоживеене е необходима за проследяване 
на промените при вътрешната и външната миграция, обхвата в образователната 
система по населени места и др. В тази връзка ИСС препоръчва да бъде 
разработен механизъм за електронно подаване на заявления за промяна на 
постоянен и настоящ адрес, като по този начин се опростят съответните 
административни процедури и се оптимизират данните, необходими за 
провеждането на местни и регионални политики. 

11. Преждевременното напускане на училище, от една страна ограничава 
развитието на потенциала на определен контингент млади хора, а от друга – е 
свързано с изразходване на публични средства без ясен позитивен ефект за 
обществото.  

11.1. Също така това явление води до влошаване на качеството на 
човешкия капитал и допринася за увеличаващите се несъответствия между 
търсенето и предлагането на пазара на труда. 

11.2. Затова, ИСС изразява единната си позиция, че най-ефективните 
средства за минимизиране на разходите и пропуснатите ползи от 
преждевременното напускане на образователната система са превенцията и 
увеличаването на обхвата и ефективността на мерките за задържане на младите 
хора в образование и обучение.  

 

II. ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ  

            НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ  

1. Ограничаването на преждевременното напускане на образованието е в пряка 
връзка с предизвикателствата на пазара на труда. За ИСС високото равнище на 
заетост на населението е основен път за постигане на икономически растеж и 
устойчиво развитие, като е свързано с редица предизвикателства по отношение 
на количествените и най-вече на качествените характеристики на човешкия 
капитал. 



______________________________________________________________________________ 

ИСС/03/022/2014 – Комисия по социална политика 
                                Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

 8 

1.1. В тази връзка ИСС счита, че провежданите политики за повишаване 
на образователното равнище и професионалната подготовка на населението в 
последните години не са достатъчно целенасочени и ефективни и оказват 
неблагоприятно влияние върху икономическия растеж на страната. 

1.2. В редица свои актове ИСС е подчертавал и доказвал тясната връзка 
между липсата на образование, проблемите с намиране на работа, ниското 
заплащане и бедността. Лицата с ниска степен на образование (или липсата на 
такова) имат значителни трудности при намирането на заетост. Заплащането, 
което получават за положения от тях труд и по-ниско от средното за страната, 
води до нисък стандарт на живот и често е под прага на бедността5. 

1.3. Също така ИСС обръща особено внимание на факта, че поради 
ограничените възможности за заетост се създават условия лицата без 
образование да работят при неизгодни условия, без трудов договор или с 
фиктивен такъв. Включването на такива лица в сивата икономика намалява или 
елиминира възможността за тяхната легална защита на трудовите и 
осигурителните им права и възпрепятства излизането от цикъла безработица – 
бедност - социално изключване. 

2. Икономическата криза създаде значителна поляризация в равнищата на заетост 
по основни образователни нива6, което е очевидно от анализа на данните на 
Европейската статистическа служба. 

2.1. Според информацията в Евростат, през 2013 г. коефициентът 
(равнището) на заетост на лицата от 15 до 24 години с висше образование 
(ISCED 5-8) в България е бил 58,5% при средно равнище за Европейския съюз 
(ЕС-28) от 54,6%. Сравнителният анализ показва, че този показател за България 
е по-висок от съответния такъв за Словакия (22,1%), Хърватия (22,7%), Италия 
(23,1%), Испания (35,8%), Португалия (36,1%), Румъния (37,5%), Люксембург 
(38,8%) и няколко други държави-членки на ЕС. 

2.1.1. В началото на икономическата криза (края на 2008 г.) равнището на 
заетост в същата възрастова група (15-24 г.) с висше образование в България 
е било по-високо от средното за ЕС-28, съответно 73,1% и 61,9%, като 
българският показател е бил по-висок от този в редица други държави 
членки - Словакия, Хърватия, Италия, Испания, Португалия, Румъния, 
Люксембург, Чехия и др. 

2.1.2. Независимо от това, ИСС със загриженост констатира, че спадът на 
равнището на заетост при младежите с висше образование в България през 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Праг на бедността – ниво на минималния доход, използван като официален стандарт  за 
определяне на дела на населението, живеещо в бедност. 
6 Международна стандартна квалификация на образованието – ISCED2011, По-подробно виж: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 
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2013 г. в сравнение с 2008 г. е 19,97%, докато този показател средно за 
целия Европейски съюз е 11,8%.  

2.2. Равнището на заетост в България на лицата от 15 до 24 г. със средно 
образование (ISCED 3-4) през 2013 г. е 31,6% при средно равнище 42,7% за ЕС-
28, като разликата е 11,1 п.п. Най-ниско е равнището на заетост на среднистите 
в Гърция, Испания, Италия и Хърватия – под 25%. 

2.2.1. ИСС обръща внимание, че през 2008 г. равнището на заетост при 
младежите със средно образование в България е било близко до равнището 
на заетост средно за ЕС-28, съответно 46,5% при 49%. Въпреки това, за 
страната ни спадът в коефициента на заетост при младежите със средно 
образование, на база данни от 2008 г. и 2013 г., е 32,04% в сравнение с 
12,8% за ЕС-28 през същия период.  

2.2.2. ИСС констатира, че намаляването на показателя за заетост при 
младежите с висше и със средно образование, на база стойности от 2008 и 
2013 г. в страната е различен, съответно 19,97% и 32,04%. Данните за по-
голям спад в заетостта при лицата със средно образование в сравнение с 
тези с висше е закономерен и още веднъж потвърждава  тясната връзка 
между образование и заетост.  

2.3. Равнището на заетост в България на лицата от 15 до 24 г. с основно и 
по-ниско образование (ISCED 0-2) през 2013 г. е било 4,7% при средно 
равнище от 19,7% за ЕС-28. През 2008 г. същият показател за България е бил 
6,9%, а за ЕС – 24,5%.  

2.3.1. Според ИСС тези данни са изключително тревожни, защото 
разликата в стойностите между България и ЕС-28 към 2013 г. е четири пъти. 
Спадът в равнището на заетост при младежите с основно и по-ниско 
образование, на база данни от 2008 и 2013 г. е 31,8% за страната в сравнение 
с 19,5% за ЕС-28. 

2.3.2. Въпреки че в Хърватия, Словакия, Чехия и Литва коефициентът за 
заетост на младежите с това равнище на образование е по-нисък от този за 
България, според ИСС е налице структурен проблем със заетостта на хората 
(не само на младежите) с основно и по-ниско образование. 

2.4. Прегледът на заетостта по образователни равнища показва, че 
България изостава спрямо средните стойности за Европейския съюз по този 
показател при младежите с основно и по-ниско образование.  

2.4.1. Данните сочат, че това е проблем, който се задълбочава 
допълнително, в контекста на националната цел за постигане - 76% заетост 
за лицата на възраст 20-64 г. до 2020 г. През 2013 г. този коефициент у нас е 
63,5% при средно за ЕС-28 – 68,4%. Делът на заетите българи с основно и 
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по-ниско образование (36,9%) е вторият най-нисък в Европейския съюз 
(51,4% средно за ЕС) след този в Словакия (30,3%).  

2.4.2. За сравнение в три държави от ЕС над 60% от хората с основно и по-
ниско образование са заети – Швеция (61,0%), Нидерландия (60,9%) и 
Португалия (60,8%). Докато първите две държави традиционно са сред 
водещите по заетост, то случаят в Португалия заслужава по-подробно 
проучване.  

2.4.3. Предвид констатираните равнища на заетост по трите основни 
образователни нива при младежите, ИСС потвърждава своята позиция, че 
преждевременно напусналите образователната система младежи имат 
значителни трудности при намирането на работа. Наблюдава се 
правопропорционална зависимост между образование и заетост, вследствие 
на което равнището на заетост на лицата с висше образование е в пъти по-
висок от този на лицата с основно и по-ниско образование. (графика 3) 

 
Графика 3. Равнище на заетост на лицата от 15 до 24 г. за 2013 г. 

 

2.4.4. Изразявайки своята загриженост за чувствителните различия в 
равнището на заетост между младежите с висше и тези с основно и по-ниско 
образование в България спрямо средното европейско ниво, ИСС настоява за 
спешното прилагане на интегрирани и ефективни политики по отношение на 
младите хора без образование.  

3. ИСС отбелязва, че в развитието на младежката безработица през последните 10 
години се наблюдават две тенденции. За периода 2004-2008 г. равнището на 
тази безработица в ЕС намалява от 18,7% до 15,6%, докато през следващия 
период от 2009 до 2013 г. младежката безработица в ЕС отбелязва непрекъснато 
увеличение, съответно от 19,9% до 23,4%. В България равнището на 
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младежката безработица е по-ниско от средното за ЕС-28 в периода от 2007 до 
2009 г., но след това устойчиво нараства и през 2013 г. достига до 28,4%.  

3.1. Същевременно анализът на младежката безработица по 
образователни равнища показва, че коефициентите за младежите на възраст  
15-24 г. с висше образование са значително по-ниски от тези на младежите с 
основно и по-ниско образование, като разликите по този показател са от 
порядъка на 36,8% за България и 60,6% средно за ЕС. (графика 4) 

3.2. ИСС констатира, че безработицата сред младежите със средно 
образование в България е по-ниска от средната за ЕС в периода от 2006 до 
2009 г., като след това тя нараства по-динамично и от 14,1% през 2009 г., 
достига 25,4% през 2013 г. Ако за периода от 2009 до 2013 г. увеличението на 
този показател за България е 80%, то средно за Европейския съюз това 
увеличение е 4 пъти по-малко в процентно изражение.  

3.3. Като цяло, в най-неблагоприятно положение в Европейския съюз се 
намират младежите с основно и по-ниско образование. Равнището на 
безработица на тази група средно за ЕС през последните 10 години се задържа 
трайно над 20%, като в периода 2007-2013 г. се увеличава 1,5 пъти и достига 
31% през 2013 г. Същевременно ИСС отбелязва, че в България безработицата 
сред младежите с основно и по-ниско образование представлява още по-
сериозно предизвикателство. Най-ниското равнище на този показател през 
разглеждания период е било 28,1% (2008 г.), но след това той нараства с над 1,8 
пъти и достига 51,6% през 2013 г.  
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Графика 4. Равнище на безработица на лицата от 15 до 24 г. за 2013 г. 
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4. ИСС обръща внимание, че различията в заетостта и безработицата по 
образователни равнища доказват по безспорен начин значението на 
образованието за трудовата реализация на младите хора в България.  

4.1. ИСС констатира, че коефициентът на заетост на младежите с основно 
и по-ниско образование в ЕС-28 е 36% за 2013 г. от съответния показател за 
младежите с висше образование, докато в България разликата е значително по-
голяма, като коефициентът на заетост на младите хора с най-ниска 
образователна степен е едва 8% от равнището на този показател за младежите с 
висше образование.  

4.2. Също така ИСС отбелязва, че коефициентът на заетост на хората на 
възраст 20-64 години за 2013 г. с основно и по-ниско образование спрямо този 
на завършилите висше образование в България е едва 45,7%, докато средно за 
ЕС-28 това съотношение е по-високо и достига 62,9%.  

4.3. ИСС констатира, че коефициентът на безработица през 2013 г. на 
лицата с основно и по-ниско образование на възраст 20-64 г. в ЕС е с 10,5 п.п. 
по-нисък от съответния за България, докато по отношение равнището на 
безработица при висшистите показателите за България и средно за ЕС-28 са 
почти идентични.    

5. ИСС с тревога констатира, че поради влошената икономическа ситуация, заедно 
с наблюдаваните потоци от заетост към безработица, се обособиха и определени 
преходи от заетост към икономическа неактивност. Формирането на групи от 
обезкуражени лица е резултат както от ниската им образователна и 
професионална подготовка, така също и от липсата на подходящи работни 
места. Именно затова е необходимо съгласуваност и интегриран подход на 
основните политики по заетост и образование, с цел постигане на ефективни 
резултати в икономическата активност на тези групи. 

5.1. В тази връзка ИСС призовава за приемане на мерки насочени не само 
към насърчаване на заетостта, но и към повишаването на икономическата 
активност на трудоспособното население. ИСС напълно приема реализирането 
на приоритетите, свързани със заетостта, имащи ключово значение за 
постигането на качествени промени на трудовия пазар.  

5.2. Същевременно, ИСС обръща внимание, че бенефициенти на 
политиките и мерките не трябва да бъдат единствено младежите на трудовия 
пазар, т.е. икономически активните младежи, а също и тези, които са 
икономически неактивни. ИСС счита, че участието на пазара на труда е 
предварително условие за икономически растеж и за социално и икономическо 
благоденствие на хората.  

6. ИСС изразява своята единна позиция, че ефективните действия срещу сивата 
икономика и нерегламентираната заетост трябва да се разглеждат като част от 
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действията и мерките за по-висока заетост и икономическа активност. 
Последствията от тези отрицателни явления са нереализирани приходи в 
бюджетните и осигурителните системи на страната. За работещите в сивата 
икономика последствията са още по-тежки, защото те нямат възможност за 
активно включване в програмите за обучение, преквалификация и другите 
мерки, финансирани от европейски или национални източници, като рискът от 
последващо социално изключване и бъдеща икономическа неактивност за тези  
хора нараства. Именно затова ИСС счита, че е необходимо спешно да се 
разработят и приемат национални програми и действия за намаляване на 
нерегламентираната заетост, както и тяхното ефективно прилагане. 

 

III. ПРЕПОРЪКИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

            ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ 

            НА УЧИЛИЩЕ  

1. Основен акцент в дейността на ИСС през последните години са 
предизвикателствата пред реализацията на младите хора и тяхното включване  
на пазара на труда. В тази връзка ИСС прие редица актове и организира 
регионални кръгли маси, чрез които насочи вниманието на обществеността към 
проблемите на преждевременното напускане на образователната система.  

2. ИСС споделя изведените групи от причини за преждевременно напускане на 
образователната система - икономически, социални, образователни, 
институционални, здравни и етнокултурни, които са представени в 
„Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система” и в други нормативни документи на Министерството  
на образованието и науката (МОН). Същевременно, при подготовката на свои 
актове ИСС констатира редица разминавания във водената от НСИ и 
Регионалните инспекторати по образованието (РИО) статистика за броя на 
напусналите училище в рамките на определена учебна година. НСИ не 
предоставя подробни данни в наличните динамични редове, а от друга страна -
РИО предоставят детайлна информация, но не отчитат фактори като - причини 
за напускане на училище, промяна на училището/местоживеенето в рамките на 
страната или продължаване на образованието извън страната.  

3. Според ИСС интегрирането на информационна система, както и осигуряването 
на достъп до нея на съответните компетентни органи ще спомогне за 
разрешаването на редица други проблеми като: 

- проследяване на т. нар. „шарещи” ученици, които не се задържат в едно 
училище; 
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- анализиране причините и броя на извинените и неизвинените отсъствия, 
както и постигане на по-висок контрол над спекулирането с извиняване на 
отсъствия с бележка от личния лекар; 

- доказване придобитата образователна степен за нуждите на бюрата по труда 
и регионалните служби по заетостта; 

- изследване на периодите, през които се наблюдава напускане на училище, а 
също и причините за него и др. 

4. ИСС счита, че за преодоляване на предизвикателството преждевременно 
напускане на училище от първостепенна необходимост е наличието на 
максимално актуална и прецизна информация, с която да се проследява 
изпълнението на заложените образователни цели. В тази връзка ИСС 
препоръчва изграждане на единна национална база данни, която  да обедини 
информацията от всички организации и институции, както и въвеждането на 
единен образователен номер (регистър), който да дава индивидуална 
информация за всеки отделен ученик, училището, в което се е обучавал, неговия 
успех по дадените предмети, степента на завършено образование и др. 

5. ИСС с удовлетвореност констатира, че тази препоръка е отчетена от МОН в 
„Плана за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система (2013-2020 г.)”, като за учебната 2014-
2015 г. е предвидено стартиране на пилотен проект по прилагане на системи за 
ранно предупреждение в детските градини и училищата и  въвеждане на 
„индивидуален образователен номер” за проследяване развитието на отделния 
ученик. ИСС счита, че като резултат от тази мярка не само ще се създаде база 
данни, но ще се подпомогнат училищата за по-ефективно  дефиниране на 
целите на водената от тях политика за учебната 2014/2015 г. 

6. Предвид необходимостта да бъдат идентифицирани децата и учениците, 
застрашени от преждевременно напускане, ИСС счита за целесъобразно Планът 
за изпълнение на Стратегията да бъде актуализиран с включване на индикатори, 
които да проследяват: 

- резултатите от изпълнението на оперативните цели – например индикатор за 
оценка на броя ученици, включени в извънкласни, извънучилищни и 
творчески дейности; обхванатите ученици в целодневна организация на 
образователния процес в училищата; относителен дял на населението във 
възрастовия диапазон 5 - 18 г., включено в задължително предучилищно и 
училищно образование; 

- броят ученици със специални образователни потребности, интегрирани в 
общото образование; броят на децата с девиантно поведение и децата в 
риск, интегрирани или реинтегрирани в образователната система. 
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7. В подкрепа на младежите, отпаднали от системата на образование, ИСС 
предлага своевременната им реинтеграция да стане чрез приоритетно включване 
в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална 
квалификация. ИСС предлага да се обсъди възможността тяхното участие в 
програмата по “Гаранция за младежта” и свързаните с нея мерки да бъдат 
обвързани с условието, че продължават образованието си във вечерна, задочна 
или друга форма на обучение.  

8. Също така ИСС предлага някои конкретни мерки и действия, които да бъдат 
предприети в контекста на образователната система, като: 

- регламентиране и добавяне на професиите „социален педагог“ и „училищен 
медиатор“ към Националната класификация на професиите и длъжностите, 
като МОН ги включи при формирането на длъжностните разписания на 
учебните заведения; 

-  прилагане на модела на наставничество – т.нар. ромски медиатори, там 
където е необходимо; 

- увеличаване броя на ресурсните учители, психолозите и педагозите и по-  
активното им привличане в решаването на проблема; 

- намаляване нормативната пълняемост на паралелките с по-големи рискови 
групи; 

- разписване на конкретен алгоритъм за взаимодействието „училище-
родители”, когато ученикът в риск от преждевременно напускане бъде 
идентифициран.  

Този алгоритъм трябва да дефинира ангажиментите на класния ръководител, 
директора, училищния психолог, социалния педагог и т.н.; 

- регулиране правата на учителите, училищните настоятелства и 
ръководството на училището относно възможностите за противопоставяне в 
случаите на открито агресивно поведение; 

- въвеждане на по-строги дисциплинарни наказания за системно 
отсъстващите от училище ученици; 

- въвеждане на сериозни санкции за родители, които имат безотговорно 
отношение към посещаемостта на децата в училище и усвояването на 
учебния материал;  

- създаване устойчива мрежа от социални институции, които да развият и 
изградят пълноценна среда за откриване и интервенция на проблема с 
преждевременното напускане. 

9. Според ИСС траен ефект биха имали и други мерки, които стимулират 
учениците да посещават училище като: 
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- олекотяване на учебното съдържание и въвеждане на съвременни, 
атрактивни и интерактивни методи на обучение; 

- подкрепа за развитието на детски и младежки организации, с цел постигане 
на възпитателен ефект; 

- създаване на нови и разширяване на съществуващите центрове за работа с 
деца и разкриване на информационни центрове в читалищата за децата и 
учениците; 

- постепенно преминаване към целодневно обучение в прогимназиалната 
училищна степен, което да включва повече извънкласни дейности, спорт, 
работа с компютри и др.; 

- извършване на спешни промени в нормативната уредба (чл. 10 от Наредба 
№2 на МФ от 31.03.2006 г.  и чл. 26 (3) от Закона за Народната просвета) с 
цел осигуряване на безплатен транспорт до училище и за учениците над 16 
годишна възраст до завършване на  средно образование; 

- изграждане на обществено-консултативни съвети (ОКС) по проблемите на 
интеграцията и на децата в риск към кметовете на общините.  

10. ИСС призовава за още по-голямо внимание и обществена чувствителност към 
проблемите на децата от социално слаби семейства, като в тази връзка предлага: 

- осигуряване на безплатни учебници след 7-ми клас до завършване на средно 
образование; 

- извършване на необходимите промени на съществуващата към момента 
система за подпомагане на децата от тези семейства, подлежащи на 
обучение в първи клас, които да осигуряват учебни пособия, дрехи и обувки 
по предназначение. 

11. Също така ИСС предлага в рамките на предучилищното образование и 
подготовка да се осигурят: 

- необходимите възможности за родителите относно включване на техните 
деца в детските градини още от по-ранна възраст с цел придобиване на 
навици и овладяване на български език, както и нормативно регламентиране 
на статут на „защитена детска градина” и „средищна детска градина“ с 
единен разходен стандарт за финансиране; 

- по-голям спектър от възможности за успешно овладяване на български език 
за децата, навършили 4 години, които не владеят добре езика, с цел 
насърчаване образователната им интеграция.  

12. Не на последно място ИСС счита, че трябва да се обърне по-голямо внимание 
на връзката между застрашения от преждевременно напускане на училище млад 
човек и семейството. Младежи, израснали в семейства с преждевременно 
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напуснали училище родители, са с по-висок риск от отпадане от училище. 
Изложени на риск са и децата от непълни семейства като такива с  един 
родител, сираци, деца от социалните домове и др. В тази връзка, ИСС предлага 
да се обмисли възможността за облекчаване на преподавателската натовареност 
на класните ръководители с цел по-пълноценното им ангажиране с децата и 
семействата в риск. 

13. ИСС настоява за осигуряване на адекватно финансово обезпечение на 
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020) и Плана за нейното изпълнение с ясни 
целеви разчети до края на периода – 2020 г.  

  

 

 

             (п) 

Проф. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

 


