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2. Въведениe 
 

Системите на приобщаващото образование и ученето през целия живот са с голяма значимост 
за достигане на пълно развитие на потенциала на хора с интелектуални затруднения, а също така 
и за тяхното личностно развитие, за развиването на талантите и креативността им, така че да се 
гарантира тяхното участие в обществото (United Nations, 2006, p. 16 [1]).  

Трудно е да се говори за това как да се подпомогне приобщаващото образование без да бъде 
адресиран въпросът за неговото финансиране. Успешното преминаване към мерки за 
приобщаващо образование и политики трябва да бъде адекватно подкрепено от подходящо 
разпределение на средства и ресурси. От структурирането на общия бюджет на училището, чак 
до осигуряването на безплатен училищен автобус, мерките за финансиране могат да повлияят 
на успешното включване на хората с увреждания, така че какво може да помогне? 

Ще започнем отгоре-надолу.  

 

3. Финансов модел за Приобщаванe 
 

Като национална, регионална или местна власт, начинът, по който решите да разпределите пари 
в образователната система, която е под ваша опека, веднага влияе върху успеха на 
приобщаващите мерки. От основно значение е моделът на финансиране да стимулира, а не да 
пречи на училищата да станат приобщаващи за всички ученици.  

Финансовият модел, който изберете може да създаде рамка за приобщаване или за 
продължаване на сегрегацията.  

Първото предизвикателство за успешния преход към приобщаващо образование е 
продължаващото финансиране на специално образование. Известен като „паралелен модел“, 
финансирането на специалното образование, заедно с финансирането на общообразователните 
училища, създава конкуренция между общообразователните училища, опитващи да станат по-
приобщаващи, и специалните училища по отношение на разпределение на ресурси и постигани 
резултати. Установено е, че продължаващото финансиране на опаралелни системи (както 
общообразователни, така и специални) е много по-скъпо в сравнение с приобщаващите 
образователни системи (Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2017 г., стр. 14 [34]). 
Първоначалният преход към системите за приобщаващо образование може да доведе до по-
високи разходи и поставянето на голям брой ученици с увреждания в едни и същи училища и 
класни стаи, както и до необходимостта и задължението на публичните органи да предоставят 
значителни материални и човешки ресурси, за да посрещнат нуждите на голям брой ученици, 
които могат да имат затруднения в ученето (Council of Europe Commissioner for Human Rights, 
2017 г., стр. 14 [34]). В същото време проучванията показват, че в дългосрочен план тези разходи 
могат да бъдат значително намалени с приемането на системи за приобщаващо образование 
(Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2017 г., стр. 14 [34]).  

В Европа специалните училища продължават да бъдат по-добре финансирани от 
приобщаващите училища (IE +, 2019 [89]). Този по-добър достъп до ресурси помага да се 
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гарантира, че специалните училища могат да посрещнат нуждите на своите ученици, създавайки 
впечатлението, че специалните училища могат да насърчат по-добро качество на живот за 
учащите с увреждания. Трябва да се внимава при анализа на тези резултати, тъй като те не 
представят цялата ситуация и дисбаланса на финансирането между училищата. Твърде често, 
родителите са принудени да избират според осигуряването на адекватно задоволяване на 
нуждите на детето, което често може да доведе до настаняването им в по-добре финансирано 
специално училище или звено и гарантиране, че детето им има същите права и възможности 
като другите обучаеми, което е възможно и в една изцяло приобщаваща образователна система 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017 г., стр. 31 [90]). 

Целта е да се създаде образователна система, където тези избори да не са необходими (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017, p.31 [90]).  

Ефективните механизми за финансиране предоставят стимули за приобщаващо образование, 
насърчават изграждане на капацитет в масовите училища, дават възможност на 
заинтересованите страни да разработват иновативна и гъвкава образователна среда за всички 
учащи (European Agency, 2018, p12 [91]). Тези механизми трябва да отразяват местния контекст 
и да улесняват приобщаващото образование чрез подход, основан на участието на общността 
(European Agency, 2018, стр. 29 [91]). 

Разработването на този модел на финансиране започва с въпроса: 

Към кого ще бъде насочено финансирането – училища или учащи? 

1.1. Финансиране, насочено към обучаемия.  
При моделите за финансиране, насочени към учениците, средствата следват ученика. Тези 
модели отчитат специалните образователни потребности на учащите, включително и тези с 
увреждания, и систематично променят финансирането, налично за определени категории 
ученици (UNICEF, 2014 г., стр. 15 [93]). Тези категории групират обучаемите по общи 
характеристики, като това може да са: тяхната възраст, локация, социално положение или 
увреждане. 

Всяка категория получава различен коефициент в системата за финансиране, което означава, че 
училищата могат да получат допълнително финансиране за обучаемите, за които се счита, че 
попадат в категории, които изискват допълнителна подкрепа и финансиране (UNICEF, 2014 г., 
стр. 16). 

 

Например (UNICEF, 2014, стр.16 [93]).: 

- Ученик, без специални образователни потребности, може да има коефициент за 
финансиране равно на единица. 

- Ученик от семейство с ниски доходи може да има коефициент ма финансиране - 1.2. 

- Ученик с увреждане може да има коефициент за финансиране - 1.5. 

 

Така, в паралелка с 30 ученика: 

- 25 ученика може да нямат специални образователни потребности: 25x1= 25 

- 3 от учениците може да са от семейства с ниски доходи: 3x 1.2= 3.6 
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- 2 от учениците може да са с увреждане: 2x 1.5 = 3 

Общия коефициент на финансиране за паралелкта ще е 31.6 (25+3.6+3). В резултат на това, 
финансирането за класса ще е 31.6 x основната стойност на финансиране на ученик.  

За ученици с увреждания може да се използва общ коефициент за финансиране или 
диференцирани коефициенти.  

Повечето страни имат множество подкласификации за идентифициране на различни 
увреждания и нужди и в резултат на това може да се предпочете използване на диференциални 
коефициенти за всяка подкласификация. Тази диференциация може да помогне да се гарантира, 
че подходящите ресурси се разпределят на учениците с потребност от допълнителна подкрепа 
(UNICEF, 2014 г., стр. 16 [93]). 

Има няколко предимства и недостатъци на този модел: 

Предимства (UNICEF, 2014, стр.16 [93]): 

- Този модел осигурява гъвкавост, позволявайки на учениците да ползват правото си на 
образование в училище по техен избор, тъй като финансирането ще ги последва. 

- Този модел е в състояние да отрази действителните разходи за обучение на ученици със 
специални образователни потребности или увреждания и да гарантира, че на училищата 
се предоставя подходящо финансиране, за да подкрепят тези ученици в техните 
училища. 

- Училищата могат да бъдат насърчавани да приемат обучаемите с увреждания, тъй като 
чрез този модел финансирането следва ученика и училището ще има право на увеличено 
финансиране за подпомагане на техните нужди. 

- Този модел може да спомогне за насърчаване на безпристрастността в образователната 
система чрез осигуряване на финансиране въз основа на нуждите на учащите. 

Недостатъци: 

- Слабост на модела е, че е възможно да подкрепи поставянето на диагнози, вместо 
посрещането на образователните потребности (Susan J. Peters, 2003, стр. 20 [94]). Този 
проблем може да бъде преодолян с правилното прилагане на подход за защита на 
правата на човека, който се отдалечава от увреждането на учащите и вместо това се 
фокусира върху техните нужди. 

- Необходимостта от формално диагностициране и идентифициране на образователните 
потребности и уврежданията на обучаемия може да повиши разходите. 

- Този модел може също така да даде стимул на училищата да увеличат броя на децата с 
увреждания, за да увеличат финансирането. Одитът може да бъде важен възпиращ 
фактор за прекратяване на подобна практика. 

- Осигуряването на подкрепа на отделните обучаеми не води непременно до 
подобряване на капацитета на училищната система (Susan J. Peters, 2003, стр. 20 [94]). 
 

1.2 Финансиране, насочено към услуги. 

Моделите, известни като „модели на преминаване“ (“through-put models”), са насочени към 
финансиране на предоставените услуги (включително от училищата), а не на учащите (UNICEF, 
2014 г., стр. 16. [93]). Тези модели често предоставят финансиране, основано на изплащането на 



 
 
IE+ Обучение: Глава IV  
Финансиране на приобщаващото образование  

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 

 
 8 

определено количество ресурси, предварително определени на локално, регионално или 
национално ниво. Целта на тези модели е да се улеснят местните организации, които 
разработват и предлагат програми и услуги. В същото време е необходимо функционирането на 
механизми за оценка и проследяване, за да се гарантира, че предоставяните услуги са 
качествени и непрекъснато се се подобряват, за да отговарят на нуждите на ползващите ги 
(UNICEF 2014 г., стр. 16). 

Моделите, базирани на услугите, предлагат децентрализирано финансиране, което позволява 
на директорите на училищата да имат по-голяма самостоятелност по отношение на начина, по 
който тяхното финансиране може да се използва най-добре. 

Този модел на финансиране също има редица предимства и недостатъци (European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, 2016 г., стр. 49 [95]): 

Предимства: 

- При този модел финансирането може да подкрепи и насърчи подход за развитие на 
училищата и услугите, като се основава на приобщаващ дизайн за обучение (European 
Agency, 2018, стр. 28 [92]). 

- В ресурсно-базираните модели финансирането се фокусира върху ресурсите и 
подкрепата на учителите, а не върху възприеманото увреждане на обучаемия, за 
осигуряване на качествено образование за ученици със специални потребности. 

- Изследванията на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо 
образование установиха, че подобен начин на финансиране насърчава финансовото 
обосноваване с наемането на персонал, промяната на учебната програма и 
организирането на допълнителна подкрепа (2018 г., стр. 28 [92]). 

Недостатъци:  

- Някои изследователи твърдят, че базираните на ресурсите модели стимулират 
училищата да подготвят учениците за съществуващите програми, а не да адаптират 
програмите към нуждите на учениците. 

- Включването на въпросите, свързани с приобщаващото образование в общото 
финансиране, може да не покрива по подходящ начин разходите за помощен персонал, 
необходим за справяне с обучителните потребности на ученика. 

- Също така съществува опасност училищата да бъдат санкционирани за успех и да са 
наградени за неуспех. Например, когато дадени ученици вече имат успех, те вече не се 
нуждаят от услуги и поради това училището губи финансиране. 

Като цяло, моделът на финансиране на училището пряко засяга промените в мисленето и 
практиките в образованието (European Agency, 2018, стр. 25 [92]). Важно е да се гарантира, че 
приетият модел на финансиране дава възможност на училищата да посрещнат нуждите на 
обучаемите и да разпределят подходящите ресурси за приобщаване. Моделът на финансиране 
трябва също така да даде възможност на училищата да въведат приобщаващо образование в 
техния местен контекст, като им позволяи да насърчават приобщаването чрез подход, основан 
на участието на общността (European Agency, 2018, стр. 26 [92]). 

 

Полезен инструмент: 

Чрез участието си в неотдавнашния проект на „Финансови политики за приобщаващи 
образователни системи“ (FPIES) Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо 
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образование разработи проект на „инструмент за самооценка на политиката за 
финансиране“, който да се използва от хората, отговорни за разработването и прилагането на 
политики за приобщаващо образование на национално, регионално и местно равнище. 
Инструментът има за цел да подпомогне рефлексията на хората, които взимат решения, за 
адекватността на финансовите механизми в приобщавато образование, чрез интегриране на 
обратната връзка от работещи в различни социални сектори - образование, здравеопазване, 
социални грижи и др., на национално, регионално и местно равнище. 

Наличен на 25 езика, Инструментът за самооценка е безплатен и може да бъде 
адаптиран и разработен, за да отговаря на специфичната ситуации в отделните страни или на 
местните условия, при условие че е дадено позоваване на първоначалния източник. За да го 
изтеглите и да научите повече, посетете уебсайта на Агенцията тук: https://www.european-
agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool 

Основни моменти от модела на финансиране за приобщаването 

 

- Предизвикателство за успешния преход към приобщаващо образование е 
продължаващото финансиране на специално образование. 

- Счита се, че една приобщаваща образователна система е по-евтина от паралелното 
финансиране на отделни специална и общообразователната системи. 

- При моделите за финансиране, насочени към учениците, средствата следват ученика. 

- Моделите, основани на ресурсите, са насочени към финансиране на предоставяните 
услуги (включително в училищата), а не на учащите. 

4. Училищен бюджет 
 

Дейностите за предучилищно и училищно образование се финансират от държавния бюджет, 
общински бюджети, европейски фондове и програми и от собствени приходи на институциите. 
Дейностите, които са обект на държавната политика, се финансират изцяло или частично от 
средствата на държавния бюджет. 

Със средства от държавния бюджет се финансират дейностите в системата на предучилищното 
и училищното образование за: 

1. издръжка на процеса на възпитание и обучение на децата и учениците; 
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; 
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие; 
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

Те се разпределят въз основа на Държавния образователен стандарт за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на 
децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет, финансиращи държавни и общински детски градини и училища, въз основа на броя на 

https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool
https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool
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децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции 
и на стандарти за дете и ученик, за група и паралелка и за образователна институция. 

В ЗПУО е придвидена добавка за ученици с тежки и множество увреждания, предоставяна за 
обучаващ се в ЦСОП. Добавки са заложени и за обучение на деца от уязвими групи, за издръжка 
на паралелки за придобиване на квалификация по защитени професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за занимания по интереси; за създаване на 
условия за приобщаващо образование, за дете/ученик на ресурсно подпомагане. 

Общините разпределят средствата за образование според броя ученици и разходния стандарт, 
приложим за съответните училища, според отделни, специфични формули, които вземат 
предвид и някои материални обстоятелства на конкретните училища, както спрямо формулите 
за финансиране на заплатите в сектор „Образование“.  

Системата на т.нар. делегирани бюджети се прилага заедно с единните разходни стандарти. 
Въпреки определението „единен“ за стандартите, разходните стандарти всъщност са силно 
диференцирани спрямо, особено спрямо вида на училището и местоположението му. 

Преразпределяне на средствата, определени чрез ЕРС, се извършва на общинско ниво, по 
формули, определени от отделните общини. Общото правило е, че общините са задължени да 
разпределят 80% или повече от отпуснатите средства според броя ученици по разходния 
стандарт, за който са отпуснати, а останалите 20% - по преценка за спецификата на конкретните 
училища на територията на общината. Общините си запазват и правото да отпускат 
допълнителни средства от собствения си бюджет, ако има причина за това. Във формулите на 
отделните общини могат да влязат много и различни фактори – от структурата на училището по 
класове и паралелки, през броя ученици от етническите малцинства и извънкласните дейности 
до вида отоплителна система, ползвана от училището. Допълнителният компонент включва и 
средства за охрана и поддръжка на материално-техническата база, за поддръжка на басейн, за 
зала за сензорна терапия. Като част от допълнителните компоненти на формулите е и 
финансирането на логопедични кабинети. Съществуват и някои ограничения – недопустимо е 
включването във формулите, например, на броя преподаватели в училищата или нивото им на 
професионална квалификация.  

След като средствата са разпределени към училищата, тяхното разходване е в компетенциите на 
директорите и училищната администрация. Те имат право да определят размера на разходите 
по различните направления, както и да пестят част от отпуснатите им средства за инвестиции. 
Това е принципът на делегирания бюджет.  

С делегираните училищни бюджети се дава право на директора на училището да се разпорежда 
с приходите на училището, да прехвърля средства между бюджетни параграфи, да дефинира 
необходимата му численост на персонала, да определя индивидуалните работни заплати на 
персонала, да прехвърля неизползваните финансови ресурси от текущата година в следваща. В 
условията на делегирани бюджети директорът на училището следва да търси всички възможни 
решения, с които да гарантира качеството на обучението на учениците, постигането на 
държавните образователни стандарти за общообразователната, профилираната или 
професионалната подготовка, политиките в сферата на приобщаването и др. 
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Основни моменти за училищния бюджет 

 

- Училищният бюджет в България се изчислява на базата на единните разходни 
стандарти и броя на учениците. 

- Делегираните бюджети дават право на директора на училището да се 
разпорежда с приходите на училището в съответствие с действащата нормативноа 
уредба в образованието. 

- Назначаването на специалисти, осигуряващи допълнителна подкрепа на 
децата/учениците със специални образователни потребности в образователната 
институция, се подкрепя от добавките във финанцирането, изчислявани на дете. 

 

5. Външни възможности за финансиране на 
приобщаващото образованиe 

 

За съжаление за много училища и власти, в днешния икономически климат, образователните 
бюджети са ограничени и необходимите средства за прилагане на приобщаващо образование 
не са достатъчни чрез традиционните източници на финансиране (European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, стр. 7). Докато отговорността за финансиране на системите за 
приобщаващо образование е обвързана с националните власти, съществуват редица 
алтернативни възможности за финансиране за училищата и местните власти, които могат да 
бъдат използвани за преодоляване на разликата между финансовите нужди на училището и 
техния реален бюджет.  

Въпреки че образованието е отговорност на държавите-членки на ЕС, Европейският съюз е 
заявил ангажимента си да подкрепя висококачествено образование чрез собствения си бюджет. 
В резултат на това, редица програми за финансиране на ЕС са на разположение на доставчиците 
на образователни услуги, за да подкрепят прехода им към приобщаващо образование. Не всяка 
програма за финансиране на ЕС е предназначена да подкрепя приобщаващото образование, 
затова трябва да се избира програмата, която е най-подходяща за училищата и местните власти 
в зависимост от конкретните им нужди и от това, което трябва или искат да бъде постигнато. 

5.1 Финансиране на иновациите и приобщаването във 
вашето училище 

Европейският съюз предлага множество възможности за подпомагане на иновациите в 
образованието и обученията. Има редица програми за финансиране на ЕС, които могат да 
финансират иновативна добра практика или учене от опита на другите. 

Еразъм+ 

Еразъм+ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в 
Европа. Програмата е отворена за организации, включително университети, доставчици на 
образование и обучение, мозъчни тръстове, научноизследователски организации и частни 
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фирми, чиято цел е да насърчава социалното равенство и включването чрез своите 3 основни 
дейности: 

- Ключова дейност 1: Мобилност 

- Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики 

- Ключова дейност 3: Подкрепа за политическа реформа 

Програмата подкрепя възможностите за сътрудничество за иновации и обмен на добри 
практики в образованието, а също така подпомага партньорства, които улесняват 
разработването на политики, основани на доказателства, подкрепящи мрежи и инструменти за 
прилагане на политиката.  

Можете да намерите повече информация на сайта на Програмата: 
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-
programme_bg и http://194.141.67.7/forms/erasmus-plus-programme-guide-2019_bg_0.pdf 

 

Европейски социален фонд  

Европейският социален фонд (ЕСФ) е една от най-големите програми за финансиране на ЕС, 
която се фокусира върху подкрепа на дейности, които подобряват възможностите за заетост и 
образование в Европейския съюз. Фондът финансира инициативи, които подобряват 
образованието и обучението, намаляват степента на отпадане от училище и гарантират, че 
младите хора усвояват уменията, от които се нуждаят, за да станат по-конкурентоспособни на 
пазара на труда. 

Организациите (като публичните администрации, организациите на работниците и 
работодателите, НПО, благотворителни организации и компании) с иновативни проекти, които 
изпълняват критериите на фонда, могат да бъдат финансирани от ЕСФ. Финансирането от ЕСФ се 
разпределя на равнище държава-членка и на регионално равнище. Повече информация за 
кандидатстване по програмата може да намерите на: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=bg  

 

Програма Interreg 

Програмата за финансиране на Interreg има за цел да подпомогне държавите-членки да се 
справят заедно с общите предизвикателства и да си сътрудничат за намиране на общи решения. 
Основните цели на програмата включват насърчаване на социалното приобщаване, както и 
подкрепа за по-добро образование и обучение извън страната. За постигането на тези цели 
фондът улеснява сътрудничеството на регионални и териториални, социални и икономически 
партньори. 

Повече информация по програмата можете да откриете на: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/i/interreg-europe  

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes/2007-
2013/crossborder/interregional-co-operation-programme-interreg-ivc 

 

 

https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_bg
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_bg
http://194.141.67.7/forms/erasmus-plus-programme-guide-2019_bg_0.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=bg
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/i/interreg-europe
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes/2007-2013/crossborder/interregional-co-operation-programme-interreg-ivc
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes/2007-2013/crossborder/interregional-co-operation-programme-interreg-ivc


 
 
IE+ Обучение: Глава IV  
Финансиране на приобщаващото образование  

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 

 
 13 

Пример: 

Проект: „Координиране на съвместните политики и инвестиции в оборудване в областта на 
образованието в трансграничния регион“ 

Цел: Обща разработка на математическите, научните и технологичните (МНТ) области; 

Бюджет: 994,896.64 евро 

Изпълнители: 

Водещ бенефициент: Окръжен Училищен Инспекторат Кълъраш (Румъния) 

Бенефициент (Б2): Средно общообразователно училище "Емилиан Станев" (България) 

Бенефициент (Б3): Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ 

Бенефициент (Б4): Средно училище "Христо Ботев" (България) 

Продължителност: 24 месеца 

Изпълнение на програмата: 10 подпомагащи трансгранични механизми за засилване на 
капацитета за сътрудничеств.  

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в 
допустимия регион. 

 

5.2 Подкрепа за обучението и възможностите за учене през 
целия живот на вашия училищен персонал 

Много често базовото първоночално обучение на учители не включва развитие на компетенции 
за приобщаващо образование. За много от педагогическите специалисти е необходимо 
допълнително обучение, за да се гарантира, че те могат по подходящ начин да приложат 
принципите на приобщаващо образование. Чрез „Ключово дейност1“ Еразъм+ дава възможност 
на организациите и училищата да предлагат и/или участват в структурирано обучение, трудов 
стаж, доброволчество и други дейности, описани в прграмното ръководство. 

Бенефициентите на финансиране могат да прекарат определен период от време в друга страна, 
за да се включат в структурирани обучителни курсове и събития, както и да участват в 
наблюдение на работата, за да се учат от други на работното им място. 

Тези „обучителни мобилности“ се предлагат на студенти и служители във висшето образование, 
на обучаващи се и преподаватели в професионално образование, на училищен персонал, както 
и на специалисти, обучаващи възрастни.  

5.3 Допълнителна инвестиция в инфраструктурата на 
вашето училище 

За някои училища е необходимо инвестиране в обновяване на инфраструктурата, за да се 
направят напълно достъпни пространства за всички и да се осигури приобщаването. Намирането 
на средствата за обновяване на недостъпна инфраструктура обаче може да бъде трудно. 

„Инвестиционният план за Европа“ на ЕС е една от последните инициативи на ЕС за насърчаване 
на частните инвестиции в Европа чрез използване на бюджетна гаранция от ЕС за подкрепа на 
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инвестициите и достъпа до финансиране. През следващите години основната цел на програмата 
ще бъде да подкрепи четири области на политиката: 

- устойчива инфраструктура; 

- научни изследвания, иновации и цифровизация; 

- малки и средни предприятия; 

- и социални инвестиции и умения. 

На публичните власти, настоящият Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който 
трябва да бъде заменен от програмата InvestEU, може да предложи неизползвани възможности 
за посрещане на инвестиционните нужди, чрез достъп до по-добри кредити, с по-ниски лихвени 
проценти. 

 

Казус: Обновяване на училища във Финландия 

Програма на ЕС за финансиране: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в 
партньорство с Европейската инвестиционна банка 

Цел и резултат 

 

Във Финландия община Еспоо работи с програмата на ЕФСИ, за да получи одобрение на заем, 
който ще бъде използван за изграждане на нови сгради и разширяване и обновяване на 
съществуващите основни и средни училища в региона. Този заем даде възможност на 
властите в Еспоо да започнат по-рано проекта си за обновяване с цел подобряване на 
учебната среда за учениците и студентите, както и подобряване на условията на труд за 
учителите. 

 

Акценти на външните възможности за финансиране на приобщаващото образование 

 

- Налице са алтернативни възможности за финансиране и финансови възможности на 
училищата и регионалните власти, които могат да бъдат използвани за преодоляване на 
разлката между финансовите нужди на училището и неговия бюджет. 

- Програмите на ЕС за финансиране, като Еразъм +, Европейският социален фонд и 
Интеррег, могат да осигурят финансиране за подкрепа на новаторски практики, които 
улесняват приобщаването на учениците. 

- Възможностите за финансиране чрез Европейската инвестиционна банка биха могли 
да ви бъдат на разположение, за да ви помогнат да посрещнете нуждите на социалната си 
инфраструктура.  
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6. Поглед към вашите ученици и местната общност 
 

Само по себе си разпределянето на средства за предоставяне на образователни ресурси не е 
самоцел (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016 г., стр. 39 [95]). 
Висококачествените приобщаващи образователни системи трябва да бъдат справедливи и 
недискриминационни, за да се гарантира, че всички учащи с потребности от подкрепа, 
независимо от социално-икономическия статус на семейството им, имат достъп до 
приобщаващо образование (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016 г., \ T 
стр.39 [95]). 

Използването на модели на финансирне, включващи социално-икономическия статус като 
фактор в коефициента на финансиране, може да е едно начало, което да гарантира, че има 
подходящо разпределение на ресурсите, така че всяко дете да има достъп, да участва и да учи в 
приобщаващи условия. 

6.1 Социо-икономически фактори 
Социално-икономическото положение на обучаемия, било то високо или ниско, може да 
повлияе на достъпа му до приобщаващо образование. 

Липсата на достъпен училищен транспорт, например, представлява допълнителна бариера за 
участието в общообразователната система на много ученици. Специалните училища, поради 
допълнителните ресурси, които имат, често са по-способни да осигурят безплатно училищен 
транспорт, предоставяйки жизненоважна подкрепа на семействата. Ако общообразователните 
училища не са в състояние да предоставят подобни услуги, това отново може да разколебае 
родителите да запишат децата си в общообразователните училища поради допълнителния 
логистичен и икономически натиск, който може да се създаде и да въздейства върху качеството 
на живот на учащите. 

В резултат на това е важно властите и училищата да се запознаят по-отблизо с учениците, техните 
семейства и по-широката общност, за да гарантират, че всички аспекти на образователната среда 
насърчават приобщаването, независимо от икономическия статус. 

6.2 Допълнителни услуги за подкрепа на място 
В някои образователни институции, в които не достига финансиране за назначаване на 
специалист (например: логопед или психолог) може да бъде предоставено пространство за 
външен специалист на частна практика, който да предоставя платени услуги за деца, които имат 
нужда. Макар да е платена услуга, предоставянето й в рамките на училището или детската 
градина, би улеснило достъпа до услугата което ще спести на родителите необходимостта те да 
съпровождат детето до кабинет на съответния специалист. 

Акценти от погледа към учениците и местната общност 

 

- Висококачествените приобщаващи образователни системи трябва да бъдат 
справедливи и недискриминационни за всички обучаеми, които имат нужда от подкрепа, 
независимо от социално-икономическото състояние на семейството им. 
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7. Заключениe 
 

В тази глава разгледахме как механизмите за финансиране и структурите, свързани с училищата, 
могат да повлияят на успеха на приобщаващото образование. Като се започне с оценка на 
възможните модели за финансиране на училищата, с които разполагат местните власти, тази 
глава се фокусира върху мерки за финансиране на редица нива, включително училищно и 
общностно ниво, както и на европейско равнище. 

8. Резюмe 
- От решаващо значение е отговорните институции да разработят ясни механизми за 

финансиране, които да дадат възможност на училищата да посрещнат нуждите на своите 
обучаеми, за да станат по-приобщаващи. Модели, в които финансирането следва 
учащите, напредващи в образованието си, са ефективни в насърчаването на приобщане 
и равенство в образователната система. 

- Бюджетът на училището трябва внимателно да се обмисли, за да се гарантира, че 
ресурсите на училището се използват в полза на всички ученици. 

- Допълнително финансиране и финансови възможности са на разположение на 
училищата и местните власти и могат да бъдат използвани за преодоляване на разликата 
между финансовите нужди и разполгаемия бюджет. 

  



 
 
IE+ Обучение: Глава IV  
Финансиране на приобщаващото образование  

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education 
Agreement Number: 2017-3338/001-001 

 
 17 

9. Библиография  
 

[34] Council of Europe Commissioner for Human Rights, (2017, Fighting school segregation in 
Europe through inclusive education 

 [95] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2016) Financing of Inclusive 
Education Background Information Report, 

[91] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2018) Financing Policies for 
Inclusive Education Systems: Final Summary Report 

[92] European Agency for Special Needs and Inclusive Education, (2018) Financing Policies for 
Inclusive Education SystemsResourcing Levers to Reduce Disparity in Education 

 [89] Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education project, 
(2019), Work Package 1 Report. 

[94] Susan J. Peters, (2003) Inclusive education: achieving education for all by including those 
with disabilities and special education needs.  

[93] UNICEF, (2014), Financing of Inclusive Education,  

[90] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (2017) A guide for ensuring 
inclusion and equity in education,  

[1] United Nations (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. Retrieved from 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/ documents/tccconvs.pdf 

  

 

 
 

https://rm.coe.int/fighting-school-segregationin-europe-throughinclusive-education-a-posi/168073fb65
https://rm.coe.int/fighting-school-segregationin-europe-throughinclusive-education-a-posi/168073fb65
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Financing%20of%20Inclusive%20Education%20-%20Background%20Information%20Report.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Financing%20of%20Inclusive%20Education%20-%20Background%20Information%20Report.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/fpies-summary-en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/fpies-summary-en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/fpies-synthesis-report.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/fpies-synthesis-report.pdf
http://www.inclusioneducativa.org/content/documents/Peters_Inclusive_Education.pdf
http://www.inclusioneducativa.org/content/documents/Peters_Inclusive_Education.pdf
http://www.inclusive-education.org/sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_8.pdf
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?id=p::usmarcdef_0000248254&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_afbde284-1960-4fd8-85ee-c87ccbe53ac5%3F_%3D248254eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000248254/PDF/248254eng.pdf#305_17%20Ensuring%20Inclusion_int_21_28_en.indd%3A.178925%3A678
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?id=p::usmarcdef_0000248254&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_afbde284-1960-4fd8-85ee-c87ccbe53ac5%3F_%3D248254eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000248254/PDF/248254eng.pdf#305_17%20Ensuring%20Inclusion_int_21_28_en.indd%3A.178925%3A678

	1. Благодарности
	Съдържание
	2. Въведениe
	3. Финансов модел за Приобщаванe
	1.1. Финансиране, насочено към обучаемия.
	1.2 Финансиране, насочено към услуги.

	4. Училищен бюджет
	5. Външни възможности за финансиране на приобщаващото образованиe
	5.1 Финансиране на иновациите и приобщаването във вашето училище
	Еразъм+
	https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=bg
	Програма Interreg
	Повече информация по програмата можете да откриете на:
	https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/i/interreg-europe

	5.2 Подкрепа за обучението и възможностите за учене през целия живот на вашия училищен персонал
	Много често базовото първоночално обучение на учители не включва развитие на компетенции за приобщаващо образование. За много от педагогическите специалисти е необходимо допълнително обучение, за да се гарантира, че те могат по подходящ начин да прило...
	Бенефициентите на финансиране могат да прекарат определен период от време в друга страна, за да се включат в структурирани обучителни курсове и събития, както и да участват в наблюдение на работата, за да се учат от други на работното им място.
	Тези „обучителни мобилности“ се предлагат на студенти и служители във висшето образование, на обучаващи се и преподаватели в професионално образование, на училищен персонал, както и на специалисти, обучаващи възрастни.

	6. Поглед към вашите ученици и местната общност
	6.1 Социо-икономически фактори
	6.2 Допълнителни услуги за подкрепа на място

	7. Заключениe
	8. Резюмe
	- От решаващо значение е отговорните институции да разработят ясни механизми за финансиране, които да дадат възможност на училищата да посрещнат нуждите на своите обучаеми, за да станат по-приобщаващи. Модели, в които финансирането следва учащите, нап...
	- Бюджетът на училището трябва внимателно да се обмисли, за да се гарантира, че ресурсите на училището се използват в полза на всички ученици.
	- Допълнително финансиране и финансови възможности са на разположение на училищата и местните власти и могат да бъдат използвани за преодоляване на разликата между финансовите нужди и разполгаемия бюджет.
	9. Библиография

