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Състояние на училищното образование
в

периферните селски райони.

Янка Казакова-Матева
УНСС, 14.10.2022

RUR’UP - “Innovative education for sustainable development in peripheral rural areas”
Erasmus+ agreement No.2020-1-EL01-KA203-079121

“Селските райони са тъканта на нашето общество и сърцевината на
нашата икономика. Те са основна част от нашата идентичност и нашия
икономически потенциал. Ние ще ценим и съхраняваме нашите селски

райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.” (EC,2021)

„По-силни“, „свързани“, „устойчиви“ и „проспериращи“ селски райони.
Фокусът е върху овластените и жизнени селски общности, които

разработват решения, съобразени с конкретните нужди на съответната
територия, вккл.чрез насърчаване на социални и други иновации.

Европейската Визия за селските райони към 2040 г.
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Какво се приема за „даденост“ при бъдещите селски райони
** Наличие на активни, образовани и мотивирани хора в селските
райони, които познават своите населени места, силните и слаби страни
и имат сърцата и издръжливостта да работят за постигане на визията.
 Днешните ученици са работниците, предприемачите, творците и
управляващите на 2040 г.

? Какво се случва с образованието в селските райони и по-специално в
периферните селски райони
? Какъв е потенциала за реализиране на Визията за селските райони
на ЕС

Периферни селски райони
• Географски или териториално периферни, напр. отдалечени от градски

центрове или погранични райони;
• Периферни по социално-икономически показатели;
• Периферни поради влошена производителност в селското стопанство

В момента нямаме политика насочена към периферните селски райони ->
няма дефиниция.

МЗХ – дефинира селските райони по критерий – брой жители в най-голямото
населено място на общината

МРРБ – класифицира общините в 5 категории по интегрална оценка.
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5 критерия – 17 индикатора

• Демографски,
• Урбанизационен,
• Инфраструктурен

• Социално-
икономически,

• Териториално-
институционални.

Категоризация на общините , МРРБ

Методика [2012 г. < - > 2020 г.]

1] Население
Население - общо, младежи (<15 г.), гъстота на населението

2] Образователна система
Брой училища в общината, потенциален среден брой ученици на
училище, промени между 2012 г. и 2020 г.

3] Образователни резултати – постижения през 2021 г.?
Средни резултати от НВО по математика и БЕЛ след 4 клас и след 7
клас по училища, преизчислени към общини.
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Население и промяна на населението в периферните селски райони

Училища и среден брой ученици
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Образователни резултати в периферните селски райони

Заключения
• Периферните селски райони обхващат 46 общини, категория 5 по класификацията на

МРРБ и обхващат 2.8% от територията на България

• През анализирания период се наблюдава „изтичане“ на младежи до 15 г. от селските
райони и „концентриране“ към областните градове и най-вече към София →
обезлюдяване и

• Закриването на училищата в селските райони и продължаващата тенденция за по-
високо качество на образованието в 27-те най-големи града в България проправя пътя
за по-нататъшно преместване и емиграция на семейства с деца в училищна възраст от
селските към градските райони.

• Изключително ниските образователни резултати в периферните селски райони,
несравними в други селски райони, застрашават капацитета за всяко развитие, което
изисква квалифицирана и образована работна сила.
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Въпроси:

 Това ли е действителната картина в малките, по-слабо развити
селски общини?

 Какво реалистично може да се направи за да се намали силата
и скоростта на тази негативна тенденция?

 Какви ще са дългосрочните последици?


