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Резюме: Във времето на силна конкуренция между държавите, изграждането 

на ефективна система на образование е от изключително значение за постигането на 
устойчив икономически растежв Р България. Основната тежест за постигане на 
целта се пада на Висшите училища, предлагайки качествени образователни услуги, 
гаранция за реализацията на обучаемите. Българските висши училища са изправени 
пред сериозни предизвикателства, те трябва да се справят с демографския срив, 
пренасочване на интереса на българите към европейските университети, 
непрекъснато растящата конкуренция между висшите училища и с изискванията на 
Европейския съюз за уеднаквяване на политиките и практиките. 

Целта на разработката е да се проучи  образователният пазар в България и да 
се направи оценка на средата, в която работят българските университети. 

 
 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Качеството на обучение и висшето образование са от особено значение за 

конкурентоспособността на нацията и съответно на държавата. Симбиозата от 
традиционните за нашите висши училища форми на обучение и новаторските подходи 
за справяне с новите предизвикателства позволяват да се прилагат модерни и гъвкави 
образователни подходи.  
 В настоящата статия се прави характеристика на образователният пазар в 
България в условията на демографски срив, изискванията на ЕС за уеднаквяване на 
подходите и практиката с другите европейски страни, увеличаването на конкуренцията 
в областта на висшето образование.  

Пред висшите училища в България стои сериозното предизвикателство да 
предложат на образователния пазар такива образователни услуги, които да гарантират 
качество и добра реализация на всички имащи желание да се обучават. С премахването 
на бариерите за обучение и с предоставянето на равни възможности и права за 
обучение се наблюдава през последните години пренасочване на интереса на българите 
към европейските университети. Това поставя въпроса за способността на българските 
университети да се справят с новите условия. 

       МЛАД  ФОРУМ                               ISSN 2367-6558 (print) 
Механика Транспорт                     ISSN 2367-6612 (online)

      Комуникации                               том 5, брой 1, 2016 г. 
Научно списание       http://www.mtc-aj.com      статия № 1297 



IV-7 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В 
БЪЛГАРИЯ 
 

Днес на образователния пазар в България, подготвящ специалисти с висше 
образование, работят 54 висши училища, които имат следната структура: 30 
университета, 16 специализирани висши училища и 8 колежа, като държавни са 36 
университета и специализирани висши училища и един самостоятелен колеж, частните 
университети и специализирани висши училища са 10 на брой и 7 самостоятелни 
колежа, посочени в таблица 1 по-долу.  

На 25.06.2015 г. Народното събрание на Р България преобразува четири колежа, 
единствения държавен самостоятелен колеж и три частни в специализирани висши 
училища. Така към днешна дата имаме общо 54 висши учебни заведения - 50 
университета и специализирани висши училища, от които 37 държавни и четири 
самостоятелни колежа. 

Негативните демографски процеси, изискванията на европейските директиви за 
единни подходи и практиката с другите европейски страни, увеличаването на 
конкуренцията в областта на висшето образование, наложиха прилагане на пазарния 
механизъм в образованието. Чрез подобряване на образователната услуга 
образователните институции целят  постигането на социален ефект.  

 
Таблица 1. 

УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ                    (Брой) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Висши 53 53 53 53 54
Самостоятелни колежи 9 8 8 8 8

Колежи в структурата на университети   
и специализирани висши училища 22 21 20 19 19
Университети  и специализирани висши 
училища 44 45 45 45 46
В ТОВА ЧИСЛО ДЪРЖАВНИ   
Висши 37 37 37 37 37
Самостоятелни колежи 1 1 1 1 1
Колежи в структурата на университети   
и специализирани висши училища 22 21 20 19 19
Университети  и специализирани висши 
училища 36 36 36 36 36
В ТОВА ЧИСЛО ЧАСТНИ   
Висши 16 16 16 16 17
Самостоятелни колежи 8 7 7 7 7
Колежи в структурата на университети   
и специализирани висши училища -  - - - -
Университети  и специализирани висши 
училища 8 9 9 9 10

Източник: НСИ, www.nsi.bg 
 

В България през учебната 2014/2015 година за придобиване на образователно-
квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър” се 
обучават 272 336 хиляди студенти или 3.78% от населението на България.   
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То е в унисон за изпълнението на Стратегията за развитие на 
висшетообразование 2014-2020г. чрез повишаване на броя на хората със завършено 
висше образование, притежаващи знания, умения и компетентности съответстващи на 
изискванията на трудовияпазар. 
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Abstract: In the time of globalization and fierce competition among member states the 

effective educational system is of great importance for the sustainable economic growth in 
Bulgaria. Higher schools have main influence for achieving this objective thanks to the 
provision of qualitative teaching services. The Bulgarian higher schools face serious 
challenges, related to the demographic crisis in the country, strenghten interest of Bulgarian 
students in studying abroad; fierce competition and strong requirements of the European 
Union for harmonization of the policies and practices. 

The main objective of the study is to analyze the educational market in Bulgaria and to 
assess the environment in which Bulgarian higher schools operate.  
 


