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Анализ на взаимовръзката между факторите на външната среда 

и качеството на образованието в инспектираните детски градини и 

училища в административно-териториална област София-област 

 

 

 

 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

 В периода октомври 2019 – декември 2020 г. в София-област са инспектирани 168 

детски градини и училища от всички  22 общини на територията на областта, от които 96 
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училища  (общински –  90, държавни  – 5 към Министирсвото на образованието и науката, 

1 частна гимназия ) и 72 детски градини ( общински –   71 и 1 частна детска градина).  Една 

професионална гимназия е с национално значение, 23  училища са със статут на иновативни. 

Според Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) училищата са: 5 начални, 

51 основни, 20 гимназии (16 професионални гимназии и 3 профилирани), 4 обединени и 16 

средни училища.  От  инспектираните училища   33  са  средищни  и  10 – защитени, а  от  

детските градини – 5  средищни и 5 защитени. Осем от училищата осигуряват общежития. 

В 16 детски градини се възпитават, социализират, обучават и отглеждат деца  в сгради на 

друг адрес, от които 5 детски градини в 2 сгради и една детска градина в три сгради.  

 

         

 

 

 От общия брой инспектирани институци две детски градини и едно училище са с 

незадоволителна оценка,  за една  детска градина инспектиращият екип не е могъл да събере 

необходимата информация и данни за формиране на оценка на качеството на 

образованието. 

 При осъществяването на процеса на изготвяне на цялостна независима експертна 

оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в 

определен момент от дейността им и определянето на насоките за подобряване е отчетено 
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влиянието на външната среда, в която функционира инспектираната образователната 

институция, разграничени са факторите, които могат да повлияят благоприятно и/или крият 

потенциален риск за резултатите от дейността  на институциите.  

 

I. Характеристика и специфика на София-област.  

Влияние на глобалните фактори на общата външна среда, в която 

функционират инспектираните образователни институции на територията на  област 

София-област. 

  Глобалните фактори на средата, определени според Областната стратегия за 

развитие на Софийска област 2014-2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен 

район на планиране за периода 2014-2020 г. и стратегиите на  общините, които оказват 

пряко въздействие на качеството на образованието в инспектираните детски градини и 

училища, са местоположението, демографските, икономическите, образователните и 

институционалните фактори.   

 Местоположение 

 Местоположението на Софийска област предопределя силната обвързаност на 

развитието на територията от връзките и комуникацията със столичния град. Областта 

включва най-голям брой общини  в сравнение с други области в страната – 22 общини и е 

единствената, чийто областен център се намира извън нейната територия. 

Административният център на Софийска област се намира в град София.  В пет от 

общините населените места са само села, а в две от общините са градове.  Пет от общините  

обхващат само по едно населено място, като в две общини тези населени места са 

определени като градове – Долна Баня и Копривщица, а трите общини – Антон, Чавдар и 

Челопеч като села.  

 

 Основни демографски характеристики на населението 

 Налице е цялостна тенденция за депопулация в областта, дължаща се на 

отрицателен естествен прираст, особено в малките общини, селските, планинските и 

пограничните райони, но тенденция не се проявява еднакво за всички общини от областта. 

Така например общините Божурище и Костинброд представляват изключение и са 

увеличили населението си. Също така най-големите общини – Самоков, Ботевград, Елин 
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Пелин са намалили населението си в относително по-малка степен, отколкото общини като 

Правец и малките отдалечени общини – Чавдар, Челопеч и Антон. Най-голям дял от 

населението на областта живее в община Самоков, следвана от община Елин Пелин, а 

общините Челопеч, Чавдар и Антон са едни най-слабо населените общини в областта.  

Неблагоприятните демографски тенденции, наблюдавани в Софийска област, 

допълнително се засилват и от отрицателния механичен прираст. Близостта на столицата 

оказва значително влияние върху динамиката на миграционните процеси, като предлага по-

добри възможности за образование, работа и професионално развитие. Това обяснява и 

изключението, което правят общините Божурище, Костинброд и Елин Пелин, където 

механичният прираст е положителен. Същевременно, степента на урбанизация 

(концентрацията на население в градовете) постоянно се увеличава. Съществен проблем за 

устойчивото развитие на района е подчертаният моноцентризъм на районно, общинско и 

областно ниво. Висок е процентът на обезлюдаване в общините Ихтиман, Драгоман, Своге, 

Самоков и Годеч. В малките населени места се наблюдава риск от закриване на 

училища/детски градини. Увеличава се броят на средищните и защитени училища/детски 

градини, обединени училища и детски градини с групи в други сгради на друг адрес.  

   Икономика и конкурентоспособност 

   Профилът на индустрията на Софийска област е силно диверсифициран. 

Наложилата се тенденция за изнасяне на индустриалните производства извън големите 

градове и непосредствената близост до столицата е от съществено значение за 

приоритетното развитие на индустрията в Софийска област и за привличането на 

инвестиции. Структуроопределящи предприятия са локализирани в общини Костинброд, 

Своге, Етрополе, Ботевград, Годеч, Самоков, Елин Пелин, територии, които или граничат с 

град София, или вече са се утвърдили като промишлен център в конкретно направление.  

Подкрепените инвестиции са реализирани в общините Елин Пелин, Божурище, 

Костинброд, Етрополе, Ботевград и Самоков, като са налице са условия, които водят до 

тяхното обособяване в икономически активни зони. Един от тези фактори е наличието на 

логистични бази и транспортна достъпност. 

  Територията на областта е богата на многообразие от енергийни ресурси и други 

полезни изкопаеми, което прави областта притегателна за чужди инвестиции в областта на 

добивната промишленост. В Софийска област работят предприятия с национално значение, 
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които се нареждат на първите места в страната по оборот, напр. разположените в района на 

Пирдоп и Челопеч предприятия за добив и преработка на енергийни и минерални 

изкопаеми. 

   В стратегическите планове за развитие на голяма част от общините в областта  

туризмът е определен за ключов сектор за общини като Самоков, Копривщица, Костенец и 

Долна баня. 

    Глобалният икономически фактор оказва благоприятно влияние в една част от 

общините и в тях се наблюдават условия за икономическо развитие, които предоставят 

възможност за постоянна трудова заетост на родителите и добър жизнен стандарт. 

Общините и представители на местния бизнес оказват допълнителна финансова подкрепа 

на детските градини/училища. В други общини се наблюдава неблагоприятно влияние на 

глобалния икономически фактор и намаляване на инвестициите и/или затваряне или фалити 

на предприятия и се изразява в наличието на по-висок процент безработица и икономическа 

несигурност, на по-нисък социален статус на родителите на децата/учениците. 

Заетост и безработица 

Характерно е, че значителна част от заетите не работят на територията на общината, 

в която живеят („всекидневна миграция “). Широкият пазар на труда в столицата оказва 

съществена роля за осигуряване на заетост на значителна част от населението в областта, 

особено за общини, които са близко разположени и позволяват лесни ежедневни  пътувания 

до столицата (като напр. Божурище, Костинброд и др.). 

По данни от Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2014 -

2020   най-висок процент бедно население живее в Софийска област. Различните общини 

в Софийска област не са еднородни по отношение на икономическата си активност и 

съществуват значителни различия в коефициентите на безработица. С най-ниско равнище 

на безработица за областта са общините Божурище, Челопеч, Драгоман и Златица, а с най-

високо – Ихтиман,  Долна Баня, Правец и Самоков (в 14 общини от областта равнището на 

безработица е със стойности под това за страната (10,4%).   

 

 Образование   
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 Спецификата на образователната инфраструктура в Софийска област се определя от 

процесите на депопулация и закриването на училища в отделни селища, както и от 

неравномерното разпределение на мрежата на територията. 

Образователната структура на населението в Софийска област показва, че лицата с 

висше образование съставляват 12,3% от навършилото 7 години население при 19,6% за 

страната. С най-голям дял е населението със средно образование – 47,6%. Населението с 

основно и по-ниско образование възлиза на 52,3%, което е значително по-високо от същия 

дял за страната (37%). Установени са високи нива на безработицата на млади хора – до 29 

г.  При последното преброяване относителният дял на неграмотните лица в някои общини 

е обезпокоителен (например община Правец), с висок дял на неграмотни сред ромското 

население. Тези специфики са съотносими и към образователното равнище на родителите 

на деца и учениците от инспектираните институции.  

 От друга страна, по данни от Областната стратегия за развитие, възможностите за 

равен достъп до образование са благоприятни (само 1,3% от децата/учениците, подлежащи 

на задължително образование не са обхванати). Извършена е организация по осигуряване 

на транспорт/общежития, чрез които се подпомага достъпа за деца/ученици от по-малки 

населени места.  В много от общините през последните години са направени инвестиции за 

обновяване на сградите и подобряване на условията в детските градини и училищата. 

Образованието  е  една от приоритетните цели в плановете за развитие на общините като 

основен фактор за социална интеграция и професионално развитие. 

 

  Въздействието на глобалните фактори на външната среда на областно ниво се 

проследява при процеса на инспектиране и подпомага инспектиращите екипи да определят 

специфичните фактори, които оказват пряко благоприятно или неблагоприятно влияние на 

качеството на образование.       

         

 

 

 II. Анализ на специфичните фактори на външната среда, в която 

функционират инспектираните образователни институции на територията на София 

- област.            
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            1. Характеристиките на глобалните фактори се проявяват като 

специфични фактори на външната среда, наблюдавани пряко в процеса на 

инспектиране.   

             Основните методи за анализ на външната среда на инспектираните 

институции  включват следните инструменти: 

 преглед на интернет страницата и портфолиото на образователната 

институция; 

 събиране, проучване и анализ на документи и информация (от 

инспектираните детски градини и училища, обратна връзка от 

заинтересованите страни, др.); 

 провеждане и анализ на анкетни проучвания чрез предварително разработени 

въпросници (за директор, педагогически специалисти, ученици и родители); 

 изслушване и проучване на мнението на  представители на учениците, на 

родителите, на педагогическите специалисти, на екипа за управление на 

инспектираната институция и други заинтересовани страни; 

                  наблюдение на детската градина/училището; 

 наблюдение на образователния процес; 

 проучване на други източници (интернет страница на община, периодичен 

печат и др.); 

 експертна оценка от инспектиращия екип.  

   

   При анализа на  влиянието на  общата картина на благоприятните и 

неблагоприятни фактори на външната среда, в която функционират 

институциите на територията на област София-област, се открояват следните 

специфики:    

1.  Институционалните, социалните, образователните, технологичните и 

екологичните фактори, които оказват благоприятно влияние, се отличават с по-

висока честота от негативните и при двата вида институции - училища и детски 

градини, с изключение на демографския фактор.  
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2. Проявленията на икономическия фактор са с близки честотности, както при 

субфакторите с благоприятно, така и с неблагоприятно влияние.  

3. Благоприятните фактори са с близък интензитет на въздействие в детските 

градини и училища, с разлика в полза на детските градини.  

4. Отчита се по-висока честотност и по-силно неблагоприятно влияние на 

факторите на външната среда върху  дейностите на училищата в сравнение с 

детските  градини и предоставянето от тях качество на образование.  

5. Увеличен е интензитетът и степента на благоприятното влияние на 

технологичните  фактори, като  следствие на въздействието на глобалния фактор 

COVID – 19 и заместването за определен период от време на традиционния 

образователен процес с обучение от разстояние в електронна среда.                                                                                                                                                                               

 

2. Специфични проявления на влиянието на субфакторите и факторите на 

външната среда  върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на София-област 

 

 Характеристиките на глобалните фактори се проявяват като специфични фактори 

на външната среда и се  наблюдават пряко в процеса на инспектиране.   

 Специфичните фактори с благоприятно влияние на външната среда върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област София-

област са представени на Таблица  №1      

         

Фактори Честотност  

(детска градина)    

                                     

     Честотност   

(училище)                                                            

Взаимодействие между детската 

градина/училището с териториалните органи 

на изпълнителната власт, органите на местно 

самоуправление, неправителствени 

организации; висши училища 

50.14% 
 

46. 98% 
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Ефективна социална политика на 

общинско ниво в подкрепа на дейностите на 

детската градина/училището с цел 

осигуряване на равен достъп до образование и 

повишаване на  посещаемостта на 

децата/учениците  

47% 

 

 

  19%   

 

 

 

Добро местоположение на детската 

градина/училището и добра образователна 

инфраструктура 

46.74%    35.87% 

  Значимост на детската 

градина/училището в живота на общността 

45.80% 39% 

            Положителни нагласи на родителите 

към образователния процес и 

заинтересованост към получаване на 

образование от децата им 

 45.62 % 38.31%  

            Родителската общност активно участва 

в дейността на детската градина/училището и 

оказва подкрепа  

42.20% 

 

 23.44% 

Социален статус и стандарт на живот 

на семейството с благоприятно влияние върху 

активността и мотивацията на учениците   

37.9% 21.7% 

           Осигуряване на равен достъп до 

образование и повишаване дела на записаните 

в предучилищното образование чрез частично 

/цялостно  заплащане на таксите за детска 

градина, осигуряване на медиатор и друга 

помощ 

35,07 %  22.8% 

          Развитието на местен бизнес и 

финансовата подкрепа от административно-

териториалните общности, заинтересовани 

страни и неправителствения сектор с цел 

финансиране на изпълнението на дейностите 

на детската градина/училището и др. 

35% 26% 

         Добър жизнен стандарт и  трудовата 

заетост  

32.21% 19.98% 
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     Приемственост между детска градина и 

училище, между различните етапи и степени 

на образование  

25.07% 23.05% 

        Липса на „реална” и/или „скрита” 

безработица 

22.22% 18% 

    Трансформация по посока на развитието на 

устойчива икономика 

17.07 % 18,99 % 

     Образователни постижения, умения и 

компетентности на децата/учениците при 

постъпване в училище и/или готовност за 

училище, в това число степен на владеене на 

българския език и езикова култура училище 

21% 

 

 

27.77% 

        Взаимодействие между детските 

градини/училища  в системата на 

предучилищното и училищното образование 

за осъществяването на съвместни 

дейности/партньорства  

13% 17% 

       Междуинституционално сътрудничество 

и взаимодействие  с цел осъществяване на  

образователната интеграция на 

деца/учениците (обходи за обхват и 

включване в образователната система)  

13% 11% 

     Изградена технологичната инфраструктура 

в детската градина/училище 

 13% 43% 

     Положителни очаквания и нагласи на 

родителите към използване на дигитални 

технологии в детската градина/училище 

 13% 37% 

       Взаимодействие между училището и 

ръководствата на регионалните структури на 

представителните организации на 

работниците и служителите и на 

работодателите и  партньорства с фирми на 

територията на общината за сътрудничество и  

провеждане на учебна и производствена 

практика на учениците на реални работни 

места 

  -  43% 

       Механично движение и механичен 

положителен прираст на населението   и/или 

наличие на обратна миграция,  при който 

семейства отсядат за постоянно в населени 

  12.80% 7% 
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места, вследствие от социалната политика  на 

регионално ниво за осигуряване на работни 

места, за повишаване на раждаемостта и други 

социални мерки 

    Увеличаващ се брой на децата, подлежащи 

на задължително предучилищно и училищно 

образование (вкл. поради увеличаване на 

раждаемостта) 

 11.76% 1.8% 

    Благоприятна  екологична среда, която 

позволява провеждане на дейности на открито 

и е предпоставка за повишаване на качеството 

на образователния процес 

 7% 9% 

       Конкуренция между образователните 

институции в града 

 6% 5% 

   Осигурен транспорт за деца/ученици от 

съседни населени места 

 4,76% 14.50% 

       Методическа подкрепа и контрол от 

структурите на местната власт, ДАЗД  и други 

върху управлението и функционирането на 

детските градини/ училищата и др. 

 3% 11% 

      Осигурени  допълнителни средства за 

работа с уязвими групи чрез съвместни 

дейности между общината и детска градина/ 

училището 

3% 9% 

      Социална политика на административно 

териториалната общност с цел 

предотвратяване на създаване на условия за 

вторична сегрегация        

3% 3% 

      Сътрудничество със социални партньори 

при разработване на концепции, 

вътрешнонормативни документи, 

предложения, мнения, становища за и по 

европейски проекти  

 - 3% 

 

Таблица 1 „Влияние на благоприятните фактори на средата върху върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област 

София-област“ 
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Специфичните фактори с благоприятно влияние на външната среда върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област София-

област са представени на Графика 1 

 

 

        

Графика 1 „Влияние на благоприятните фактори на средата върху върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област 

София-област“ 

Не са регистрирани данни за негативно въздействие на субфакторите на 

институционалния и социален фактор, криещи риск –  „Взаимодействие между детската 

градина/училището с териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно 

самоуправление, неправителствени организации и др.“ и „Недостатъчно ефективна 

социална политика на общинско ниво в подкрепа на дейностите на детската градина 

училище за осигуряване на равен достъп до образование и повишаване на  посещаемостта 

на децата/учениците“.     

  Високият интензитет на благоприятното въздействие  на институционалните  и 

социалните  фактори са още едно доказателство за наличието на ефективни социални 

политики и мерки на ниво община и образователна институция за осигуряването на равен 

достъп до образование на децата/учениците и осъществените от детските градини/училища 

взаимодействия с други институции, подпомагащи дейността им.     
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  Специфични фактори с неблагоприятно влияние на външната среда върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област София-

област са представени на Таблица 2      

 

 

Фактори 

     Честотност      

(детска градина)   

Честотност 

(училище)     

      Механично движение и механичен спад на 

населението, свързани с наличието на  

образователни институции в близост (в по-голямо 

селище, областен град или столицата), 

предпоставка за сформирането на слети паралелки 

и  паралелки с по-малък брой от нормативно 

определения 

46% 47% 

      Намаляващ брой на деца/ученици, подлежащи 

на задължително предучилищно и училищно 

образование (вкл. поради намаляване на 

раждаемостта) 

40% 46% 

     Повишен дял на деца/ученици в институцията от 

различни етноси и  от уязвимите групи, 

предпоставка за вторична сегрегация и/или 

сформиране на разновъзрастови групи и смесени 

класове, на групи и класове с брой деца/ученици 

под нормативно определения 

25% 29% 

    Нисък жизнен стандарт и  трудовата заетост 21.25% 21% 

    Неблагоприятно влияние на домашната и 

социалната среда върху възпитанието на 

децата(ангажиране на детето/ученика да полага 

грижи за свои близки в многодетните семейства; 

отглеждане на детето/ученика от разведени и 

самотно живеещи родители; отглеждане на 

детето/ученика от по-възрастни настойници/близки 

роднини; липса на контрол от възрастни или 

институции; ранни бракове на ученици под 16г. 

възраст 

18.5% 28% 

   Наличие на външна и вътрешна миграция, в това 

число сезонна трудова миграция с продължително  

отсъствие на деца/ученици от образователния 

процес 

16,67 11,32 

   Наличие на „реална” и/или „скрита” безработица 16,52 11,99 
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   Социален статус и стандарт на живот на 

семейството с неблагоприятно влияние върху 

активността и мотивацията на децата/учениците 

14.69% 20,11% 

   Отрицателни нагласи на родителите към 

образователния процес и мотивация за получаване 

на образование от децата им 

14.69% 26.71% 

   Нисък образователен статус на родителите и слаб 

контрол, влияещ на мотивацията на 

децата/учениците за посещение на детската 

градина/училище и учебен труд 

14.69 22.66% 

  Ниска степен на осъществяване на 

образователната интеграция и превенция на 

вторична сегрегация  

10% 26% 

  Родителската общност не участва в дейността на 

детската градина/училище и не оказва подкрепа  

10% 23.55% 

    Ниски образователни постижения, умения и 

компетентности на децата/учениците при 

постъпване в училище и/или готовност за училище, 

в това число  степен на владеене на българския език 

и езикова култура училище 

10% 15% 

  Липса на местен бизнес и финансовата подкрепа 

на институцията 

8.88% 9.5 

  Наличие на социални различия между 

децата/учениците 

0% 9.21% 

  Липса на устойчива икономика в района 6% 8% 

  Липса на положителни очаквания и нагласи на 

родителите към използване на дигитални 

технологии в детската градина/училище 

6% 3% 

  Липса на изградена технологичната 

инфраструктура в детската градина/училище и /или 

не добре действаща технологична инфраструктура 

4% 3% 

  Недобро местоположение на детската 

градина/училище и недобра образователна 

инфраструктура 

3.88% 6,39% 

  Наличие на негативни нагласи у учениците за 

придобиване на професионално образование и 

обучение  

  - 6% 

  Липса на приемственост между детска градина и  

училище; между различните степени на 

образование 

1,19 2% 
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  Недостиг на учители по определени образователни 

направления/предмети на регионално ниво 

3% 3,77% 

 Заместване на традиционния образователен процес 

с работа в електронна среда, продиктувано от 

продължително влияние на външен фактор COVID 

- 19 за определен период от време 

3% 1% 

 Завишен брой на децата над норматива за 

максимален брой 

3% 0% 

 Липса на взаимодействие между детските 

градини/училища  в системата на предучилищното 

и училищното образование за осъществяването на 

съвместни дейности/партньорства  

0% 3% 

 Липса на осигурен транспорт за деца/ученици от 

съседни населени места 

0% 2.5% 

Таблица 2 „Влияние на неблагоприятните фактори на средата върху върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област 

София-област“ 

 

Специфични фактори с неблагоприятно влияние на външната среда върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област София-

област са представени на Графика 2 

        

Графика 2 „Влияние на благоприятните фактори на средата върху върху 

качеството на образование в инспектираните институции на територията на област 

София-област“ 
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Регистрират се данни за висока честотност и преобладаващо силно негативно 

влияние на демографсия фактор в инспекираните институции: „Механично движение и 

механичен спад на населението, свързани с наличието на  образователни институции в 

близост (в по-голямо селище, областен град или столицата), предпоставка за сформирането 

на слети паралелки и паралелки с по-малък брой от нормативно определения“ и 

„Намаляващ брой на деца/ученици, подлежащи на задължително предучилищно и 

училищно образование (вкл. поради намаляване на раждаемостта)“.  

 Ниските доходи на семействата, безработицата, сезонната или временна заетост, 

издръжката на семействата от социални помощи, липсата на постоянни трудови доходи 

определят  неблагоприятното влияние на икономическия фактор. 

 

   2.1. Демографски фактори    

   Благоприятното/неблагоприятно влияние на демографските фактори на  

външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област е представено на Графика 3 

 

 

 

Графика 3 „Благоприятно/неблагоприятно влияние на демографските фактори на  

външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област“ 
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    Анализът на демографските фактори отчита най-висока степен на неблагоприятно 

влияние в сравнение с  всички останали специфични фактори на външната среда.. 

Изследваните демографски фактори са взаимообусловени и са отражение на влиянието на 

глобалния фактор на средата, свързан с отрицателния естествен и механичен прираст в 

областта. Силното негативно проявление на субфактора  „Намаляващ брой деца и ученици, 

подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование” се отчита във висока 

степен в училищата (40%) и е с установена по-ниска честота в детските градини (46%). 

Въздействието на фактора е предпоставка за наличието на вторична сегрегация, 

сформирането на разновръзрастови групи и смесени класове, на групи и класове с брой 

деца/ученици под нормативно определения, като регистрираната честота е  за училища –  

29% и  за детските градини – 25%) и  се наблюдава главно при инспектираните институции 

в по-малките населени места и общини.  Неговото неблагоприятно проявление определя и 

промените в образователната инфраструктура в областта –  закриването на  училища в 

отделни селища, неравномерното разпределение на мрежата на територията и увеличения  

брой на защитени и средни училища – 45% от  общия брой. 

В по-големите общини и населени места се отчита благоприятно влияние на 

субфактора „Увеличаващ се брой деца и учениците, подлежащи на задължително 

предучилищно и училищно образование (училища – 1.81 и детски градини – 11.76), като се 

определя  от  положителното влияние на  демографския субфактор „Механично 

движение и механичен положителен прираст на населението и/или наличие на обратна 

миграция, при който семейства отсядат за постоянно в населени места, вследствие от 

социалната политика  на регионално ниво за осигуряване на работни места, за повишаване 

на раждаемостта и други социални мерки“ (детски градини – 12.80% , училища – 7%). 

 С различно влияние и честотност, в зависимост от местоположението на 

институцията в областта/община, е субфакторът „Наличие на външна и вътрешна миграция, 

в това число сезонна трудова миграция с продължително  отсъствие на деца/ученици от 

образователния процес”.  Той е с регистрирана  с по-висока честота в детските градини –  

16.67%, отколкото в училищата – 11.32%, като в инспектираните институции се отчита 

неговото неблагоприятно влияние върху процеса на усвояване на знания, умения и 
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компетентности. Предприетите мерки в институциите за преодоляване на 

неблагоприятното му въздействие  се реализират  чрез дейности за оказване на обща 

подкрепа  и осигуряване на допълнително обучение по образователните 

направления/учебни предмети.  

 Въпреки че механичният прираст е със стойности, по-благоприятни от средните за 

страната, той не компенсира отрицателния естествен прираст.                

  Благоприятното и неблагоприятно влияние на демографските фактори по общини 

на територията на област София-област е представено  на Графика 4 

 

                  

 

Графика 4 „Благоприятно и неблагоприятно влияние на демографските фактори 

по общини на територията на област София-област“ 

 

           Анализът на демографските фактори по общини показва, че една от причините за 

неблагоприятното влияние на демографските фактори е наличието на външна и вътрешна 

миграция и обезлюдяването на по-малките населени места, в селските и погранични райони.  

          Отчитат близки стойности на неблагоприятното влияние и висок интензитет на 

субфактора „Механично движение и механичен спад на населението, свързани с наличието 

на  образователни институции в близост (в по-голямо селище, областен град или столицата), 

предпоставка за сформирането на слети паралелки и  паралелки с по-малък брой от 

нормативно определения“ за детските градини (46%) и училищата( 47%). 
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        В общините Божурище, Челопеч, Златица и Костинброд се наблюдава тенденция към 

преодоляване на неблагоприятното влияние на демографските фактори в детските градини 

и училищата, вследствие от близостта на населените места до столицата, като тя е повлияна 

от устойчивото икономическо развитие на териториално-административните единици. В 

същите общини се регистрира по-висока раждаемост в последните години и са увеличили 

населението си, за разлика от най-големите общини – Самоков, Ботевград и Елин Пелин, 

при които учеличението на населението е следствие на процесите на обратна миграция.  

 

2.2. Икономически фактори 

   Благоприятното/неблагоприятно влияние на икономическите фактори на  

външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област е представено на Графика 5 

 

 

 

Графика 5 „ Благоприятно/неблагоприятно влияние на икономическите  фактори 

на външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област“ 

     Анализът на икономическите фактори показва, че проявленията на 

икономическия фактор са с близки честотности, както при субфакторите с благоприятно, 

така и с неблагоприятно влияние върху дейностите на училищата и детските градини. 

Наблюдава се същевременно еднаква висока степен на урбанизация  и  висока степен на 
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негативното проявление на икономическия фактор в малките населени места, селски и 

погранични райони за разлика от по-благоприятното влияние на демографския и 

икономически фактор в административните центрове на общините. 

     Различните субфактори (липсата на безработица, добър жизнен стандарт и 

трудова заетост, развит местен бизнес и  финансова подкрепа на административно-

териториалните общности и оказване на финансова подкрепа на институциите от системата 

на предучилищното и училищното образование, недостиг на учители по определени 

образователни направления/предмети на регионално ниво) оказват по-благоприятно 

влияние върху  дейността на детските градини с близки по стойности честоти. 

     Влиянието  на  „Липсата на „реална” и/или  „скрита”  безработица“ като 

благоприятен субфактор е отчетено в 22.22% от детските градини и 18.00% от училищата. 

Наблюдава се  негативно влияние на същия  субфактор върху училищата с честотност – 

11.32%. При детските градини честотата на негативното влияние е по - висока  (16.67%). 

    Честота на проявление на факторите се влияе от местоположението на 

институциите в територията на общината, като по-висок процент на  неблагоприятно 

влияние се отчита при по-малките населени места, които са затруднени, поради по-

ограниченият дял на реализирани инвестиции и от липсата на силно развит местен бизнес. 

Честотата на проявление на  субфактора „Развит местен бизнес и  финансова подкрепа на 

административно-териториалните общности”  е  с благоприятна посока  и е близка по 

стойности  за детските градини (35%) и училищата (26%). Детските градини и училищата 

са зависими от влиянието на фактора във връзка с осигуряването на партньорство с бизнеса 

и търсене на финансова подкрепа на местно ниво и нямат механизъм за противодействие на 

неблагоприятното му въздействие относно целесъобразното управление на финансовите 

ресурси за развитие на детската градина/училище.  

   Субфакторът „ Добър жизнен стандарт и трудовата заетост“ е с по-високи честоти 

на благоприятно влияние върху дейностите на детските градини (33.21%) в сравнение с 

училищата (19.98%) и отново се предопределя от местоположението на институциите в 

различните общини. Неблагоприятното влияние на субфактора е с близки стойности за 

детските градини (21.25%) и за училищата  – 21%.  Отчита се  негативно влияние на 

субфактора „Недостиг на учители по определени образователни направления/предмети на 
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регионално ниво“ с близко проявление върху дейностите на институциите – детски градини 

(3%) и училища (3.7%).  

 Експертните оценки на инспектиращите екипи отчитат, че положените усилия на 

по-голямата част от институциите за привличане, мотивиране и задържане на 

педагогическите специалисти противодействат на неблагоприятното въздействие на 

субфактора.          

              Благоприятното и неблагоприятно влияние на икономическите фактори по 

общини на територията на област София-област е представено  на Графика 6 

 

Графика 6  „Благоприятно и неблагоприятно влияние на икономическите фактори 

по общини на територията на област София-област“ 

Анализът на  благоприятно и неблагоприятно влияние на икономическите фактори 

по общини на територията на област София-област  установява най-висока честота на 

благоприятно влияние на икономическите фактори върху инспектираните училища и 

детски градини в общините Челопеч, Божурище, Ботевград, Костинброд и Елин Пелин, 

които се характеризират със стабилни икономически показатели и развит местен бизнес. По 

данни на плана за развитие на общината Челопеч е най-голямото и богато медно-златно-

пиритно находище в Европа и в тази малка община е регистрирана най-високата средна 

месечна заплата в България.  По-високият жизнен стандарт и  трудови доходи са характерни 

и за другите малки община в Средногорието, свързани с минно-добивната индустрия. В 

община Златица се наблюдава благоприятно влияние с висока честотност  на 

икономическите субфактори: устойчива тенденция за  повишаване на  жизнения стандарт и  
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трудовата заетост на семействата.; силно развит местен бизнес и финансовата подкрепа от 

административно-териториалните общности и заинтересовани страни. Професионалната 

гимназия е изградила много добри партньорски взаимоотношения с миннодобивните 

предприятия в районна. Благоприятните икономически фактори са повлияли на 

въвеждането на дуалната система на обучение.  Подобна е спецификата на влиянието на 

икономическите фактори в община Етрополе.  Равнището на безработица в града е по-

ниско от средните стойности за страната, което се дължи на наличието в района на едно от 

структуроопределящите предприятия в икономиката на страната „Елаците-Мед“АД  и 

други фирми от местния бизнес, с които институциите поддържат много добри партньорски 

взаимоотношения и осигуряват професионална реализация по специалностите на 

завършилите ученици. Фирмите създават условия за провеждането на учебната практика по 

професионална подготовка в реални работни места. Община Божурище е бързо развиваща 

се община. Стратегическото местоположение – близостта на общината до столичния град, 

създава добри възможности за развитие на неговата икономика и култура в интеграция с 

тази на столицата. По данни на плана за развитие на община Елин Пелин, районът се 

характеризира с най-високи показатели по ниво на продукция и ефективност на 

производството, брутен вътрешен продукт на глава на населението. Причината е, че тук са 

разположени централните логистични центрове на големи вериги магазини в България. 

Изключение правят институциите, намиращи се в района на гара Елин Пелин, който се 

характеризира със слабо развити икономически дейности. Община Ботевград също е 

обособена като икономически активна зона. Икономическото ѝ  развитие се дължи на 

големия брой промишлени, аграрни производства, логистични центрове и др., включително 

и в малки населени места в общината - селата Врачеш, Трудовец и Скравена. Според 

общинския план за развитие Община Костинброд се характеризира с добре развита 

икономическа инфраструктура, която се разпространява и към малките населени места в 

общината - село Петърч, село Драговищица и др. Хранително-вкусовата промишленост е 

водещ отрасъл  с над 30% чужди инвестиции.   

 По-особено е проявлението на икономическия субфактор „Добър жизнен стандарт 

и трудовата заетост“, който оказва в по-голяма степен благоприятно въздействие, отколкото  

влиянието на субфакторите – „Развитието на местен бизнес и финансовата подкрепа от 

административно-териториалните общности, заинтересовани страни и неправителствения 
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сектор“  и „Трансформация по посока на развитието на устойчива икономика в района“ в 

община Своге. Родителите са с добър жизнен стандарт и трудовата заетост, като по-

голямата част от тях работят в столицата. Но от друга страна по-рядко се осъществява 

финансова подкрепа от местен бизнес, не се наблюдават установени трайни партньорства с 

представители на бизнес сектора, икономиката в района се характеризира с неустойчивост. 

Изключение са дейносттите на професионалната гимназия в Своге за разширяване на 

сътрудничеството с бизнес организации с цел провеждането на практическата подготовка 

на учениците. В общините с неустойчиво икономическо състояние се наблюдава 

доминиращо неблагоприятно влияние  на  икономическите субфактори на външната среда. 

Най-висока честота на негативното въздействие на фактора безработица се установява в 

общините Ихтиман, Долна баня, Самоков и  Правец, за които е характерна ниска 

икономическа активност и  стойностите на коефициента на безработица е над средния в 

страната. 

 2.3. Институционални фактори 

   Благоприятното/неблагоприятно влияние на институционалните фактори на  

външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област е представено на Графика 7 

 

 

Графика 7 „Благоприятно/неблагоприятно влияние на институционалните  

фактори на външната среда върху качеството на образование в инспектираните 

институции на територията на област София-област“ 
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Анализът на институционалните фактори установява най-висока честотност на 

благоприятно влияние и най-нисък/липса на интензитет на неблагоприятно въздействие в 

сравнение с проявленията на другите специфични фактори на външната среда. 

Субфакторът „Взаимодействие между детската градина/училището с 

териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, 

неправителствени организаци, висши училища” е  определен  като с благоприятно влияние 

в 46.98% от инспектираните училища и в 50.14% от детските градини.  Не са отчетени  

стойности на неблагоприятно влияние. Неговото въздействие се определя чрез степента на 

изпълнение на индикаторите „Проактивност на директора” и „Ефективност на 

взаимодействието със заинтересованите страни“, които според анализа на докладите на 

инспектираните институции са с установени добри оценки – 3.20 и 3.35.  Данните показват 

ефикасно осъществяване на сътрудничество с административно-териториалните общности  

и със заинтересованите страни с цел повишаване качеството на образователния процес чрез 

използване на културните институции като образователна среда. Благоприятно е влиянието 

на субфактора „Значимост на детската градина/училището в живота на общността“, с 

близки стойности на честотност в  инспектираните училища (39%) и  в детските градини 

(45.80%). Отчита се  висок интезитет на благоприятно влияние на субфактора 

„Местоположението на институциите и добрата образователна инфраструктура” 

(съответно  35.87% за училищата и 46.77% за детските градини) при ниски честоти на 

негативно влияние на същия фактор (съответно  6.39% за училищата и 3.88% за детските 

градини).  Субфакторът „Взаимодействие между училището и ръководствата на 

регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите 

и на работодателите и  партньорства с фирми на територията на общината за 

сътрудничество и провеждане на учебна и производствена практика на учениците на реални 

работни места“ е с благоприятно влияние (не са подадени данни за негативно въздействие), 

с интензитет 43%. Анализът на подадените данни за установените партньорства на 

професионалните гимназии с фирми на територията на общината е основание, че план-

приемът за обучение в гимназиите  е съобразен с провеждането на учебна и производствена 

практика на учениците на реални работни места. Субфакторът „Взаимодействие между 

детските градини/училища  в системата на предучилищното и училищното образование за 

осъществяването на съвместни дейности/партньорства“ оказва благоприятно въздействие с 
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честотност 13%  за  детските градини и  17%  за  училищата, като  негативното проявление 

на субфактора се наблюдава в училищата  с ниска честота – 3%.   Благоприятно е 

въздействието на субфакторите „Междуинституционално сътрудничество и 

взаимодействие  с цел осъществяване на образователната интеграция на деца/учениците 

(обходи за обхват и включване в образователната система)“ и „Подкрепа и контрол от 

структурите на местната власт, ДАЗД и други върху управлението и функционирането на 

детските градини/ училищата и др.“, като не се наблюдава негативно влияние върху 

институциите.Тяхното въздействие се определя чрез степента на изпълнение на критерия 

„Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, който според анализа 

на докладите на инспектираните институции е с установена добра оценка – 

3.20.  Субфакторът „Липса на осигурен транспорт и/или общежитие” оказва слабо 

негативно влияние върху 2.5% от инспектираните училища и е основание за определянето 

като ефикасни дейностите за ефективното управление и развитие на физическата среда и 

осигуряването на безплатен транспорт/общежитие на децата и учениците  като мярка за 

противодействие на риска от преждевременно напускане и отпадане от образователната 

система.   

                Благоприятното и неблагоприятно влияние на институционалните фактори по 

общини на територията на област София-област е представено  на Графика 8 

       

Графика 8  „Благоприятно и неблагоприятно влияние на институционалните 

фактори по общини на територията на област София-област“ 
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Висок е интензитетът и степента на благоприятно влияние на институционалните 

фактори  върху инспектираните училища и детски градини  в общините Челопеч, Етрополе, 

Божурище, Сливница, Драгоман, Пирдоп и Златица. В ниска степен се отчита 

неблагоприятно влияние се върху дейностите на институциите в общините Годеч, 

Костинброд и Елин Пелин.  

 

2.4. Социални фактори 

             

   Благоприятното/неблагоприятно влияние на социалните фактори на  външната 

среда върху качеството на образование в инспектираните институции на територията на 

област София-област е представено на Графика 9 

 

 

 

Графика 9 „ Благоприятно/неблагоприятно влияние на социалните  фактори на 

външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област“ 

 

Анализът  на социалните специфичните фактори на външната среда установява 

висок интензитет на благоприятното въздействие на определени субфактори. 

Същевременно, в сравнение с институционалните фактори, се наблюдават негативни 
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проявления на социалните субфактори, като се отчита по-висок интензитет на 

неблагоприятно въздействие върху дейността на училищата. 

Субфакторът „Ефективна социалната политика на общинско ниво в подкрепа на 

дейностите на детските градини/училища за осигуряване на равен достъп до образование и 

повишаване на посещаемостта на децата /учениците е изцяло благоприятен фактор, като 

не са регистрирани данни за неблагоприятно влияние (с честота  47%  в детските градини и 

в училищата – 19%).  Високият интензитет на благоприятно въздействие на фактора е в 

пряка зависимост от положителното влияние на субфакторите „Осигуряване на равен 

достъп до образование и повишаване дела на записаните в предучилищното образование 

чрез частично /цялостно  заплащане на таксите за детска градина, осигуряване на медиатор 

и друга помощ“  (с честота  35.07%  в детските градини и в училищата – 22.8%),  „Осигурени  

допълнителни средства за работа с уязвими групи чрез съвместни дейности между 

общината и детска градина/училище“ (с честота  3%  в детските градини и в училищата – 

9%) и „Социална политика на административно териториалната общност с цел 

предотвратяване на създаване на условия за вторична сегрегация“  (с честота  3%  в детските 

градини и в училищата – 3%).   

 Субфакторът „Положителни нагласи на родителите към образователния процес и 

заинтересованост към получаване на  образование от децата им”  е  с  висок интензитет на 

благоприятно влияние (с честотно разпределение за училищата и детските градини 

съответно – 38.31% и 45,62%) и е в корелация с високата степен на удовлетвореност от 

образователния процес и управлението на инспектираните институции. Същревременно 

субфакторът се повлиява от неблагоприятните проявления, свързани  с етнокултурната 

специфична среда и от социалния статус и стандарт на живот на семействата. За същия 

субфактор се отчита  неблагоприятно въздействие  с по-висока честота за училищата – 

(26.5%) в сравнение с детските градини  – (14.69%).  

Субфакторите „Родителската общност активно участва в дейността на детската 

градина/училището и оказва подкрепа“ (с честота  42.20%  в детските градини и в 

училищата – 23.44%) и  „Социален статус и стандарт на живот на семейството с 

благоприятно влияние върху активността и мотивацията на учениците“ (с честота  37.9 %  

в детските градини и в училищата – 21.7%), се характеризират с благоприятно въздействие 

и със сравнително висок интензитет на влияние и в двете институции.  
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Прави впечатление, че неблагоприятното влияние на субфакторите е с по-висок 

интензитет на проявление за училищата, отколкото за детските градини. За субфактора 

„Родителската общност активно участва в дейността на детската градина/училището и 

оказва подкрепа“ неблагоприятното проявление, влияещо върху дейността на детските 

градини (10%) се характеризира със сравнително по-ниска честота в сравнение с училищата 

(24.55%) –  с  разлика от близо 15 пункта. За субфактора „Социален статус и стандарт на 

живот на семейството с благоприятно влияние върху активността и мотивацията на 

учениците“  неблагоприятното проявление, влияещо върху дейността на детските градини 

(14.69%) се характеризира със сравнително по-ниска честота в сравнение с училищата 

(20.11%) –  с  разлика от близо 6 пункта. Анализът установява, че стойностите на 

благоприятното/неблагоприятно  въздействие на двата субфактора върху дейностите на 

училищата са близки стойности, т.е. колкото са институциите, в които са отчетени 

положителни стойности на въздействие, толкова са и институциите, в които се отчита 

негативно влияние. Отчетената специфика на влиянието на двата субфактора върху 

дейността на училището  е в пряка зависимост от  силното  влияние на глобалния външен 

институционален фактор (местоположение на институциите). Наблюдава се благоприятно 

влияние на суббфакторите върху дейността на  училищата, които са разположени на 

територията на административния център.  По-силно негативното влияние се установява за 

училищата, които се намират в малките населени места и/или са с повишен дял на ученици  

от различни етноси и от уязвимите групи.  

Субфакторите, оказващи неблагоприятното влияние върху дейността на детските 

градини и училища, са: „Неблагоприятно влияние на домашната и социалната среда върху 

възпитанието на децата (ангажиране на детето/ученика да полага грижи за свои близки в 

многодетните семейства; отглеждане на детето/ученика от разведени и самотно живеещи 

родители; отглеждане на детето/ученика от по-възрастни настойници/близки роднини; 

липса на контрол от възрастни или институции; ранни бракове на ученици под 16 г. възраст“ 

(с честота – 18,5% в детските градини и в училищата – 28%.)  и „Нисък образователен статус 

на родителите и слаб контрол” (с честота – 14.69% в детските градини и в училищата – 

22.66%.). Интензитетът на неблагоприятното въздействие на субфакторите е с по-висока 

честота за училищата спрямо детските градини и влияе негативно на мотивацията на 
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учениците за учене, на устойчивостта на изпълнение на интеграционните процеси и на 

качеството на образователния процес в институциите.      

 

                 Благоприятното и неблагоприятно влияние на социалните фактори по общини 

на територията на област София-област е представено  на Графика 10 

 

       

 

     Графика 10  „Благоприятно и неблагоприятно влияние на социалните фактори 

по общини на територията на област София-област“ 

 

     Най-висока честота на благоприятно влияние на социалните фактори върху 

инспектираните училища се установява в общините Челопеч, Божурище, Сливница, 

Драгоман и Копривщица.  По отношение на детските градини благоприятно влияние на 

социалните фактори е отчетено в общините Челопеч, Божурище, Златица, Пирдоп, 

Мирково, Ботевград, Елин Пелин, Костинброд и Етрополе.  

   Социалната политика на общините са насочени към по-висок обхват на децата и 

подкрепа на семействата за посещение на детска градина от децата им (50% или 100% от 

таксите на децата в първа и втора възрастова група и 50% или 100% от таксите на децата в 

задължителна предучилищна възраст се заплащат от  по-голямата част от общините).  В 

община Елин Пелин се осъществява активна социална политика в подкрепа на 

раждаемостта и предоставянето на еднократна финансова помощ за новородено дете. 
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Предприети са мерки в помощ на родителите на три и повече деца. Информацията от служба 

ГРАО показва ръст на раждаемостта на територията на общината за последните пет години. 

Община Ботевград осъществява социална политика с цел образователна интеграция и 

превенция на вторичната сегрегация. 

В общините –  Ихтиман, Правец, Самоков се наблюдава висока степен на 

неблагоприятно влияние на социалните/етнокуртурни фактори върху дейността на 

училищата и детските градини, като повечето от институциите са разположени в малки 

населени места със затихващи функции или в покрайнините на административния център. 

В някои от институциите се отчита висок дял на деца/ученици от различни етноси и  

уязвими групи. Наблюдават се отрицателни нагласи на родителите към образователния 

процес и мотивация за получаване на образование от децата им, част от тях възпрепятстват 

достъпа на децата им до детска градина/училище. Висок процент от родителите са с нисък 

образователен и социален статус, предпочитат да общуват на ромски език. Учениците 

произхождат от семейства, които нямат постоянно жилище и живеят при много лоши 

битови условия и стандарт на живот. Характерни са ранните бракове в определени ромски 

групи, като социокултурният  фактор въздейства с негативното влияние върху училищата 

и  предопределя по-големия процент на застрашени ученици  в риск от отпадане от 

образователната система.  

 В детските градини и училища се наблюдават системни дейности за социално 

включване,  интеграция  и  предприети мерки за предотвратяването на преждевременното 

напускане на децата/учениците като противодействие на неблагоприятното влияние на 

описаните по-горе етнокултурни субфактори. Социалната политика на общините, 

институционалната политика и усилията на педагогическите специалисти са насочени  към    

работа с родителите или попечителите на детето/ученика; към осъществяването на 

интеграция на децата/учениците от ромски етнос и оказването на обща и/или допълнителна 

подкрепа, като  по този начин се компенсира неблагоприятното влияние на домашната 

и/или социалната среда, слабия контрол и ниския образователен статус на родителите. В 

училищата  са  определени и други мерки, като курсове за ограмотяване на родители, чиито 

майчин език е различен от българския.  Посочените данни за детските градини и училищата 

показват изпълнение на политиката за осигуряване на равен достъп до образование и 

прилагане на решителни мерки за пълното обхващане на всички подлежащи на 
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задължително образование деца/ученици и предотвратяването на отпадането от 

образователната система.   

Институционалните и социалните фактори се характеризират с висок интензитет на 

проявление на субфакторите, оказващи благоприятно влияние върху дейностите на 

детската градина/училище. Тяхното въздействие, в зависимост от местоположението на 

институциите/общините на районно и областно ниво,  се противопоставя на силното 

негативно влияние на демографските и икономическите субфактори.  

Благоприятното/негативното влияние на двата фактори въздействат в голяма степен на 

интезитета и положително/негативно проявление на образователните и технологични 

фактори върху дейносттите на детските градини/ училища. 

 

2.5. Образователни фактори 

Благоприятното/неблагоприятно влияние на образователните фактори на  външната 

среда върху качеството на образование в инспектираните институции на територията на 

област София-област е представено на Графика 11 

 

 

Графика 11 „Благоприятно/неблагоприятно влияние на образователните  

фактори на външната среда върху качеството на образование в инспектираните 

институции на територията на област София-област“ 
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В инспектираните детски градини и училища са изследвани два образователни 

фактора –   „Образователни постижения, умения и компетентности на децата/учениците при 

постъпване в училище и/или готовност за училище, в това число  степен на владеене на 

българския език и езикова култура училище“ и „ Приемственост между детска градина и 

училище, между различните етапи и степени на образование“ у детска градина и училище, 

както и между етапите и степените на образование.  Измерената честотност е сравнително 

висока и сходна като интензитет, като субфакторите въздействат с преобладаващо 

благоприятното влияние върху дейността и на двата вида институции.  

Положително влияние на приемственост между институциите, етапите и степените 

на образование е отчетено в 23.05% от училищата и 25.07% от детските градини. 

Наблюдават се ниски стойности на неблагоприятното въздействие на субфактора (детски 

градини – 1.19%, училища – 2.00%). 

 Субфакторът „Образователни постижения, умения и компетентности на 

децата/учениците при постъпване в училище и/или готовност за училище, в това число  

степен на владеене на българския език и езикова култура училище“ е с благоприятно 

влияние (детски градини – 21%, училища – 27.77),  като  при него са отчетени по-високи 

честотности на неблагоприятно въздействие в сравнение с другия субфактор (детски 

градини – 10%, училища – 15%).  Експертната оценка на инспектиращите екипи е, че 

неблагоприятното влияние на субфактора е в пряка зависимост/резултат от 

неблагоприятното влияние на социалните суббфактори:  „Неблагоприятно влияние на 

домашната и социалната среда върху възпитанието на децата (ангажиране на 

детето/ученика да полага грижи за свои близки в многодетните семейства; отглеждане на 

детето/ученика от разведени и самотно живеещи родители; отглеждане на детето/ученика 

от по-възрастни настойници/близки роднини; липса на контрол от възрастни или 

институции; ранни бракове на ученици под 16 г. възраст“  и  „Нисък образователен статус 

на родителите и слаб контрол”. 

От друга страна в инспектираните детски градини и училища са предприети мерки, 

като институционалната политика и усилията на педагогическите специалисти са насочени 

към осигуряване на обща подкрепа на учениците, чийто майчин език не е български, 

осигуряват се допълнителни модули за обучение.    
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                 Благоприятното и неблагоприятно влияние на образователните фактори по 

общини на територията на област София-област е представено  на Графика 12 

 

 

 

     Графика 12  „Благоприятно и неблагоприятно влияние на образователните 

фактори по общини на територията на област София-област 

 

Анализът на въздействието на  образователните фактори очертава най-високо 

влияние в благоприятна посока в общините Челопеч, Драгоман и Горна Малина.   

Неблагоприятно влияние на образователните фактори с висока честотност се очертава в 

училищата на територията на общините  Ихтиман,  Правец и община Етрополе. 

 

2.6. Технологични фактори 

 

Благоприятното/неблагоприятно влияние на технологичните фактори на външната 

среда върху качеството на образование в инспектираните институции на територията на 

област София-област е представено на Графика 13 
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Графика 13 „Благоприятно/неблагоприятно влияние на технологичните  фактори 

на външната среда върху качеството на образование в инспектираните институции на 

територията на област София-област“ 

 

 Проявлението на технологичните фактори се отчита според осигурената 

технологична инфраструктура (включително интернет свързаност на населеното място), 

предоставянето на информационно-технологични ресурси от външни организации и от  

положителните очаквания и нагласи на родителите към използването на дигитални 

технологии в детската градина/училище. Измерената честотност на проявление е 

сравнително висока и сходна като интензитет, като субфакторите въздействат с 

преобладаващо благоприятното влияние върху дейностите и на двата вида институции. 

 Отчитат се  много ниски стойности на неблагоприятно влияние.  

 Субфакторът „Изградена технологичната инфраструктура в детската 

градина/училище“ е  с честотност за детските градини – 13% и  училища – 46%,  

субфакторът „Положителни очаквания и нагласи на родителите към използване на 

дигитални технологии в детската градина/училище“ е с честотност за детските градини – 

13%, а за училищата – 37%.   

 В по-голямата част от инспектираните институции е осигурена технологична 

инфраструктура по  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ и „Изграждане на 
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безжични мрежи в държавните и общински училища”. По-малък брой са институциите, 

които набавят информационно-технологични ресурси чрез спонсорство и дарения от 

външни организации. Осигуреността на интернет свързаност и набавянето на необходимите 

технически и технологични устройства за провеждането на дейността на детските градини 

и училищата чрез външни на институциите източници може да се определи като добра. Това 

се потвърждава и от оценката на индикатора „Въвеждане на информационно-технологични 

ресурси в цялостната дейност на детската градина/училището”, която е  добра – 3.18.  

 Анализът на въздействието на технологичните фактори установява, че е увеличен  

интензитетът и степента на благоприятното влияние на технологичните  фактори, като  

следствие на въздействието на глобалния фактор COVID – 19 и заместването за определен 

период от време на традиционния образователен процес с обучение от разстояние в 

електронна среда. Заключението е валидно за всички детски градини и училища, 

независимо от положението на институциите в район и община.                                                                                                                                                                             

 

Наблюдава се благоприятно влияние на екологичния фактор „Благоприятна  

екологична среда, която позволява провеждане на дейности на открито и е предпоставка за 

повишаване на качеството на образователния процес“, като не са отчетени стойности за 

неблагоприятно въздействие на фактора. Ограниченият брой данни за положителното 

въздействие на фактора обхваща 4 институции с местоположение в общините Своге и  

Самоков, като определя  по-ниските стойности ( детските градини – 7% и училищата – 9%). 

 

 Експертната оценка на инспектиращите екипи е, че благоприятното съчетание на 

положително влияние на екологичните и икономически фактори в някои райони на областта 

се противопоставя на силното негативно влияние на демографския фактор.  Наблюдава се 

тенденция към обратна миграция в екологично чистите райони,  увеличена устойчивост на 

икономиката, свързана с развитието на туризма. 

 

3.  Влиянието  на външната среда, като съвкупност от специфични фактори (само 

благоприятни; съчетание от благоприятни/неблагоприятни; само неблагоприятни) върху 

дейността на инспектираните институции по общини е представено на Таблица 3.  
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Легенда: 

Външната среда е благоприятна /посочени са само благоприятни фактори/ 

Посочени са благоприятни и неблагоприятни фактори на външната среда 

Външната среда е неблагоприятна /посочени са само неблагоприятни фактори/ 

 

 

I. Община  Антон - 2  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

1. Детска градина „Българче“ с. Антон 

2. Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Антон 

Неблагоприятни фактори            - 

 

 

II. Община Божурище - 4  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори                - 

 1. Детска градина „Детелина“  Божурище 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

 2. Средно училище „Летец Христо Топракчиев“ Божурище 

 3. Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Божурище 

 4. Детска градина  „Буратино“ Божурище 

Неблагоприятни фактори                  - 

 

 

III. Община Ботевград - 23 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори             

 1. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград 

 2. Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Ботевград 
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 3. Профилирана природо-математическа гимназия "Акад.проф.д-р 

Асен Златаров" 

гр. Ботевград 

 4. Детска градина „Иглика“  гр. Ботевград 

 5. Детска градина „Синчец“  гр. Ботевград 

 6. Детска градина „Славейче“ гр. Ботевград 

 7. Детска градина „Кокиче“ гр. Ботевград 

 8. Детска градина „Слънце“ гр. Ботевград 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

  9. Основно училище „Васил Левски“ гр. Ботевград 

 10. Детска градина „Здравец“ село Трудовец 

 11. Основно училище „Любен Каравелов“ село Трудовец 

 12. Детска градина „Детелина“ с. Врачеш 

 13. Детска градина „Звънче“  

 14. Основно училище „Отец Паисий“  с. Врачеш 

 15. Детска градина „Детелина“   с. Скравена 

 16. Професионална гимназия по техника и мениджмънт 

„Христо Ботев“ 

гр. Ботевград 

 17. Детска градина „Здравец“ с. Литаково 

 18. Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Скравена 

 19. Основно училище „Васил Левски“  с. Литаково 

Неблагоприятна  

20. Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“,  гр. Ботевград 

21. Основно училище „Васил Левски“ с. Новачене 

22. Детска градина „Саранск“ гр. Ботевград 

23.  Детска градина  „Зора“ с. Новачене 

 

 

IV. Община Годеч - 2 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

1. Детска градина „ Юрий Гагарин“  гр. Годеч 

2. Средно училище  „Проф.д-р Ас. Златаров“ гр. Годеч 

Неблагоприятни фактори               - 

 

V. Община Горна Малина - 4 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

1. Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Априлово 
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2. Основно училище „Отец Паисий“ с. Долно Камарци 

3. Средно училище „Христо Ботев“ с. Горна Малина 

4. Детска градина „Вяра, Надежда, Любов ”   с. Горна Малина 

Неблагоприятни фактори                - 

 

VI.  Община Долна Баня - 3 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

1. Детска градина  „Юрий Гагарин“ гр. Долна баня 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

2. Средно училище „Неофит Рилски“ гр. Долна баня 

3. Професионална гимназия „Христо Ботев“ гр. Долна баня 

Неблагоприятни фактори            - 

 

 

VII.  Община Драгоман - 2 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

1 .Средно училище  „Христо Ботев” гр. Драгоман 

2. Детска градина „Радост“ гр. Драгоман 

Неблагоприятни фактори             - 

 

VIII.  Община Елин Пелин - 22  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

1. Средно училище   „Васил Левски“ гр. Елин Пелин 

2. Професионална гимназия по керамика гр. Елин Пелин 

3. Основно училище „Христо Ботев“ с. Лесново 

4. Начално училище  „Отец Паисий“ гр. Елин Пелин 

5. Начално училище  „Христо Ботев“ гр. Елин Пелин 

6. Основно училище  „Стефан Стефанов“ гр. Елин Пелин 

7. Основно училище  „Отец Паисий“  с. Габра 

8. Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле 

9. Основно училище  „Свети свети Кирил и Методий“  с. Нови Хан 

10. Основно училище  „Свети  Свети Кирил и Методий“ с. Доганово 

11. Детска градина „Детелинка“ с. Габра 
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12. Детска градина „Звездичка“ с. Петково 

13. Детска градина „Камбанка“ с. Доганово 

14. Детска градина „Детелина“ с. Нови Хан 

15. Детска градина „Радост“ гр. Елин Пелин 

16. Детска градина „Здравец“ гр. Елин Пелин 

17. Детска градина „Слънце“ гр. Елин Пелин 

18. Детска градина „Славейче“ с. Лесново 

19. Детска градина „Пчелица“ с. Мусачево 

20.  Основно училище „Иван Вазов“ * с. Мусачево 

21. Детска градина „Кокиче“ * с. Равно поле 

22. Детска градина „Зорница“ * с. Столник 

Неблагоприятни фактори   

*Институциите са с незадоволителна оценка на предоставеното  качество на 

образование.  

 

IX.  Община Етрополе - 8 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Средно училище „Христо Ясенов“ гр. Етрополе 

2. Детска градина „Еделвайс“ гр. Етрополе 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

3. Основно училище „Христо Ботев” гр. Етрополе 

4. Детска градина „Звънче“  гр. Етрополе 

5. Професионална гимназия „Тодор Пеев“ гр. Етрополе 

6. Детска градина „Слънчице“ гр. Етрополе 

Неблагоприятни фактори           

7. Основно училище „Христо Ботев“  село Лопян 

8. Основно училище „Георги Бенковски“ с. Малки Искър 

 

X.  Община Златица - 4  инспектирани институции 

 

                                      Външна среда Населено място 

  Благоприятни  фактори                

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

1.Професионална гимназия „Златица“ гр. Златица 

2. Детска градина „Слънце“ гр. Златица 

3. Средно училище  „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Златица 

4. Детска градина  „Вяра ,Надежда, Любов“ гр. Златица 

    Неблагоприятни  фактори            - 
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XI.  Ихтиман - 8 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

1.  Детска градина  „Гьончо Белев“ гр. Ихтиман 

2.  Детска градина  „Здравец“ гр. Ихтиман 

3. Обединено училище „Христо Смирненски“ с. Вакарел 

4. Основно училище  „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Ихтиман 

Неблагоприятни  фактори  

 5. Професионална гимназия   „Васил Левски“ гр. Ихтиман 

 6. Детска градина „Радост“ гр. Ихтиман 

 7. Средно училище  „Христо Ботев“ гр. Ихтиман 

 8.  Основно училище „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман 

 

 

XII. Община Копривщица - 2 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

1. Средно училище  „Любен Каравелов“ гр. Копривщица 

2. Детска градина „Евлампия Векилова“    гр. Копривщица 

Неблагоприятни  фактори                 - 

 

 

XIII. Община Костенец - 8 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

 1. Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец 

 2. Детска градина „Звънче“ гр. Костенец 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

 3. Детска градина „Иглика“ с. Костенец 

 4. Професионална гимназия „Г. С. Раковски“   гр. Костенец 

 5. Детска градина „Здравец“   гр. Костенец 

 6. Основно училище „Христо Смирненски“  гр. Момин проход 

 7. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“   гр. Костенец 

 8. Основно училище „Константин Костенечки“  гр. Костенец 

Неблагоприятни  фактори             - 
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XIV. Община Костенброд -  10 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Детска градина „Виолина“ с. Петърч 

2. Частна детска градина „Земята на децата“ гр. Костниброд 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

3. Детска градина „Пролет“ гр. Костниброд 

4. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско   

стопанство 

гр. Костниброд 

5. Начално училище  „Отец Паисий“ с. Драговищица 

6. Детска градина  „Радост“ гр.Костинброд 

7. Детска градина „ДЕТЕЛИНА“ с. Драговищица 

8. Второ основно училище „Васил Левски“ гр. Костниброд 

Неблагоприятни  фактори  

9. Основно училище „Отец Паисий“, с. Петърч с. Петърч 

10. Първо основно училище  „Васил Левски“, гр. Костинброд гр. Костниброд 

 

 

XV. Община Мирково - 2 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори            - 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

1. Детска градина  „Дора Габе“ с. Мирково 

2. Основно училище „Георги Бенковски“        с. Мирково 

Неблагоприятни  фактори            - 

   

 

XVI. Община Пирдоп - 5 инспектирани институции 

                                      Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Пирдоп 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

2. Начално училище „Тодор Влайков“ гр. Пирдоп 

3. Средно училище „Саво Савов“ гр. Пирдоп 

4. Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии 

„Никола Димов“ 

гр. Пирдоп 

5.  Детска градина  „Пека и Карло Чоконяни“ гр. Пирдоп 

    Неблагоприятни  фактори               - 
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XVII.  Община Правец - 11  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни и неблагоприятни фактори 

1. Детска градина  „Индира Ганди“ гр. Правец 

2. Детска градина  „Здравец“ гр. Правец 

3. Основно училище  „Христо Ботев“ с. Разлив 

4.   Основно училище „Любен Каравелов“ с. Осиковица 

5. Национална професионална гимназия по компютърни технологии 

и системи 

гр. Правец 

6. Основно училище „Христо Ботев“ с. Джурово 

7. Основно училище „Васил Левски“ с. Видраре 

8. Детска градина „Звънче“ с. Джурово 

9. Детска градина „Слънце“ с. Осиковица 

10. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко 

Константинов“ 

гр. Правец 

11. Основно училище „ Васил Левски“ гр. Правец 

Неблагоприятни  фактори             - 

 

 

XVIII.  Община Самоков -  18 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ гр. Самоков 

2. Детска градина „Зорница“ гр. Самоков 

3. Пофилирана гимназия  “Константин Фотинов” гр. Самоков 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

4. Основно училище „Христо Смирненски“ с. Радуил 

5 .Основно училище „Христо Максимов“ гр. Самоков 

6. Професионална гимназия по туризъм гр. Самоков 

7. Детска градина „Звънче гр. Самоков 

8. Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Самоков 

9. Спортно училище  „Никола Велчев“ гр. Самоков 

10. Детска градина „Самоково“ гр. Самоков 

11. Детска градина „Детелина“ гр. Самоков 

12. Основно училище „Димчо Дебелянов“ с. Говедарци 

13. Детска градина „Пролет“ гр. Самоков 

14. Средно училище „Отец Паисий“ гр. Самоков 

15. Обединено училище „Неофит Рилски“ гр. Самоков 

16. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Самоков 

17. Начално училище  „Станислав Доспевски“ гр. Самоков 

Неблагоприятни фактори  

18. Основно училище "Васил Левски" с. Ярлово с. Ярлово 
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XIX.  Община Своге - 21  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Детска градина с. Владо Тричков 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

 2. Основно училище  „Д-р Петър Берон" с. Реброво 

 3. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Гара Бов 

 4. Детска градина с. Свидня 

 5. Детска градина кв. Дренов, Своге 

 6. Основно училище „Свети Иван Рилски“  с. Искрец 

 7. Основно училище „Васил Левски” с. Церово 

 8. Детска градина с. Реброво 

 9. Детска градина  „Александър Вутимски” гр. Своге 

 10. Професионална гимназия „Велизар Пеев“ гр. Своге 

 11. Детска градина с. Церово 

 12. Основно училище „Отец Паисий“ с. Свидня 

 13.  Детска градина с. Гара Лакатник 

 14. Детска градина „Слънце“, с. Искрец 

 15. Основно училище “Елин Пелин” с. Владо Тричков 

 16. Основно училище „Христо Ботев“  с. Лакатник 

 17. Детска градина с. Томпсън 

 18.  Детска градина „Калина Малина“ гр. Своге 

 19. Детска градина с. Гара Бов 

 20. Средно училище „Иван Вазон“ гр. Своге 

 21. Начално училище "Д-р Петър Берон" гр. Своге  

Неблагоприятни фактори                - 

 XX. Община Сливница - 4  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Детска градина „Сливница“ гр. Сливница 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

2. Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков 

Вапцаров“  

гр. Сливница 

3. Обединено училище „Иван Вазов“ с. Алдомировци 

4. Средно училище ,,Свети Свети Кирил и Методий” гр. Сливница 

5. Детска градина „Мики Маус“ * с. Алдомировци 

Неблагоприятни фактори                  - 

*Институцията е с незадоволителна оценка на предоставеното качество на 

образование 
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  XXI. Община  Чавдар - 2  инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“  с. Чавдар 

Благоприятни и неблагоприятни фактори  

2. Детска градина „Щастливо детство“  с. Чавдар 

Неблагоприятни фактори            - 

 

XXII. Община  Челопеч  -  3 инспектирани институции 

                                     Външна среда Населено място 

Благоприятни  фактори  

1. Детска градина „Ханс Кристиян Андерсен“   с. Челопеч 

       2. Частна профилирана гимназия  с чуждоезиково обучение 

"ЧЕЛОПЕЧ 

  с. Челопеч 

       3.   Основно училище   „Св.Св. Кирил и Методий“"   с. Челопеч 

Благоприятни и неблагоприятни фактори             -  

Неблагоприятни фактори             - 

 

Таблица 3 „Влияние  на външната среда, като съвкупност от специфични фактори 

(само благоприятни; съчетание от благоприятни/неблагоприятни; само неблагоприятни) 

върху дейността на инспектираните институции по общини“ 

 

Обобщеният анализ на въздействието на благоприятните и неблагоприятни фактори 

на външната среда, на база данни от всички приложени инструменти, установи, че на 

територията на една и съща община влиянието на факторите е с различна посока и с 

различен интензитет. В по-голямата част от институциите (77%) се набюдава едновременно 

въздействие на фактори с благоприятно и неблагоприятно влияние. В 15% от 

инспектираните институции се отчита въздействието само на благоприятни, а в 8% - само 

на  неблагоприятни фактори. 

      

     Разпределението на факторите по влияние (само благоприятни; съчетание от 

благоприятни/неблагоприятни; само неблагоприятни) върху дейността на инспектираните 

институции по общини на територията на област София-област е представено на Графика 

14 
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Графика 14 „Разпределение на факторите по влияние (само благоприятни; 

съчетание от благоприятни/неблагоприятни; само неблагоприятни) върху дейността на 

инспектираните институции по общини на територията на област София-област“ 

  

Анализът на въздействието на факторите установява, че институциите в община 

Челопеч функционират изцяло в благоприятна външна среда.  В община Ихтиман от осем 

институции четири функционират в благоприятна, а останалите  -  в неблагоприятна среда. 

За по-голямата част от общините е характерно, че в повечето институции се набюдава 

едновременно въздействие на благоприятни и неблагоприятните фактори.  

Няма достатъчно надеждни данни, които да  установяват, че благоприятното 

влияние на факторите на външната среда е опредящо условие за добра /от 2,50 до 3,49/ или 

много добра оценка /от 3,50 до 4,00/ или неблагоприятното влияние предопределя 

задоволителна (2.00 - 2.49) или незадоволителна оценка (0-1.9) на качеството на 

предоставяното от институциите образование. Четири институции, които функционират в 

благоприятна външна среда са оценени със задоволителна оценка, а осем институции, които 

функционират изцяло в неблагоприятна среда, са с добра оценка.  

Изводът е,  че всеки един от факторите, в зависимост от спецификата на външната 

среда, оказва благоприятно въздействие и/или  крие потенциален риск за развитието на 

институцията.  Необходимо е целенасочено отчитане на влиянието и идентифицирането на 

факторите на  конкретната/специфична външна и вътрешна среда  от  екипа за управление 
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на детските градини и училищата при планирането и предприемането на стратегически и 

оперативни решения за развитието на институциите и за повишаването на качеството на 

образованието.  

  

 4. Специфики и обобщение на факторите на благоприятните и криещи риск 

фактори за качеството на образование в наблюдаваните институции на територията 

на област София-област 

         

          Специфики: 

          1.  Обобщената извадка въз основа на инспектираните образователни 

институции на територията на област София област показва силно влияние на глобалния 

външен институционален фактор (местоположение на институциите) чрез диаметрални 

проявления и интензитет на въздействието на демографските, икономически, социални и 

образователни фактори на специфичната външна среда. Наблюдава се благоприятно 

влияние на факторите върху дейността на институциите, разположени на територията на 

административния център, но това влияние е диаметрално противоположно за  

инспектираните институции, които се намират в малките населени места, като крие риск 

върху предоставянето  качество на образование.  

          2.  Миграцията на населението в административния град на общината, 

областните и големи общински центрове създава условия за  вторична сегрегация и/или 

сформиране на разновъзрастови групи и смесени класове, на групи и класове с брой 

деца/ученици под нормативно определения и др. 

          3. Увеличен е интензитетът и степента на благоприятно влияние на 

институционалните фактори спрямо социалните и образователни фактори.  

          4. Увеличен е интензитетът и степента на благоприятно влияние на 

технологичните фактори.    

         

         Тенденции:    

         1.  Наблюдават се тенденции към механично движение и механичен прираст на 

населението (обратна миграция), при които семейства отсядат за постоянно в населени 

места, вследствие от социалната политика на регионално ниво за осигуряване на работни 
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места, за повишаване на раждаемостта и др. и поради благоприятни екологични условия за 

живот.  

        2. Наблюдава се благоприятно влияние на екологичния фактор върху  качеството 

на образование за определени детски градини и училища в областта. 

  

        Фактори, които оказват най-силно благоприятно влияние върху  качеството 

на образование в детските градини и училища на територията на  област София-

област 

 

1. Институционални: 

 

 Взаимодействие между детската градина/училището с териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите на местно самоуправление, 

неправителствени организации; висши училища; 

 Ефективна социална политика на общинско ниво в подкрепа на дейностите 

на детската градина/училището с цел осигуряване на равен достъп до 

образование и повишаване на  посещаемостта на децата/учениците; 

 Добро местоположение на детската градина/училището и добра 

образователна инфраструктура; 

 Значимост на детската градина/училището в живота на общността. 

 

      2.   Социални:  

 

 Ефективна социална политика на общинско ниво в подкрепа на дейностите на 

детската градина/училището с цел осигуряване на равен достъп до образование и 

повишаване на  посещаемостта на децата/учениците; 

 Осигуряване на равен достъп до образование и повишаване дела на записаните в 

предучилищното образование чрез частично/цялостно  заплащане на таксите за 

детска градина, осигуряване на образователен медиатор и друга помощ; 

 Положителни нагласи на родителите към образователния процес и заинтересованост 

към получаване на образование от децата им; 
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 Родителската общност активно участва в дейността на детската градина/училището 

и оказва подкрепа. 

 

        3.   Икономически:  

 

 Развитието на местен бизнес и финансовата подкрепа от административно-

териториалните общности, заинтересовани страни и неправителствения сектор с 

цел финансиране на изпълнението на дейностите на детската градина/училището и 

др.; 

 Добър жизнен стандарт и  трудовата заетост; 

 Липса на „реална” и/или „скрита” безработица; 

 Трансформация по посока на развитие на устойчива икономика. 

 

        4.    Образователни: 

 

 Образователни постижения, умения и компетентности на децата/учениците при 

постъпване в училище и/или готовност за училище, в това число степен на владеене 

на българския език и езикова култура. 

 

        5.   Демографски: 

 

 Механично движение и механичен положителен прираст на населението   и/или 

наличие на обратна миграция,  при който семейства отсядат за постоянно в населени 

места, вследствие от социалната политика  на регионално ниво за осигуряване на 

работни места, за повишаване на раждаемостта и други социални мерки 

 

         6.  Технологични: 

 

 Изградена технологичната инфраструктура в детската градина/училище; 

 Положителни очаквания и нагласи на родителите към използване на дигитални 

технологии в детската градина/училище. 
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            Фактори, които оказват най-силно неблагоприятно влияние върху  

качеството на образование в детските градини и училища на територията на  

област София-област 

 

      1.   Демографски: 

 

 Механично движение и механичен спад на населението, свързани с наличието на  

образователни институции в близост (в по-голямо селище, областен град или 

столицата), предпоставка за сформирането на слети паралелки и  паралелки с по-

малък брой от нормативно определения; 

 Намаляващ брой на деца/ученици, подлежащи на задължително предучилищно и 

училищно образование (вкл. поради намаляване на раждаемостта); 

 Повишен дял на деца/ученици в институцията от различни етноси и  от уязвимите 

групи, предпоставка за вторична сегрегация и/или сформиране на разновъзрастови 

групи и смесени класове, на групи и класове с брой деца/ученици под нормативно 

определения; 

 Нисък жизнен стандарт и  трудовата заетост. 

 

      2.  Социални/етнокултурни: 

 

 Неблагоприятно влияние на домашната и социалната среда върху възпитанието на 

децата(ангажиране на детето/ученика да полага грижи за свои близки в 

многодетните семейства; отглеждане на детето/ученика от разведени и самотно 

живеещи родители; отглеждане на детето/ученика от по-възрастни 

настойници/близки роднини; липса на контрол от възрастни или институции; ранни 

бракове на ученици под 16г. възраст; 

 Социален статус и стандарт на живот на семейството с неблагоприятно влияние 

върху активността и мотивацията на децата/учениците; 
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 Отрицателни нагласи на родителите към образователния процес и мотивация за 

получаване на образование от децата им;  

 Нисък образователен статус на родителите и слаб контрол, влияещ на мотивацията 

на децата/учениците за посещение на детската градина/училище и учебен труд. 

 

      3.   Икономически: 

     

 Нисък жизнен стандарт и  трудовата заетост; 

 Наличие на „реална” и/или „скрита” безработица; 

 Липса на местен бизнес и финансовата подкрепа на институцията. 

 

      4.    Образователни:  

 

 Ниски образователни постижения, умения и компетентности на децата/учениците 

при постъпване в училище и/или готовност за училище, в това число  степен на 

владеене на българския език и езикова култура училище. 

 

 


