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Characteristic of educational services market with us: At educational services market interaction 

search of educational service from basic economic subyects (persons, family, organisations, municipality and 
state) and their offering from differentiate educational establishment. Specialists preparation process oneself 
realize at three reciprocal relation markets - teachers labours market, educational services market and young 
specialists labours market, whose special feature oneself examine in offering work.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Образователните услуги, както и всеки друг продукт, се реализират на пазара, 

на който се срещат търсенето на образователни услуги от страна на основните 
стопански субекти (отделни личности, семейства, предприятия и организации, 
общините и държавата) и тяхното предлагане от различни образователни 
институции.  

Потребителят е непосредствения получател на образователния продукт. Най-
често това са обучаемите (ученици или студенти), но доколкото учебните заведения 
със своите образователни продукти се появяват опосредствано чрез своите 
випускници на пазара на труда, потребители са също така и предприятията и 
организациите, наемащи тези випускници. Купувачът е този, който взема решение за 
получаването на образователния продукт или услуга. Това обикновено са 
родителите и обучаемите, избиращи учебно заведение в зависимост от редица 
условия и параметри.  

Освен производителите и потребителите на образователни услуги в състава на 
участниците в пазарните отношения в тази сфера влизат различни посредници 
(както частни, така и държавни, като службата по заетостта и бюрата по труда), 
органи по регистрацията, лицензирането и акредитацията на  учебните заведения, 
образователни  фондове, фондации и асоциации, специализирани образователни 
институции и др. Всички тези субекти съдействат за ефективното реализиране на 
образователни услуги на пазара и могат да изпълняват такива функции, като 
информиране, консултиране, участие в организацията на образователните услуги и 
ресурсната поддръжка на образованието. 

Целта на доклада е да разгледа особеностите на пазара на образователни 
услуги у нас и да направи изводи за подобряване на управлението на образованието 
с цел постигане на по-високо качество на образователната услуга и успешна 
реализация на образователния продукт. 

Задачите, които авторът си поставя, са: 
- да потърси връзката и взаимозависимостта с други сродни пазари; 
- да посочи отличителните черти на съществуващия образователен пазар; 
- да обоснове необходимостта от създаването на механизъм за проучване 

нуждите и потребностите на обучаемите и работодателите и за съобразяването с 
тях на предлаганите образователни услуги. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
За правилното разбиране на функционирането на пазара на образователни 

услуги е необходим анализ на взаимодействието му с два други тясно свързани  с 
него пазара - пазара на преподавателския труд и пазара на  труда на млади 
специалисти. 

На пазара на преподавателския труд се срещат две страни: учебното 
заведение като работодател и преподавателите като работна сила. 
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Взаимоотношенията между тях се уреждат както във всички други организации, за 
него важат разпоредбите на трудовото законодателство, творческият характер на 
преподавателския труд намира оценка единствено в някои облекчения от 
трудовоправно естество - нормиране на учебната заетост, право на допълнителен 
отпуск и т.н. По отношение паричната оценка на полагания труд тук се проявява в 
пълна сила двоякия характер на образователния продукт [6]. Образователните 
институции, реализиращи държавните образователни изисквания и финансирани от 
държавния и общинските бюджети, прилагат установените от държавата размери и 
начин на заплащане, които поради остатъчния характер и недостатъчния размер на 
средствата за образование, заложени в държавния бюджет,  са сравнително 
невисоки и несъответстващи на прокламираното място на образованието в 
обществото. Поради липсата на пазарни отношения в сферата на предлагането на 
общественото благо "право на образование" този пазар е неразвит, държавно 
детирминиран, на него липсва динамика и нормални отношения на търсене и 
предлагане. Институциите, предлагащи индивидуални ("платени") образователни 
услуги, тъкмо обратното, са активни на пазара на труда, в стремежа си да се 
наложат над конкурентите предлагат по-висока цена на преподавателския труд, 
стимулират повишаването на неговото качество и търсят обвръзката на резултатите 
му със стопанските резултати от своята дейност  [7]. 

Пазарът на труда на младите специалисти е част от съществуващия у нас 
пазар на труда. Той се характеризира с недостатъчна развитост, нееднородност и 
липса на съответната инфраструктура [2]. Развитието на пазарните отношения в 
сферата на заетостта се спъва от остарелите мотивационни стереотипи у голяма 
част от трудоспособното население, от съпътстващата преструктурирането на 
икономиката криза, от високото равнище на безработицата, от проявите на 
шуробаджанащина и политическа намеса във въпросите на трудоустрояването. 
Важна особеност на този пазар е задълбочаването на неговата териториална 
диференциация и концентрацията на трудовите ресурси в няколко големи 
индустриално-обслужващи центрове и "оголването" на обширни части от 
територията на страната [1]. Унаследената от миналото наличност на персонала, 
преобладаващият брой на малките и средните предприятия, наличието на т. нар 
"сива" икономика, липсата на достатъчно на брой съвременни високотехнологични 
предприятия, са допълнително затрудняващи реализацията на младите 
специалисти фактори. Въпреки това следва да се отбележи, че в последно време, 
особено със стартирането на някои правителствени инициативи, на този пазар се 
забелязва известно раздвижване [4]. 

Пресечната точка на двата разгледани по-горе пазара е пазарът на 
образователни услуги, особено частта му, заета с повишаването на образованието и 
промяната на професионално-квалификационната структура на трудоспособното 
население. Както вече посочихме, на него се срещат училищата като производители 
на образователната услуга и обучаемите като нейни потребители. Училищата се 
появяват на пазара по две причини:  

1) съществуващите – поради невъзможността държавата да им обезпечи 
необходимата материална подкрепа. Кризата в икономиката ги заставя 
самостоятелно да изработват и реализират стратегия за оцеляване в условията на 
все още неразвития отечествен пазар. Налице е процес на комерсиализация на 
образованието, в това число и  на държавното. 

2) нововъзникващите частни такива - по силата на своята цел: продажбата на 
образователни програми на целевата група, готова да ги заплаща с оглед на по-
добрата си подготовка и професионална реализация. Вследствие  ликвидирането на 
държавния монопол в тази област в последните няколко години се отбелязва 
значително нарастване на обучaващите институции, които се конкурират особено на 
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най-динамично развиващия се пазарен сегмент по професионалната подготовка и 
преподготовка на кадрите.  

Разбира се, тук не се включва съвсем не незначителната система на частни 
уроци, кандидатстудентски и кандидатгимназиални курсове и други подобни 
образователни услуги, които имат място на пазара, но следствие недалновидната 
политика на държавните институции (а може би и поради други по-нелицеприятни 
причини) са изтикани в неговия нерегламентиран, т. нар. "сив" сектор и създават 
условия за редица негативни явления и за формирането на едно неблагоприятно 
обществено мнение за българското образование. 

Важна отличителна черта на пазара на образователни услуги е значителната 
роля на държавата и нейните органи за управление. В частност към техните 
специфични функции в сферата на образованието се отнасят [5]:  

- създаване, поддържане и укрепване на благоприятното обществено мнение 
относно образованието, на позитивния имидж на образователните институции; 

- гарантиране хуманността на образованието, единството на националното 
културно и образователно пространство, общодостъпността и адаптивността на 
образованието, неговия светски характер, демократизма на управлението и 
автономността на образователните  учреждения; 

- финансиране на образованието и предоставяне на гаранции за дългосрочни 
инвестиции на други субекти в тази сфера; 

- лицензиране и акредитация на образователните институции и на техните 
образователни програми; 

- информационно обезпечение на учебните заведения и др. 
Изследването на факторите за развитие на пазарните отношения в сферата на 

образованието позволява да се разкрие техния сложен и противоречив характер. От 
една страна, в резултат на  активната адаптационна дейност на много от учебните 
заведения от различните степени на образование, а също така и на редица 
предприети от държавата мерки, се появяват и развиват множество позитивни 
тенденции: формира се нова законодателна база, преразпределят се управленските 
функции и се развива тяхната децентрализация, възникват елементи на 
алтернативно и програмно финансиране, появяват се и се развиват все повече 
частни образователни институции, обновява се съдържанието на образователните 
програми и др. От  друга страна, се проявяват и все повече се изострят редица 
проблеми като недостатъчното бюджетно  финансиране, засилването на социалната 
диференциация и ограничаването на достъпа до качествено образование, ниския 
социален статус на работещите в системата на  образованието и др.  

Особеностите на функционалното предназначение на образованието като 
система за възпроизводство на икономическия и интелектуалния потенциал на 
страната изисква използване на научен подход към решаването на назрелите 
проблеми и поражда необходимост от теоретическо осмисляне и практическо 
решаване на редица проблеми на функционирането на организационно-
икономическия механизъм в образованието, като е необходимо да се обърне 
особено внимание на няколко момента  [3]: 

- спецификата на образованието като обществено благо налага съчетаване и 
възможно най-точно разграничаване  на функциите, пълномощията и източниците на 
финансиране на държавно, регионално и общинско равнище, а също така и на 
конкретното учебно заведение; 

- развитието на пазара на образователни услуги предполага създаването на 
определено пространство за него чрез предоставяне на  училищата на по-голяма 
възможност за проявяване на стопанска инициатива, изразяваща се в постоянно 
увеличение на обема и  разширяване на обхвата на предлаганите образователни 
услуги; 
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- инвестирането в различни   програми за   развитие на  образованието следва 
да се осъществява за сметка на държавни и частни източници и донорски 
организации по такъв начин, че да  обезпечава адекватна пазарна трансформация 
на структурата на икономиката, а също така повишаване качеството на 
интелектуалните ресурси на обществото; 

- ограничеността на обществените ресурси налага установяване на определен 
минимум образователни услуги с  определено качество, което да бъде финансирано 
от държавата, всички останали образователни услуги над този динамичен минимум 
следва да се заплащат от техните потребители; 

- очевидната и принципна неспособност на  индивидуалните потребители 
реално да оценяват качеството на предоставяните им образователни услуги 
предполага необходимост от установяване на достатъчно действена система за 
контрол (държавни образователни изисквания, акредитация и лицензиране на 
обучаващите институции, стандартизиране на издаваните документи и т.н.). 

Какви, според нас, са отличителните черти на образователния пазар в 
момента? 

1. Пазарът все още не е развит и се намира в процес на сформиране. По тази 
причина съществуват много незаети ниши, което определя конкурентните 
преимущества за най-активните учебни заведения. Заедно с това съществуват 
съвсем малко стабилни правила, по които може да се работи. Слабо е изучено 
търсенето, особеностите на потенциалните потребители и т.н. 

2. Самите учебни заведения все още не проявяват никаква активност на този 
пазар. Те продължават да заемат традиционната пасивна позиция, изработена при 
наследения от социализма принцип на пълно финансиране от държавата. 

3. Не съществува голямо разнообразие на предлагани образователни услуги 
извън стандартните образователни програми. 

4. Липсва точно изразена социална и индивидуална поръчка на образователни 
услуги. Методите на изготвяне на такава поръчка още не са разработени. 

5. Учебните заведения работят с най-достъпните потребители на своите услуги 
– своите учащи. Те са слабо ориентирани към други потенциални потребители – 
учащи се от други училища и възрастното население. 

6. Действащата в момента система за повишаване квалификацията на 
педагогическите и ръководните кадри не предлага качествени образователни 
програми по управление и икономика на образованието. В резултат липсват 
подготвени кадри, способни да провеждат успешна управленска политика. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формирането и развитието на пазара в образованието е един от резултатите от 

извършващите се икономически промени и едновременно с това фактор за тяхната 
необратимост и задълбочаване, непременно условие за приобщаването ни към 
общоевропейското образователно пространство. То не се извършва стихийно, обаче 
се нуждае от регулиране както на търсенето, така и на предлагането, но в различни 
граници и с  различни методи. Съпоставяйки реалното положение в образованието и 
необходимостта от неговото подобряване, можем да направим следните изводи: 

1. Качеството на образователния продукт трябва да се оценява от неговия 
потребител – обучаемия или от неговите родители. Следователно в механизма на 
функциониране на учебното заведение трябва да се предвидят и нормативно 
закрепят атрибути, обезпечаващи възможността за  определяне степента на 
удовлетвореност на потребителя. Само при наличието и широкото използване на 
подобни атрибути ще може да говорим за търсене на баланс между търсенето и 
предлагането на образователния пазар. 

2. Съществуващите държавни образователни изисквания са в момента 
единствените легитимно съществуващи еталони за изискванията на обществото и 
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държавата към образованието и неговия продукт. Но в сегашния си вид те трудно 
могат да бъдат практически използвани за оценка на този продукт. В тях трябва да 
се включи компонент за измерване, отразяващ: изискванията на обществото към 
личностните качества на випускника и на държавата към специалиста с дадено 
равнище на образование (национален компонент), детайлизираните изисквания на 
икономическата система (регионален компонент), изискванията на работодателите и 
учащите се (компонент на учебното заведение). 

3. Отсъствието на формализирани еталони прави проблематична обективната 
оценка на качеството на образованието и обуславя тенденцията към неговото 
снижаване (“пожеланията” на държавата сега по същество се интерпретират от един 
субект – преподавателя, който, изхождайки от собствените си представи и опит, 
определя и номенклатурата, и критериите, и методите за измерване на качеството 
на образованието във всеки отделен случай). 

4. Изискванията и очакванията на пазара на труда  все повече започват да се 
изясняват. Тяхната по-нататъшна трансформация към образователния пазар обаче 
в момента не се осъществява по никакъв начин. Затова на този етап  призивите за 
подобряване качеството на образованието остават чисто декларативни. Единствено 
създаването на механизъм за проучване нуждите и потребностите на обучаемите и 
работодателите и за съобразяването им при формирането на спектъра на 
оказваните образователни услуги и тяхното съдържание може да помогне за 
постигането на поставените от обществото пред образованието задачи.  
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