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Подробен анализ е направен в приложение I.7.2.-Образователна инфраструктура. 

 

Образователната инфраструктура (училища, ясли и детски градини, частни и публични) 

на СО е разпределена относително равномерно на територията на София. 

Недостатъчно обслужени с обекти на образователната инфраструктура остават 

териториите в южната част на града, където през последните години се урбанизират 

нови зони, предимно с жилищни функции – кварталите Манастирски ливади - Изток, 

Кръстова Вада, Карпузица, Витоша-ВЕЦ Симеоново. В тези квартали няма изградени 

общински учебни и детски заведения. В тях детската грижа се компенсира изцяло с 

частни детски градини, които не предлагат достатъчен брой места за живеещите в 

тези квартали деца. По-голямата част от имотите, отредени в ОУП и ПУП за такива 

функции, са частна собственост и изискват СО да ги отчужди в срок, зависещ от 

подробния устройствен план. Има нужда да бъде отделен административен и финансов 

ресурс от страна на СО, за да бъде реализирана необходимата инфраструктура. 

 

Извънучебната форма на образование е застъпена на територията на СО, като са 

регистрирани над 210 езикови школи и близо 120 школи за рисуване, музика и танци. 

Съществуването на тези места е предпоставка за създаване на необходимите 

структури за учене през целия живот и продължаващо образование - политика, която е в 

основата на всички стратегически документи в ресора на образованието. 

Населени места в Столична община без образователна инфраструктура са: Мало Бучино, 

Кубратово, Житен, Мировяне, Подгумер, Кътина, Балша, Локорско. Учениците от тези 

територии се извозват с автобус до най-близкото училище. 

 
Източник: Софияплан, 2020 

 

I.7.2.1. Детски градини и яслени групи 

Към 2019 г. на територията на СО са регистрирани 278 общински детски заведения, 

които обхващат 44 372 деца на възраст между 3 и 6 години. В 193 от тях има яслени 

групи, които осигуряват места за 8682 деца. Въпреки, че през последните 10 години 

броят на детските градини и яслените групи нараства, към момента наличните места 

не могат да задоволят нуждите на населението и остават деца, за които няма 

осигурени места в общински яслени групи.  



 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   163 
 

 
Източник: НСИ  

 

По данни на Информационната система за обслужване на детските заведения и 

подготвителните групи в училищата, за учебната 2019/2020 г.  най-голям брой чакащи за 

прием деца има в яслена възраст – приблизително 6 600 деца на възраст от 1 до 3 години. 

Недостигът на места за тези деца е най-чувствителен в районите Младост, Красно 

село, Витоша, Триадица и Лозенец. Недостиг се отчита и за децата в първа и втора 

градински групи, приблизително 2200 места, като най-голям е в районите Витоша, 

Триадица, Лозенец, Младост и Красно село.  

 

  Недостиг на места в общински детски градини и ясли 

година ясли първа група ДГ втора група ДГ трета група ДГ 

2016 5249 28 55 0 

2017 4200 50 0 0 

2018 5255 0 83 0 

Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения 

 

                                                           
25 НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: 
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2020 г.) (1) По изключение и при доказана необходимост с мотивирано решение на кмета на 
общината се допуска на територията на съответната община или район/населено място проектирането и 

През последните години СО полага усилия да намали броя на необхванатите деца, като 

инвестира в изграждане на нови и разширяване на съществуващи детски градини. Друга 

инициатива на СО за намаляване на негативите от недостатъчния брой детски 

заведения е промяната на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, 

която допуска възможността при определени условия детски заведения да се устройват 

и предвиждат и в сгради, които имат и друго предназначение25. Тази промяна има 

положително намерение от гледна точка на разширяване на възможностите за достъп 

на децата до детски заведения, но следва да се прилага единствено при липса на друга 

алтернатива, тъй като качеството на средата по отношение на простор, открити 

площи за игра навън сред богато озеленяване не трябва да отстъпват като приоритет 

за обектите, предназначени за детска грижа. 

 

Недостигът на места за децата в общинските детски градини се компенсира отчасти 

от частни такива, като към началото на 2020 г. на територията на СО са регистрирани 

78 частни детски градини, в които са разкрити места за 3463 деца.  

 

 
Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения 

 

изграждането на детски градини, независимо от тяхната собственост, в част от новопроектирана сграда с друго 
основно предназначение или при преустройство на част от съществуваща сграда с друго основно предназначение 
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Данните на НСИ показват, че коефициентът за обхванатите деца в предучилищното 

образование в България за учебната 2019/2020 година е 79%. Това означава, че една пета 

от децата във възрастовата група за предучилищно образование не са обхванати в 

образователна институция. За сравнение, средната стойност на обхванатите деца в 

ЕС е 95%. Това буди силно притеснение, тъй като в дългосрочен план е предпоставка за 

отпадане от образователната система, защото не всички деца влизат с равни умения в 

нея. 

 

На територията на СО нуждата от детска грижа се осъществява и в други неформални 

форми, като родителски кооперативи или юридически лица, организирани като 

образователни центрове. Към момента техният обхват не може да бъде оценен поради 

липсата на централизирано събиране на такава информация. 

 

 
Източник: НСИ 

 

I.7.2.2. Училища 

Към 2020 г. на територията на СО функционират 273 училища. От тях 175 са общински, 

39 са държавни и 59 са частни. В СО има две средни училища за деца със специфични 

потребности – Средно училище за ученици с нарушено зрение „Луи Браил“ в квартал 

Надежда и Средно училище за ученици с увреден слух „Професор Дечо Денев“ в квартал 

Манастирски ливади – Запад. Столична община осигурява също така подкрепящо 

образование в 4 центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Надежда, Илинден, 

Лозенец и Княжево.  

 

Общият брой на учениците за учебната 2019/2020 година е 136 852, като 7% (9454) от 

тях се обучават в частни образователни институции. 

 

Начинът на придвижването на учениците до сградата на училището е ключов 

генератор на движение в градската среда. Въпреки, че уседналостта е фактор, който 

влияе върху системата на прием на ученици в началната степен на образование, то все 

още се наблюдава тенденция за предпочитание към едно или друго начално училище в 

централните зони на града, което привлича ученици от територията на цяла СО. Немалка 

част от децата в такава ситуация биват завеждани и вземани от училище с автомобил. 

Това предизвиква не само допълнителен трафик в града, но и често създава хаос в 

териториите в непосредствена близост до училищата, където често се налага да се 

паркира безразборно или в нарушение. 
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Един от основните проблеми, който стои пред образованието в СО, е броят на 

учениците, които отпадат от образователната система. През последните 5 учебни 

години от образователната система на основното образование (1-8 клас) в СО отпадат 

средно по 680 ученика годишно. В национален мащаб средно 14 000 ученика напускат всяка 

година системата на основното образование. Преждевременното напускане на училище 

води до дългосрочно увеличаване на неравенствата сред населението. Децата в такава 

ситуация са изправени пред по-висок риск от социално и икономическо изключване в 

своето бъдеще. Повече информация за възможни инструменти за намаляване на този 

риск е дадена в част I.7.3.-Мрежата от социални услуги и тяхното качество. 

 

 
Източник: НСИ 

 

I.7.2.3. Качество на образованието 

Образователната система в СО все още създава предпоставки за неравенства в 

достъпа до образование. Данните от регулярно провежданата програма за международно 

оценяване на ученици (PISA) посочват големи разлики между резултатите на учениците в 

различните училища и населени места. Тази тенденция се наблюдава и на територията 

на град София, където има училища с традиционно по-висок успех на учениците като 91 

Немска езикова гимназия „проф. Константин Гълъбов“, 164 гимназия с преподаване на 

испански език „Мигел де Сервантес“, Първа английска езикова гимназия, 73 СУ с 

преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“. В челните позиции на класацията за 

успеха на учениците от зрелостните изпити са и частни училища като Американския 

колеж, Първа частна Математическа гимназия. Средната оценка на матурите по 

български език и литература (БЕЛ) за 2019 г. за страната е Добър 3.78, а за София e Добър 

4.10.  

 

Резултатите от външното оценяване на учениците по БЕЛ след 7 клас за 2019 г. 

показват, че най-нисък успех имат учениците от 103 ОУ „Васил Левски“ във Филиповци, 75 

ОУ „Тодор Каблешков“ във Факултета и 67 ОУ „Васил Друмев“ в квартал Сердика. 

Концентрация на училища, които са се представили слабо на външното оценяване, има на 

територията на Коньовица, където се намират 57 Специализирано спортно училище, 113 

СОУ Сава Филатеров и 147 ОУ „Йордан Радичков“. 

 

 
Източник: МОН 

 

I.7.2.4. Университети, научни и иновационни центрове 

В София се намират 22 от всички 54 университета в страната. Между 2014 и 2019 

година броят на обучаващите се студенти постоянно намалява, което е резултат и от 
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демографската ситуация в страната. За учебната 2018 –2019 г. броят на записалите се 

студенти в СО в квалификационна степен бакалавър и магистър е близо 95 000. По данни 

на МОН, към 2019 г. над 38 000 се обучават в специалности в сферата на технологиите, 

математиката, технически и инженерни науки. Коефициентът на записване на 

населението в образователната система показва, че 42% от населението в страната, 

което е на възраст между 18 и 23 години, влиза в системата на висшето образование. 

Средно на година завършват 21 639 студента, но е висок и делът на студентите, които 

отпадат по време на обучението си. 

 

Данни от доклад за образованието на ЕК сочат, че за 2018 г. 12,7% от студентите в 

България на възраст между 18 и 24 години преждевременно напускат системата на 

висшето образование. Този дял е с 2% по-висок от средното ниво в ЕС. 

 

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на завършилите 

висше образование в чужбина, които се завръщат в страната. Все още липсва официална 

статистика за техния брой, но по данни на Националния осигурителен институт 

постоянно нараства броя на българите, които легализират дипломи за придобито в 

чужбина висше образование. 

 

В София функционират 63 научни центъра. Сред конкурентните предимства на града е 

постоянно увеличаващия се брой на частните софтуерни академии, които към 2019 г. са 

16 в града. В София се намира дружеството „София Тех Парк“. Това е място, което 

подкрепя стартиращи бизнеси и развитието на иновативни продукти и услуги в три 

основни области – технологии, науки за живота и зелена енергия. Целта му е да създава 

партньорства с частни и публични клиенти, за да създава и управлява иновационна 

образователна среда, която да развива знанието, свързано с информационните 

технологии. На територията на „София Тех Парк“ се намират експериментариум, 

инкубатор, лабораторен комплекс и форум за събития. Дружеството е изцяло държавна 

собственост и се управлява от независимо сдружение, чиито членове са водещи 

академични институции като Софийски университет, Технически университет – София, 

Медицински университет – София. 

 

За съжаление университетите в СО, но и в България като цяло, не играят ключова роля в 

създаването и комерсиализацията на научни постижения и иновации. В момента се 

наблюдава ниско ниво на комерсиализация на научноизследователската и развойна 

дейност и неравнопоставен достъп до нови изследвания за различни по големина 

стопански субекти. Има необходимост от подпомагане отварянето на информация за 

научноизследователска и развойна дейност и спомагане комерсиализацията на 

постиженията на фундаменталната наука. Ще бъде от полза както за самите 

академични институции, така и за икономическата среда като цяло, ако се увеличи 

взаимодействието между университетите и индустриите от високо приоритетните 

сектори в столицата, особено в сферата на иновациите и развойната дейност. 

Университетите могат да имат ключова роля в създаването на научен и иновационен 

капацитет, върхови научни изследвания и иновации и развитие на цялостна иновационна 

екосистема. 

 

I.7.2.5. SWOT Анализ  

Силни страни  

● Гъсто разположена мрежа от образователна инфраструктура на територията на 

СО.  

● Осигурено подкрепящо образование в специализирани образователни центрове.  

● Концентрация на училища, които постигат високи резултати на зрелостните 

изпити и на външно оценяване на МОН.  

● Концентрация на висши учебни заведения и обекти на развойната и научна дейност, 

което е предпоставка за развитие на научен живот и интеграцията му с различни 

сектори в общината.  

● Концентрация на школи по езици и изкуства, което е предпоставка за учене през 

целия живот на различни възрастови групи население.  

● Концентрация на частни субекти в сферата на образованието за различни групи 

жители, което повишава възможността за партньорство и обмен на знания, както 

и прави средата по-конкурентна.  

 

Слаби страни  

● Капацитетът на детските заведения – ясли и детски градини не е достатъчен, за 

да обслужи нуждите на жителите на София-град и част от децата остават извън 

системата на общинската детска грижа.  

● Част от териториите, отредени за изграждане на образователна 

инфраструктура в устройствените планове са частна собственост.  

● Част от новоизграждащите се жилищни квартали остават без изградена 

общинска образователна инфраструктура.  

● Отпадане на част от учениците от образователната система, което е 

предпоставка за бъдещи социални неравенства в СО.  

● Трайна тенденция за образователни неравенства в училищната мрежа в град 

София.  
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Възможности  

● Осигуряване на равен достъп до образование на всички лица в СО.  

● Осигуряване на широка система от образователни услуги за учене през целия 

живот.  

● Развиване на конкурентна среда и услуги в сферата на висшето образование и 

научната дейност.  

● Развиване на взаимовръзката между академичния и научния сектор за изграждане на 

иновации в разнообразни сектори от живота.  

● Развиване на взаимовръзки между научни, академични дейности, местните 

администрации и жителите на града с оглед на повишаване на образоваността на 

населението към градската среда и възможностите за иновации.  

 

Заплахи  

● Прекомерно забавяне на отчуждителни процедури за терени, отредени за 

обществено обслужване.  

● Прекомерна компенсация на детски заведения от частния сектор.  

● Липса на устойчиви политики, които да прилагат мерките, заложените в целите на 

Националната стратегия за учене през целия живот по отношение осигуряването 

на образователни услуги за всички възрасти на местно ниво.  

● Трайна сегрегация на училища, в които учениците постигат ниски резултати при 

външно оценяване на знанията им.  

 

  


