
ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА  
СТОЙНОСТ  НА БЪЛГАРСКИТЕ  
УЧИЛИЩА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ДАННИ ОТ НВО И ДЗИ



Основна идея

 Възможност за получаване на информация за 
ефективността на образователния процес в 
училищата

 Проследява се даден випуск в периода между 
две национални оценявания

 Не трябва да се използва като единствен фактор 
за оценка на „качеството“ на училищата



Началото

 Проектът започна през 2013 финансова година в рамките на 
програмата за техническа помощ на Световната банка в 
отговор на поискано от МОН апробиране на статистически 
модели за оценка на добавената стойност на българските 
училища

 Консултантската дейност (включваща и обработката на 
данни и анализа на резултатите) се извършва от Българското 
дружество за измерване и оценяване в образованието 

 Конкретни изпълнители: Димитър Атанасов, Весела 
Стоименова и Кирил Банков



Първи стъпки

 Първият анализ на добавената стойност на 
училищата беше направен през 2013 финансова 
година

 По желание на Българското правителство работата 
продължи в същия състав и екип през 2016, за да се 
апробират нови статистически модели

 През 2019 е договорено следващо продължение, а 
през 2021 още едно



Випуски в предишни фази

 Първата фаза работи с випуска, който завърши 7 
клас през 2012

 Първото продължение анализира следващите 
два последователни випуска – завършилите 7 
клас през 2013 и 2014

 Второто продължение анализира випуските 
завършили 7 и 12 клас през 2015 и 2016



След това

 Направена е оценка на добавената стойност 
като се използват данните от випуските 
завършили 7 клас и 12 клас през 2018 и 2019 
години

 Преди два месеца – випуските завършили 7, 
10 и 12 клас през 2020 и 2021 години



Международен семинар

 През 2017 година Международната банка 
организира семинар в София с участието на 
страни, които използват моделите за добавена 
стойност (Великобритания, Холандия, Испания)

 Беше представен техният опит

 Беше консултиран българският подход, който 
получи одобрение и висока оценка



Тестов бал за сравняване на училищата

 Резултатите от националните оценявания и матурите 
за последните няколко години се представят в така 
наречения „суров тестов бал“ (брой точки) и таблица 
за превръщане на точките в „шестобална“ оценка

 Като се използват тези данни, за всяко училище може 
да се пресметне „среден бал“, което дава 
възможност за сравняване на училищата помежду им



Недостатъци

Този начин за сравняване на училищата и за оценка на тяхната 
ефективност не е добър, понеже не се вземат пред вид важни 
фактори, влияещи върху успеваемостта на ученици, като: 

 вродените качества на учениците

 социално-икономическата им среда

 влиянието на извънучилищната среда

 придобитите знания и умения до постъпване в конкретно 
училище

 др.



Модели за добавената стойност

 Използването на модели за добавена стойност 
дава възможност да се изследва и да се вземе пред 
вид влиянието на такива фактори върху оценката 
на ефективността на всяко училище

 Международният опит показва, че използването на 
добавената стойност, базирана на валидни и 
надеждни оценявания на учениците, е по-
справедлив и по-точен индикатор за ефективността 
на училищата



Данни

Оценка на добавената стойност може да стане само ако за всички 
ученици са налични следните данни:

1. Резултати от оценяване на учениците от всички училища от даден 
випуск в два различни момента от обучението

 За края на 4 и на 7 клас – БЕЛ и математика

 За края на 7 клас и на 12 клас (матура) – само БЕЛ (до 2020 година)

 За края на 7 клас и на 10 клас – БЕЛ и математика

 За края на 10 клас и на 12 клас (матура) – само БЕЛ

2. Контекстуални данни за фактори, влияещи върху успеваемостта на 
ученици (пол, характеристики на семейството, др.)



Основна идея

Оценка на добавената стойност

 Чрез резултата от НВО на „входа“ (4 клас, или 7 клас, или 10 
клас) за всички ученици и училища, за всеки ученик се 
пресмята прогнозна стойност на резултата му от НВО на 
„изхода“ (съответно 7 клас, или 10 клас, или матурата)

 Тази прогнозна стойност се изважда от действителния 
получен резултат от НВО на „изхода“

 Добавената стойност на дадено училище е средноаритме-
тичното на тези разлики по всички ученици в училището



Статистически модели

 През първите две фази са изпробвани два 
модела:

 Линеен регресионен модел 

 Регресионен модел със случайни ефекти

 Оказва се, че вторият от тях е по-подходящ за 
данните, които са налични в България



Регресионен модел със случайни 
ефекти

Училището влияе по различен начин на отделните 
ученици, но бихме могли да оценим средната 
стойност на това влияние, което е добавената 
стойност



Регресионни модели със случайни 
ефекти
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Математическият модел

Регресионен модел със случайни ефекти

 и     са резултатите от НВО съответно на изхода и на 
входа по съответния предмет за ученика i от училище j

 , ,… са случайните ефекти съответно на 
пола на ученика, на езика, говорен у дома, …

 е ефектът на училището върху постиженията на ученика

 са остатъците на модела, които изразяват отклонението 
на влиянието на училището върху различните ученици
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Избор на скала

 Получените оценки на добавената стойност са 
безразмерни величини

 Беше обсъждана възможността получените 
резултати да бъдат приравнени към някаква 
крайна, дискретна скала, която да изразява 
положението на училището спрямо останалите



Скала от 0 до 100

 Резултатите са показани в скала със стойности 
цели числа между 0 и 100

 Стойност 0 има училището, получило най-ниска 
добавена стойност, а 100 – училището с най-
висока такава

 Оценките на останали училища се разполагат 
линейно в рамките на тази скала

 Средната добавена стойност е около 50



Коя оценка да изберем за 4-7 клас?

 В интервала 4-7 клас имаме две оценки от 
националните оценявания: БЕЛ и математика

 За всяко училище е направена оценка на 
добавената стойност за БЕЛ и за математика 
поотделно 

 Подредбата на училищата според добавената 
стойност по БЕЛ може да е различна от тази 
според добавената стойност по математика



Някои резултати

Като пример са показани някои резултати по БЕЛ 
за випуска 7 – 10 клас, който е завършил 10 клас 
през 2021 г.



Разпределение на точките НВО 7 клас



Разпределение на точките НВО 10 клас



Разпределение на оценения ефект



Ефект на „пол на ученика“



Ефект на „образователен статус на 
родителите“



Ефект на „вид образование на 
училището“



Благодаря!


