
1 7
Статии

УДК –330.1
Econ Lit –I290

ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЩНОСТТА И ОЦЕНЯВАНЕТО
НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ПРИ АКРЕДИТАЦИЯТА

НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Доц. д-р Иван Желев

Въведение. Постигането на високо качество на образованието и обучени-
ето във висшите училища е свързано с необходимост от квалифициран и хаби-
литиран академичен състав, учебни планове и програми, съответстващи на во-
дещи университети от страни-членки на Европейския съюз, парньорски отно-
шения с бизнеса и други заинтересовани страни. Основна предпоставка, от ко-
ято зависи нормалното протичане на образователния и изследователския про-
цеси във висшите училища е наличието на съвременна материална база. Ней-
ното изследване, от гледна точка на правилното оценяване при акредитация на
висшите училища, има познавателно и теоретико-приложно значение, като по-
важните причини за това са следните:

• материалната база има конкретна тежест при крайната оценка1 при ак-
редитацията на висшите училища за институционална и програмна ак-
редитация, както и при проекти за откриване на висши училища;2

• материалната база има определено значение при определянето на рей-
тинга на висшите училища по отделните професионални направления;3

• материалната база е задължителен елемент за имиджа на университе-
тите, посочва се в техните сайтовете чрез снимки, видеофилми, презен-
тации и по друг начин, показва се на кандидатстуденти и техните роди-
тели при организиране на дни на „Отворените врати”, присъства в рек-
ламни материали и др.;

• материалната база на висшите училища е обект на енергийна ефектив-
ност, в съответствие с Директива 2010/31/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 19 май 2010 г., относно енергийните характеристи-
ки на сградите, а така също и със Стратегия „Европа 2020”.4

1 Крайната оценка е от значение за продължителността на институционалната и програмната акре-
дитация на висшите училища, като при оценка над 9,00 срокът на валидност е 6 години, вж. чл.
69, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). ДВ, бр. 112 от 1995 г. с всички изменение и
допълнения.

2 Критериите за различните видове акредитация на висшите училища са достъпни на: http://
www.neaa.government.bg/ – сайт на Националната агенция за оценяване и акредитация.

3 Критериите за определяне рейтинга на висшите училища от 2012 г. са достъпни в: http://rsvu.mon.bg/
rsvu2/?locale=bg#rsvu_app - сайт на МОНМ Рейтингова система на висшите училища в Бълга-
рия, която съдържа информация за 51 университета и 52 професионални направления.

4 Вж. по-подробно: http://europa.eu – официален сайт на Европейския съюз.
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В тази статия авторът си поставя за цел да изследва някои теоретико-
приложни аспекти на материалната база на висшите училища и на тази основа
да очертае методичен подход за нейната оценка при акредитацията, по който
да се извършва изчисляването на основни показатели за оценка.

Основни понятия и законови постановки за материалната база на
висшите училища. Академичната автономия5 на висшите училища намира из-
раз в правото на притежаване, изграждане или ползване на материална база, не-
обходима за образователната и научноизследователската дейност и за социално-
битовото обслужване на студенти, докторанти, преподаватели и служители.6

С оглед на посоченото, е целесъобразно да бъде изяснено понятието „ма-
териална база” на висшите училища, което широко се използва в практиката и
българското законодателство. В литературни и нормативни източници съще-
ствуват различни схващания относно същността на понятието „материална
база на висшите училища”, като по-съществените са следните:

В ЗВО изрично е посочено, че висшите училища трябва да разполагат с
материална база, която да осигурява и практическото обучение, в съответствие
с държавните изисквания, да притежават библиотека и други средства за ин-
формационно обслужване на обучението и научните изследвания, а така също
да разполагат и с университетски информационен център за административно
обслужване на студенти и докторанти.7 В посочения текст законодателят не е
конкретизирал какво точно обхваща материалната база на висшето училище,
като освен нея са посочени и още ключови понятия като „библиотека”, „сред-
ства за информационно обслужване” и „информационен център”, които, според
нас, са в обхвата на понятието „информационна база”.

Според Г. Димитров, материалната база на висшето училище обхваща три
основни елемента: сграден фонд, техника и инфраструктура.8 Тук се дава едно
по-широко разбиране за понятието „материална база”, което включва в себе
си и необходимата техника и мрежи, осигуряващи информационната база на
висшето училище. В посоченото разбиране подробно са описани отделните обек-
ти на елементите, но според нас, не е целесъобразно извеждането на понятието

5 Академичната автономия е свързана с академични свободи, академичното самоуправление и
неприкосновеност на територията на висшето училище. Вж. чл. 19, ал. 3 от ЗВО.

6 Вж. чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗВО.
7 Вж. чл. 17, ал. 2, т. 3, т. 7 и т. 9 от ЗВО.
8 Тези елементи включват: „сграден фонд за учебна и научна (библиотека, издателска и печатна

база, аудитории и др.), административна и спортна дейност и социално-битово обслужване (об-
щежития, столове, почивни домове и др.); техника за учебни и изследователски цели – електрон-
ни комуникации (информационни мрежи, компютърни и мултимейдийни класове, Интернет, ра-
дио и телевизионни канали), учебно-технически средства, лабораторна техника, фонетични каби-
нети и др.; инфраструктура – отопление и вентилация, телефонна централа, водоснабдяване и
канализация, асансьорни съоръжения, складове, паркове и др.”, Вж. по-подробно: Димитров, Г.
Финансови и организационни проблеми за поддържане и модернизация на материалната база на
висшите училища. Сп. Известия на ИУ – Варна, бр. 4 от 2001 г., с. 17; Димитров, Г. Настоящи
тенденции и предизвикателства пред икономиката и управлението на висшите училища. Варна:
Унив. изд. ИУ – Варна, 2003 г., с. 34.
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„инфраструктура” като отделен елемент, тъй като включените обекти пред-
ставляват отделни системи (инсталации) и елементи (съоръжения) и са в об-
хвата на елемента „сграден фонд”.

В критериалната система на НАОА понятието „материална база” най-
изчерпателно е изяснено в указанията за Критерии за оценяване на проекти за
откриване и преобразуване на висше училище.9 Във връзка с това, считаме, че:

а) понятието „материално-техническа база” не е необходимо да се из-
ползва, тъй като понятието „материална база”, включва в обхвата си
и „техническа база”. Всички елементи на материалната база имат
материален характер и се отнасят към две големите групи – недвижи-
ми имоти (земя, сгради и съоръжения) или към техника и други движи-
ми вещи (машини, обзавеждане, компютри, учебна техника и други еле-
менти), т.е. те се отнасят към имуществото или дълготрайните активи
на висшето училище.

б) внимателният прочит на включените елементи в понятието „информаци-
онна база” също показва, че те имат материален характер и са в обхвата
на материалната база, но употребата от законодателя10 и НАОА на двете
понятие едно след друго (в случая материално-техническа база и ин-
формационна база), означава, че имаме по-тясно тълкуване на понятие-
то „материална база”, което, заедно с понятието „информационна база”,
очертават обхвата на всички материалните условия за извършване на учеб-
ни, научни и други необходими процеси във висшите училища.

Законодателят е посочил в ЗВО, че при институционалната акредитация11

на висшите училища оценката е насочена към поддържането, управлението и
развитието на материалната база на висшето училище, а при програмната ак-
редитация12 – към материално-техническата осигуреност на обучението. Ясно
е, че при институционалната акредитация понятието „материална база” се
тълкува разширително като в неговия обхват се включват недвижимите имоти,
техниката и другите движими вещи и информационната база, а при програмна-
та акредитация, според нас, както вече се отбеляза, неточно се използва поня-
тието „материално-техническа” като вместо „база” е посочено „осигуреност”,
което всъщност означава материална база и информационна база.
9 Те са достъпни на: http://www.neaa.government.bg/ - сайт на Националната агенция за оценяване и

акредитация, като текстът е следния: „2.4.1. Предлага се необходимата материално-техническа
база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ: сграден фонд
и имущество; аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост; лабораторна площ и научна
апаратура за изследователска дейност; друга специфична учебна база (клиники, опитни полета и
ферми, спортни зали и площадки, ателиета и др.); 2.4.2. Предлага се подходяща информационна
база за обучение и изследователска дейност, в съответствие със спецификата на ВУ: библиотека;
компютърна база; информационни центрове; компютърна система за управление на администра-
тивната и учебната дейност; център за дистанционно обучение (при откриване на проект за
дистанционни програми)”.

1 0 Вж. например, чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗВО по повод отрицателна оценка при програмна акредитация.
1 1 Вж. чл. 77, ал. 1, т. 7 от ЗВО.
1 2 Вж. чл. 78, ал. 2, т. 3 от ЗВО.
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В друга клауза на ЗВО се изполва понятието „учебна площ”, което е осно-
вен показател при акредитацията, но е изведен извън понятието „материална
база” във връзка с дефиниране на понятието „капацитет на висшето училище, на
професионалното направление, както и на специалност от регулираните профе-
сии”, което е определено като „максималният брой на студентите и докто-
рантите, които могат да се обучават за една учебна година във висшето
училище, професионалното направление или специалността от регулира-
ните професии в съответствие с осигуреното качество на образование,
академичен състав, учебна документация, материална база и учебна площ.13

В този случай, даден ключов фактор за осигуряване на качество на обуче-
нието като материалната база, се поставя на едно равнище с безспорно водещ
показател като „учебна площ”, като не са посочени, по наше мнение, и други
основни показатели като „брой работни места”, „брой работни места в ком-
пютърни зали”, „брой компютри”, „брой библиотечни единици” и др., които имат
значение при определяне капацитета на висшите училища.

На основание на цитираните и други литературни източници, както и прак-
тиката на автора, могат да се направят следните изводи:

1. Не съществува единно становище по същността и обхвата на поня-
тието „материална база”.

2. В някои случаи, понятието „материална база” се разбира ограничено
и се свежда до недвижимите имоти на висшето училище - земя, уни-
верситетски сгради, аудитории, лабораторни зали, компютърни зали,
спортни съоръжения, социално-битови обекти и т.н.

3. В други случаи, понятието „материална база” се тълкува разшири-
телно и включва в себе си недвижимите имоти, техниката и други
движими вещи и информационната база.

4. С оглед създаване и приложение на единна терминология при оценка-
та за акредитация на висшите училища е целесъобразно да се изпол-
зва обобщаващото понятие „материална база” (или материална оси-
гуреност), вместо използването на понятията „материално-техничес-
ка база” или „материално-техническа осигуреност”.

Следователно, изложеното по-горе ни дава основание да дефинираме по-
нятието „материална база” като съвкупност от притежаваните недвижими
имоти, техника и други движими вещи и информационна база, които създават
материалните условия на висшите училища за качествен учебен, научноизсле-
дователски и управленски процеси и е основна предпоставка за получаването
на акредитация, както и за изпълнение на мисията и мандатната програма на
висшите училища (вж. фиг. 1).14

За специфични случаи е възможно понятието „материална база” да се
прилага в по-тесен смисъл, което включва притежаваните недвижими имоти

1 3 Вж. пар. 4д , т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗВО.
1 4 Това определение ще се разбира при използване на понятието „материална база” в следващото

изложение на статията.
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Фиг. 1. Основни елементи на материалната база на висшите училища

(земя, сгради и съоръжения) за учебна, научна, спортна, културна, социално-
битова и други дейности. Това допуска използването едно след друго на двете
понятия „материална база” и „информационна база”.

Подход за оценка на материалната база на висшите училища за
акредитацията. Материалната база има важно значение при различните ви-
дове акредитация на висшите училища, което е намерило израз в показатели
със собствено относително тегло. Съвкупността от показатели за оценка имат
точно определени граници (вж. табл. 1).

Определянето на оценката за материалната база на висшите училища изис-
ква използването на ясна, непротиворечива и не на последно място утвърдена в
предишни акредитации аналитична рамка. Последното е важно не само за да
се гарантира приемственост на показаното състояние, но и да позволи бенч-
маркинг (сравнителен анализ) на резултатите от акредитацията с наши и чуж-
дестранни висши училища и използването на добри практики.15

Недвижими имоти

МАТЕРИАЛНА БАЗА
НА ВИСШИТЕ  УЧИЛИЩА

Техника и други
движими вещи

Информационна
база

- земя: поземлени
имоти, урегулирани
поземлени имоти,
застроени имоти,
незастроени имоти
- сгради: учебни,
научноизследователски
(учебно
производствени),
спортни,
адмистративни,
кутурно-битови  др.
- съоръжения

- машини
- компютри
- мултимедии
- шрайбпроектори
- телефони
- транспортни
средства
- камери
- магнетофони
- обзавеждане
- други

- библиотека: заемна
служба, читалня,
книгохранилище,
библиотечни единици
брой места в
читалнята
- компютърни зали,
компютри, интернет
достъп
- комуникационни
мрежи, безжични
мрежи
- информационни
центрове

1 5 Вж. по-подробно доклада: Internal Quality Assurance Benchmarking, достъпен на сайта на Европей-
ската асоциация за осигуряване на качество на висшето образование, http://www.enqa.eu/pubs.lasso.
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Таблица 1

Критерии и показатели за оценяване на материалната база
при основни видове акредитация на висшите училища16

№ Вид
акредитация

Номер и
наименование
на критерия

Показатели
(съотношения)

Макси-
мална
оценка
в точки

1 2 3 4 5
1 Институтцио-

нална
акредитация

3.3. ВУ
управлява и
развива
материално-
техническата и
информа-
ционната база,
необходима за
учебно-образо-
вателната,
научно-изследо-
вателската и
художествено-
творческата
дейност

1. Аудиторна (лабораторна)
площ за учебна заетост на 1
студент (спб)17

2. Работни места за аудиторна
(лабораторна) работа на 100
студенти (спб)
3. Лабораторна площ за
изследователска дейност на 1
преподавател на ОТД18

4. Площ в кв.м. на компютърни
зали за обучение на 100 студенти
(спб)
5. Брой места в библиотеката на
100 студенти (спб)
6. Брой места в информационни
центрове (компютърни и
интернет зали и др.) на 100
студенти (спб)
7. Относителен дял на постъпили
библиотечни единици през
последните 5 г.
8. Брой компютри на 100
студенти (спб)

10

1 6 Материалната база е включена като критерий в акредитациите, освен за посочените 4 вида и
към следните: Критерии за оценка на проекти за професионални направления или регулирани
професии; Критерии за оценка на основни звена; Критерии за оценка на доктор, както и има
отношение при следакредитационен надзор и контрол като документите са достъпни на: http://
www.neaa.government.bg/ - сайт на Националната агенция за оценяване и акредитация.

1 7 Съкращението „спб”, означава „средно приравнен брой”.
1 8 Съкращението „ОТД означава „Основен трудов договор”.



2 3
Статии

1 9 Съкращението РИОКОЗ означава „Районна инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве” като е необходимо да отбележим следното: 1. РИОКОЗ вече съществува под наименова-
нието „Регионални здравни инспекции”(РЗИ). 2. РЗИ няма и не може да има собствени изисква-
ния, а прилага действащата нормативна материя в областта на здравеопазването. 3. При посеще-
ние в офиса на РЗИ –Варна от автора на статията се установи, че държавният орган контролира
материалната база на училищата (в т.ч. висшите) по отношение на площа на класните стаи, есте-
ственото осветление, обзавеждане и др. на базата на Норми за проектиране на учебните заведе-
ния, изд. на БСА на МОН и МТСП от 1983 г.

2 0 При акредитация за увеличение на капацитета на висшето училище, критериите са обособени по
ресурси като посочени два се отнасят към ресурса „2. Материално-техническа и информационна
база (Използва се информацията за критерии 3.3., съответно 3.3.1. и 3.3.2. при институционална-
та акредитация, респ. критерии 1.3., съответно 1.3.1. и 1.3.2. при програмната акредитация).

2 Програмна
акредитация

1.3. За
обучението на
студентите е
създадена,
поддържа се и се
развива
материално-
техническа и
информационна
база, специали-
зирана за
обучението в
професионал-
ното направ-
ление или
специалност от
регулираните
професии

1. Аудиторна площ за учебна
заетост в кв.м.
на 1 студент (спб), обучаван в
ОКС, съгласно изискванията на
РИОКОЗ19

2. Брой работни места за
аудиторна и лабораторна работа
на 100 студенти (спб)
3. Лабораторна площ в кв.м. за
изследователска дейност на 1
преподавател на ОТД
4. Брой компютри на 100
студенти (спб)
5. Относителен дял на
новопостъпили библиотечни
единици на хартиен и
електронен носител през
последните 5 г.
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3 Промяна на
капацитета на
висше
училище20

2.1. ВУ
осигурява
материално-
техническа база
за обучение и
изследователска
дейност
2.2. ВУ
осигурява
информационна
база за обучение
и изследова-
телска дейност

2.1.1. Броят на работните места
за аудиторна заетост и степента
на тяхното използване във ВУ
осигурява заявения капацитет
при подаването на искането за
акредитация.
2.1.2. Броят на работните места
за практическа заетост и
степента на тяхното използване
осигурява заявения капацитет
при подаването на искането за
акредитация
2.2.1. Броят на местата в
библиотеката и степента на
тяхното използване осигурява
заявения капацитет при
подаването на искането за
акредитация.

Не е
посо-
чена
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В методическите указания на НАОА за изготвяне на самооценяващите
доклади за различните видове акредитации не е посочен начин на изчисляване
на отделните показатели за оценка на материалната база, поради което възник-
ва необходимост от разработване на изчислителен модел. Във връзка с това,
авторът предлага един възможен методичен подход, който едновременно отго-
варя на две условия:

а) да бъде максимално универсален, с оглед да се сравнят оценките за
материалната база в дадено висше училище в два различни момента
от време, както и между висши училища;

б) информацията, която се използва за изчисленията, да се основава на
официални документи на висшите училища21 и общоприети и в съот-

2.2.2. Броят на местата в
информационнте центрове и
степента на тяхното използване
осигурява заявения капацитет
при подаването на искането за
акредитация.

4 Проект за
откриване и
преобразуване
на висше
училище

2.4. ВУ
осигурява
материално-
техническа и
информационна
база и
финансиране

2.4.1. Предвиждана материално-
техническа база
1. Аудиторна и лабораторна
площ за учебна заетост в кв. м на
1 студент (спб)
2. Брой работни места за
аудиторна и лабораторна работа
на 100 студенти (спб)
3. Лабораторна площ за
изследователска дейност в кв. м
на 1 преподавател на ОТД
4. Характеристика на друга
специфична учебна база
2.4.2. Предвиждана
информационна база
1. Брой компютри на бъдещи 100
студенти (спб)
2. Площ в кв. м. на компютърни
зали
3. Брой места в библиотеката на
бъдещи 100 студенти (спб)
4. Брой места в информа-
ционните центрове на ВУ на
бъдещи 100 студенти (спб)

Не е
посо-
чена

2 1 Имат се предвид документите: актове за държавна собственост, договори за наем на сгради,
обекти в сгради или помещения, разрешения за строеж, разрешения за ползване, архитектурни
и други (заснемания) чертежи, договори за доставки на техника и оборудване и други докумен-
ти, които се съхраняват обикновено в счетоводствата и/или отделите по управление на собствено-
стта на висшите училища.
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ветствие с нормативната материя технически параметри на материал-
ната база22.

Обективната оценка за състоянието на материалната база и нейния при-
нос за качеството на обучението в дадено висше училище в много голяма сте-
пен се определя от точността на наличните данни. С оглед на факта, че са
проведени няколко пъти институционална, програмна и други акредитации във
всички висши училища (частни и държавни) у нас, на всички места са създаде-
ни информационни системи, в които се събират и своевременно се актуализи-
рат данни за материалната база. Например, основните групи от данни могат да
бъдат: а) поземлени имоти; б) сгради; в) помещения с описание на предназна-
чението, работните места, площта, обзавеждането и оборудването; г) техни-
чески средства; д) транспортни средства; е) други.

Във връзка с оценка на материалната база за акредитацията, могат да се
посочат няколко проблема, които са обусловени от начина на изчисляване на
необходимите технически данни и възможни подходи за определяне на показа-
телите за оценка при акредитацията.

Първият проблем, който възниква при оценката на материалната база на
висшето училище е точното определяне на показателите, например изчислява-
нето на показателя „Аудиторна (лабораторна) площ за учебна дейност”.23 Този
проблем е обусловен от следните причини:

- използване на площи за различни дейности в рамките на учебната годината;
- изменение величината на площите през отчетния петгодишен период за

акредитация, като е вероятно да има изменение на аудиторните площи в
посока към увеличаване или намаляване.

Възможни са три решения на този проблем:
1. Показателят да се определя като обща сума от площите на всички ауди-

тории, като не се включват площи, които се използват съвместно, освен
за обучение, но и за други дейности, примерно и за научна дейност, спорт-
на дейност и др. към края на отчетния период.

2. Показателят да се определя като обща сума от площите на всички ауди-
тории, плюс част от площи от други помещения24, определени чрез кое-

2 2 Имат се предвид показателите: застроена площ, разгъната застроена площ, нетна площ на поме-
щение, площ на общите части на сградите, спомагателна площ и др., които се изчисляват на
основание архитектурни чертежи.

2 3 Аудиторната площ на висшето училище е сума от нетните площи на всички аудитории, но на
практика има и други помещения, които се използват за обучение като кабинети на преподаватели,
специализирани кабинети, заседателни зали, лаборатории и др. Освен при този показател, подобен
проблем може да възникне и при показателите „Брой работни места”, „Лабораторна площ”, „Брой
компютри” и др., тъй като обикновено във висшите училища се използват за различни дейности.

2 4 Според автора, на основание цитираните Норми за проектиране, основните видове площи във
висшето училище са: аудиторни площи, научноизследвателски площи (учебнопроизводствени),
площи на компютърни зали, административни (офисни) площи, спортни площи, социално-битови
площи (общежития и столове), културни площи (зали за театър, кино, музеи и др), като всички тези
площи, заедно с площта за общите части (коридори, стълбища и други) образуват общата универ-
ситетска площ, която е равна на разгънатата застроена площ на всички сгради на висщето училище.



2 6
Култура и образование

фициент на използване за конкретен вид дейност, примерно, конкретна
зала се използва: за учебна дейност с коефициент 0,4; за научноизследо-
вателска дейност – 0,3; и за административна дейност – 0,3.

3. При изчисляването на показателя по един от посочените по-горе два
начина са възможни два подхода: а) да се приеме абсолютна величина
към края на учебната година или б) да се приеме средноаритметичната
величина за петте години на отчетния период.

Вторият проблем, който възниква при оценката на материалната база
на висшите училища е свързан с начина на изчисляване на показателя „Средно
приравнен брой студенти”.

Възможни са две решения на този проблем, които са следните:
1. Да се използва формулата за изчисляване на показателя „Средно при-

равнен брой учащи се” в държавните висши училища, посочена в сайта
на Министерство на образованието, науката и младежта (МОНМ), кой-
то се изчислява на базата на държавната поръчка на броя на студенти-
те и се използва за определяне на държавната субсидия.25 Това реше-
ние има следните съществени недостатъци:
- не показва реално броя на студентите, които изполват аудиторните

площи, респективно материалната база;
- не дава възможност за увеличаване на капацитета на висшето учили-

ще, независимо, че е възможно да разполага с необходимите площи;
- на практика изчисленото съотношение „Аудиторна (лабораторна) площ

за учебна заетост на един студент средно приравнен брой” е възмож-
но да не отговаря на изискванията за минимална площ за един учащ
се на база цитираните „Норми за проектиране на учебни заведения”,
което формално дава основание на НАОА да не акредитира дадено
висше училище.

2 5 Съгласно областите на висше образование и специалностите, в които се обучават, студентите се
групират в професионални направления (ПН), съгласно ПМС № 162 от 20.06.2001 г. Броят на
докторантите се включва в професионалното направление, в което съответното държавно висше
училище има най-голям брой обучаващи се. Средно приравненият брой учащи се във всяко от
шестте професионални направления се изчислява по следната формула: Б = Ср + Сз/3 + 2*Др +
2*Дз/3 + Ч, където: Б е средно приравнен брой учащи се; Ср - абсолютен брой български
студенти редовно обучение държавна поръчка; Сз - абсолютен брой български студенти задочно
обучение държавна поръчка; Др - абсолютен брой български докторанти редовно обучение; Дз
- абсолютен брой български докторанти задочно обучение; Ч - абсолютен брой студенти, приети
по реда на ПМС № 103 от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред бълга-
рите в чужбина и на ПМС № 228 от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република
Македония за студенти в държавните висши училища на Република България. Средноприрав-
неният брой учащи се във всяко професионално направление се умножава по норматива, опре-
делен с ПМС № 162 от 20.06.2001 г. и се получава субсидията за издръжка на обучението за
всяко ПН. Сборът от субсидиите за издръжка на обучението за шестте ПН дава субсидията за
издръжка на обучението на съответното държавно висше училище. Текстът е достъпен на http:/
/www.minedu.government.bg/left_menu/registers/budget/formula.html - сайт на МОНМ.
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2. Да се използва показателят „Средно приравнен брой студенти, изполва-
щи материалната база”, с оглед да се определи точният брой на студен-
тите, които реално използват материалната база, съобразно степента на
изполване на аудиторните площи в часове, на база разписанието на учеб-
ните занятия по дни за заетостта на учебните зали и учебния план за
дадена учебна година.26 Това решение има следните съществени пре-
димства:
- показва реално броя на студентите, които изполват аудиторните пло-

щи, респективно материалната база;
- дава възможност за прецизно изчисляване на степента на заетост на

всички площи и аргументи за увеличаване капацитета на висшето
училище;

- изчисленото съотношение „Аудиторна (лабораторна) площ за учебна
заетост на един студент средно приравнен брой, използващ матери-
алната база” е реално и дава възможност на НАОА да сравни пока-
зателя с предходни акредитации и спрямо други висши училища.

За изчисляване на показателя „Средно приравнен брой студенти, използ-
ващи материалната база” се предлага следният алгоритъм:

1. Определя се среден брой студенти, използващи материалната база, като
съществуват следните четири опции: а) изчисленията се правят с данни
за последната учебна годината на периода, за който се прави акредита-
цията, съобразно броя на студентите за двата семестъра;27 б) изчисле-
нията се правят на основата на данни за предходните пет учебни годи-
ни, за записаните студенти през първия семестър на всяка от годините;
в) изчисленията се правят с данни за записаните студенти за всеки се-
местър на предходните пет години; г) изчисленията се правят на базата
само на броя на редовните студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър”,
по една от предходните опции.

2. Изчисляват се коефициентите за степента на използване на аудиторни-
те площи за учебна заетост на основата на учебния план на специално-
стите за двата семестъра на учебната година (вж. табл. 2).

2 6 Наименованието на показателя „среден приравнен брой студенти, използващи материалната
база” е предложено от автора на основание на Критериите за определяне на капацитета на висше
училище, където в забележка е даден следният текст: „Степента на използване (в проценти) на
работните места се получава като отношение на фактически заеманите работни места към налич-
ните за учебната година при използване на разписанието на учебните занятия по дни за заетостта
на учебните зали (лаборатории, библиотеки, информационни центрове и други).”

2 7 Тази опция е използвана в представения пример в следващия текст.
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Таблица 2

Пример за определяне на показателя
„Среден коефициент на използване на материалната база”

3. Изчисляват се показателите: „Среден приравнен брой студенти” и „Сре-
ден приравнен брой студенти, изполващи материалната база” (вж. табл. 3).

Таблица 3

Пример за определяне на показателите
„Среден приравнен брой студенти” и „Среден приравнен брой

студенти, използващи материалната база”28

№ Показатели
Бакалаври Магистри

РО ЗО РО ЗО

1 2 3 4 5 6

1 Брой часове на ден за използване на залите 12 12 12 12
2 Брой работни дни на седмица 5 7 5 7
3 Брой часове за използване на залите на седмица 60 84 60 84

4 Среден брой часове заетост на студентите на
седмица 18 4,5 16 4

5 Среден коефициент на използване на
материалната база 0,30 0,05 0,27 0,05

2 8 Всички посочени данни в таблици 2, 3, 4 и 5 са примерни, съобразно проучвания и допускане за
средни величини на автора.

2 9 Показателят е изчислен на основание на допускане на автора за 10 % по-малък брой студенти
държавна поръчка, спрямо броя на записаните студенти през първия семестър.

3 0 Показателят е изчислен на основание цитираната формула на МОНМ като авторът не е включил
данни за броя на докторантите, което не оказва съществено влияние върху показателите.

№ Показатели
Бакалаври Магистри Общо

бакалаври
и магистриРО ЗО Общо РО ЗО Общо

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Брой записани студенти
1-ви семестър 3600 400 4000 800 200 1000 5000

2 Брой записани студенти
2-ри семестър 3420 380 3800 720 180 900 4700

3 Средногодишен брой
студенти 3510 390 3900 760 190 950 4850

4 Брой студенти държавна
поръчка29 3240 360 3600 720 180 900 4500

5 Средно приравнен брой
студенти30 3240 120 720 60 4140
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4. В таблица се оформят основните технически параметри за материална-
та база от информационната система на висшето училище (вж. табл. 4).

Таблица 4

Пример за основни технически параметри на материалната база

5. Изчисляват се:
а) вариант 1 на основните показатели за оценка на материалната база на

основата на показателя „Средно приравнен брой студенти”;
б) вариант 2 на основните показатели за оценка на материалната база на

основата на показателя „Средно приравнен брой студенти, изполващи
материалната база” (вж. табл. 5).

Изчислените показатели по вариант 2 за оценка на материалната база ще
показват реално степента на нейното използване за определен елемент (площи,
работни места, компютри, библиотечни единици и т.н.). Това ще създаде възмож-
ности за сравняване с други висши училища и възможност за формиране на
общ (интегрален) индекс за качеството на материалната база, включваш в себе
си сегашните осем показатели, но с възможност и за много други.

3 1 Коефициентите са от таблица 2.

№ Показатели Ед мярка Количество

1 2 3 4
1 Аудиторна площ квм 7000
2 Работни места за аудиторна работа брой 1600
3 Лабораторна площ за изследователска дейност квм 150
4 Брой преподаватели на ОТД, работещи в лаборатории брой 18
5 Площ на компютърните зали квм 150
6 Брой места в библиотеката брой 120
7 Брой места в информационни центрове брой 450
8 Постъпили библиотечни единици през последните 5 г. брой 3500
9 Общ брой на библиотечните единици брой 70000

10 Брой компютри брой 270

6
Среден коефициент на
използване на
материалната база31

0,30 0,05 0,27 0,05

7
Средно приравнен брой
студенти, използващи
материалната база

1053 21 203 9 1286
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Подобряването в тази посока на критериалната система на НАОА ще даде
възможност за стандартизиране на стойностите по сектори, които са добър ори-
ентир за сравнителни анализи с чуждестранни висши училища.

Таблица 5

Пример за основни показатели за оценка на материалната база32

На основание изчислените показатели за оценка на материалната база в
таблица 5 могат да се направят следните основни изводи:

1. Има съществена разлика в изчислените показатели за оценка на мате-
риалната база от двата варианта.

2. Ясно е, че при използването на показателя „Средно приравнен брой сту-
денти, използващи материалната база” е възможно:
а) да се приеме от експертите на НАОА за достатъчна величина на

материалната база и получаване на максимален брой точки;
б) при определяне капацитета на висшите училища да се покаже реал-

ният потенциал на материалната база на дадено висше училище.
Заключение. На основание на изложеното могат да се направят следните

основни изводи и препоръки:
1. Материалната база е ключов фактор за акредитацията на висшите учи-

лища, а така също и за привличането на студенти.
2. Препоръчително е да се приеме единно определение за материалната

база като съвкупност от трите основни елемента – недвижими имоти,
техника и други движими вещи и информационна база.

№ Показатели Вариант 1 Вариант 2

1 2 3 4

1 Аудиторна площ за учебна заетост на 1 студент 1,69 5,44

2 Работни места за аудиторна работа на 100 студенти 38,65 124,42

3 Лабораторна площ за изследователска дейност на 1
преподавател на ОТД 8,33 8,33

4 Площ в кв.м. на компютърните зали за обучение на 100
студенти 3,62 11,66

5 Брой места в библиотеката на 100 студенти 2,90 9,33

6 Брой места в информационни центрове на 100
студенти 10,87 34,99

7 Относителен дял на постъпили библиотечни единици
през последните 5 г. 5,00 5,00

8 Брой компютри на 100 студенти 6,52 21,00

3 2 Наименованията на показателите са по Критериалната система за институционална акредитация
на висши училища като вариант 1 е изчислен на основание на показателя „Средно приравнен
брой студенти”, а вариант 2 е изчислен на основание показателя „Средно приравнен брой студен-
ти, изполващи материалната база” на основата на технически данни от таблица 4.
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3. Необходимо е преразглеждане от НАОА на значимостта (тежестта) на
материалната база при различните видове акредитация, като при инсти-
туционалната и програмната трябва да бъде не по-малко от 25% или 25
точки от 100 точки.

4. Да се използва предложеният подход за изчисляване като в критериал-
ните системи на НАОА за различните видове акредитация се въведе
показателя „Средно приравнен брой студенти, изполващи материалната
база” вместо „Средно приравнен брой студенти”.

5. Да се приемат от НАОА минимални величини за всеки показател, отна-
сящ се за оценяване на материалната база, с оглед да се осигури мини-
мално качество на материалната база, респективно качество на обуче-
нието.33

Разглежданите въпроси за проблемите на материалната база на висшите
училища имат голям обхват и очертаните решения са начален опит, който може
и трябва да бъде допълван и усъвършенствуван.

ON  THE  ISSUE  OF  THE  NATURE  AND  EVALUATION
OF  THE EQUIPMENT  AND  FACILITIES  DURING

THE  ACCREDITATION  OF  SCHOOLS  OF  HIGHER  EDUCATION

Assoc.  Prof.  Dr  Ivan  Zhelev

Abstract

The provision of high quality education in higher schools is connected with the need for
skilled and habilitated academic staff and the existence of modern equipment and facilities. In
the article there are examined some theoretical and applied aspects of the equipment and
facilities of the higher schools and on that basis there is outlined a methodical approach for
their evaluation during accreditation.

There are clarified the nature, elements and scope of the term „equipment and facilities”,
which includes real property, equipment and other goods and chattels and information base.
There are pointed out problems and possible solutions with the evaluation of the equipment
and facilities and is justified the use of the indicator “average number of students using the
facilities“.

3 3 Например, в областта на туризма съществува категориалната система (пет звезди) за хотелите и
други туристически обекти, които определят минимални изисквания за всяка категория (звез-
да), примерно за хотел една звезда минимална площ на стая за 2 легла е 12.00 кв.м. (средно на
клиент по 6.00 кв.м.), а при пет звезди е общо 32.6 кв.м. (средно по 16.3 кв.м.), вж. Наредба за
категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и
развлечения. ДВ, бр. 2 от 2005 г. с всички изменения и допълнения.
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К  ВОПРОСУ  О  СУЩНОСТИ  И  ОЦЕНКЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ
ПРИ  АККРЕДИТАЦИИ  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

Доц. д-р Иван Желев

Резюме

Обеспечение высокого качества образования в вузах связано с необходимостью
квалифицированного и хабилитированного академического состава и наличия современ-
ной материальной базы. В статье исследованы некоторые теоретико-прикладные аспекты
материальной базы вузов и на этой основе составлен методический подход к ее оценке
при аккредитации.

Выяснены сущность, элементы и охват понятия „материальная база”, которое вклю-
чает недвижимость, технику и прочее движимое имущество и информационную базу.
Указаны некоторые проблемы и возможные решения при оценке материальной базы и
обосновано использование показателя „Средняя численность студентов, изпользующих
материальную базу”.


