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СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ1
Доц. д-р Радослав Рачев
На 15 декември 2011 г. в зала 2 223 се проведе тържествено заседание за
честване 40 години от създаването на Отделението за следдипломна квалификация. В заседанието участваха академичното ръководство на Икономически университет-Варна, бивши ръководители на

Центъра за продължаващо обучение
(ЦПО) – доц. д-р Петър Димитров и доц.
д-р Благо Благоев, много преподаватели,
работили за следдипломната квалификация в центъра, бивши служители и гости.
Заседанието беше открито от директора на ЦПО – доц. д-р Радослав Рачев, който запозна участниците със създаването и развитие-то на ЦПО.
Обръщение към участниците направиха: проф. д-р Пламен Илиев – ректор на
Икономически университет – Варна, доц. д-р Петър Димитров – бивш зам.- ректор
по международно сътрудничество и следдипломна квалификация и директор на
Висшата школа по мениджмънт, доц. д-р Благо Благоев – бивш директор на ЦПО.
1

Доклад, изнесен от директора на ЦПО доц. д-р Радослав П. Рачев на тържествено заседание за
честване 40 години от създаването на Отделението за следдипломна квалификация
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Прочетоха се поздравителни адреси от ръководството на университета и
от катедра „Физическо възпитание и спорт”.
Изказвания направиха преподаватели, участвали в работата на сектор
„Следдипломна квалификация” през
дългите години на съществуването на
центъра: доц. д-р Апостол Апостолов –
ръководител на квалификации „Консултант по професионално развитие”, проведени по договор с Германското дружество за техническо сътрудничество;

проф. д-р Светла Ракаджийска – ръководител на квалификации „Мениджмънт
в туризма и хотелиерството”; доц. д-р
Никола Димитров – директор на клон на
Висшата школа по мениджмънт в Разград; проф. д-р Снежина Томова – ръководител на квалификации „Мениджмънт
в рекреацията, SPA и Wellness” и „Рекреология”.
Приятна изненада беше изказването на специализантката Добринка Коритарова, записала в една година две квалификации – „Педагогика” и „Мениджмънт
в рекреацията, SPA и Wellness”.
След приключване на изказванията участниците в заседанието имаха
възможност да споделят мисли и спомени на празничния коктейл в кафе- сладкарницата във втори корпус.
І. Кратка история
Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е създаден по решение на
Академичния съвет на ВИНС „Д. Благоев” през март 1971 г. като Отделение
за следдипломна квалификация по предложение и под ръководството на проф.
д-р Станислав Хаджиев. Дотогава в Университета се провеждат краткосрочни опреснителни курсове за обучение и повишаване квалификацията на различните специалисти, главно от вътрешната търговия, строителството и финансите, без това да е поставено на дълготрайна основа.
В развитието на Центъра има четири етапа:
Първи етап – от неговото създаване през 1971 г. до 1975 г. – етап на
организиране и провеждане на обучение под формата на краткосрочни опреснителни курсове.
Втори етап – от 1975 г. до 1989 г. – в дейността на Отделението за
повишаване на квалификацията (ОПКК) на кадрите преобладават дългосрочните специализации.
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С Постановление № 42 на Министерския съвет от 24.03.1980 г. се създава
Единна национална система за повишаване квалификацията на изпълнителските и ръководните кадри. Основната цел на системата е да поддържа и привежда квалификационното равнище на кадрите в постоянно съответствие със задачите на социално-икономическото развитие на страната.
ОПКК се оформя като обособено учебно-консултантско звено с относителна финансова самостоятелност – с отделно счетоводство и каса.
Ръководители на Отделението през този етап са проф. Костадин Бонев, проф. Пенчо Генчев и доц. д-р Славчо Каменов, зам. ректор ПКК.
Трети етап – от 1989 г. до 2003 г., когато преходът към пазарно ориентирана икономика поставя нови задачи при повишаване квалификацията и преквалификацията на голям брой специалисти. Тогава, през 1989 г. към ОПКК се
създава Висша школа по мениджмънт и школи по „Икономика и управление на
производствената сфера” и „Икономика и управление на непроизводствената
сфера”. Висшата школа за мениджъри е обособено учебно-консултантско
звено. Създадена е по предложение и концепция, разработена от екип преподаватели, ръководен от доц. д-р Петър Димитров, който става и директор на тази
школа. Школата има за цел да осигурява базова и специализирана мениджърска подготовка на действащи стопански ръководители и на специалисти, работещи във функционални управленски звена, както и периодично опресняване и
обогатяване на управленските им знания и умения. В школата се проучват, обобщават и разпространяват управленски новости и управленско консултиране.
През 1990 г. Отделението за повишаване квалификацията на кадрите се преименува в Център за следдипломна квалификация (ЦСДК).
Ръководител на ЦСДК от 1990 г. до 1993 г. е доц. д-р Петър Димитров, като зам. ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация.
През 1991 г. към ЦСДК се създава Бизнесучилище, в което се осъществява интегрирана програма по мениджмънт на основата на сътрудничеството с Бизнесучилището в Нотингам – Великобритания. Директор на Бизнесучилището е доц. д-р Никола Църев. В него активно работят като преподаватели:
доц. д-р Петър Димитров, проф. д-р ик. н. Юлия Узунова, доц. д-р Елена Георгиева, доц. д-р Цвета Зафирова, доц. д-р Апостол Апостолов, доц. д-р Анастасия Станчева, гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков, гл. ас. Милчо Близнаков.
През тези години активно работи и Информационно-издателско бюро
към Центъра. Издава се много литература от чужди автори, предимно в областта на мениджмънта. През следващите години продължават да функционират
като относително обособени звена: Висшата школа по мениджмънт, интегрирала в себе си Бизнесучилището; Агенцията за човешки ресурси със значителен
периметър на действие, включващ регионални центрове в градовете Разград,
Шумен, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Висшата школа по мениджмънт има център в гр. Разград, ръководен от
доц. д-р Никола Димитров и център в гр. Добрич, ръководен от доц. д-р Никола
Църев. Агенцията за човешки ресурси работи успешно под ръководството на
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доц. д-р Татяна Христова. В Сливен и Ямбол чрез НТС са осъществени квалификации по „Банково дело” с ръководител проф. д-р ик. н. Цветан Коцев и по
„Счетоводство на предприятието” с ръководител гл. ас. Слав Танев. От 1991 г.
до 2006 г. се провежда редовно квалификация „Мениджмънт и стопански бизнес” с научен ръководител проф. д-р Георги Димитров, в която са обучени 2164
специализанти. Успех има и квалификация „Управление на социалните дейности” с ръководител доц. д-р Лейзер Майер.
В условията на утвърждаването на пазарния механизъм в икономиката
претърпяват промени всички учебни планове и програми за обучение и квалификация. Ясно е изразен стремежът да се използва опитът на страните с развита пазарна икономика. На тази основа в учебния процес са включени и гостпреподаватели от САЩ, Англия, Япония и др. Разширяват се формите за квалификация чрез проведените практически бизнессеминари с участието на американски преподаватели и специалисти от практиката. Основен методичен подход при провеждането на семинарите е решаването на практически казуси,
свързани с проблемите на стратегическото управление. В тези семинари участват изявени наши преподаватели: проф. д-р ик. н. Ивона Якимова, проф. д-р
Зоя Младенова, доц. д-р Петър Димитров, доц. д-р Таня Костова, доц. д-р Никола Църев, доц. д-р Цвета Зафирова, гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков, гл. ас
Милчо Близнаков, гл. ас. Вартануш Карагьозян и др. През юни 1992 г. е проведена международна конференция на тема: „Преходът към пазарна икономика:
теория и практика”, като нейното провеждане включва: Българо-американски
практически семинар „Управление на малкия бизнес” и Теоретична конференция „Преходът към пазарна икономика”.
Реализирани са редица международни програми – BALP, PDS, Индустриална логистика, Източно-западен мениджмънт.
Програмата по бизнесадминистрация BALP е финансирана от Ноу-хау
фонда и се реализира с Университета в Нотингам.
Програмата PDS се финансира от Американската агенция за международно развитие и се реализира съвместно с Университета в Минесота. Съдържанието на програмата е Екологичен мениджмънт. Ръководител е доц. д-р Вълкан
Станев.
Програмата по Индустриална логистика е по TEMPUS (водещ е Университетът по национално и световно стопанство – София) и е съвместна с
университети от Испания и Франция с активното участие на проф. д-р Зоя Младенова и доц. д-р Христина Казашка.
Програмата с Баварския център за Източно-западен мениджмънт цели
практическа ориентация на следдипломното обучение. През 1994 г. са проведени два етапа на обучение на специалисти от туристически фирми по „Хотелски
и туристически мениджмънт” с преподаватели от Баварския център за Източно-западен мениджмънт.
ЦСДК при ИУ – Варна участва с още 4 български партньора в Програмата за обучение на мениджъри към ФАР. Тази програма е насочена към нуждите от гъвкава маркетингова политика и подобряване качеството на работата
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на българските образователни институции в обучението по мениджмънт. В края
на 1997 г. петте партньора учредяват Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП). Асоциацията съдейства за разработване и утвърждаване на учебните програми и действа като национален форум за
развитието на професионалния мениджмънт и предприемачеството в страната и
същевременно поддържа връзки с други международни организации за развитие
на управленската дейност. В рамките на тази програма ЦСДК организира специализирано модулно обучение с участието на наши и външни преподаватели.
От 1994 г. до 2001 г. ЦСДК се ръководи от доц. д-р Благо Благоев –
директор.
Провеждат се обучения на безработни лица чрез Бюро по труда – Варна,
Добрич, Балчик. В Силистра се провежда обучение по проект „Красива България” с две групи безработни.
През 2001 г. и 2002 г. по договор с Германското дружество за техническо
сътрудничество се провежда с две групи квалификация „Консултант по професионално развитие”. Ръководители на тази квалификация са доц. д-р Апостол Апостолов и доц. д-р Райна Стойнешка.
През 2001 г. е създадена CISCO академия за обучение на мрежови администратори с главен инструктор гл. ас. Михаил Радев. Учебният материал
включва теория и множество практически занятия върху реално оборудване,
както и тестове за междинна проверка на придобитите знания. Програмата е
онлайн – лекциите се свалят от Интернет, което дава възможност те да се
осъвременяват според развитието на технологиите. Тази година бе отбелязана
10-годишнината на CISCO академията.
Цялата тази огромна по обем и разнообразна по вид работа се обслужваше от екип служители с различен числов състав през годините: Иванка Радева
– работи в Отделението от неговото създаване; Аглая Чулова, Димитрина Найденова, Лилия Демирева, Людмил Борисов, Огнян Генчев – от 1977 до 1979 г.;
Недялка Бочева, Ваня Игнатова, Милка Мачева, Елисавета Тодорова, Йовка
Атанасова, Божидарка Атанасова – от 1984до 1986 г.; по-късно – Петя Савова,
Гинка Кожухарова, Желязка Чотукова, Мая Радославова, Анелия Димова, Веселина Божинова, Румен Христов, Димчо Димов, Илияна Дончева, Румяна Стоянова, Снежана Нешева, Добринка Кисимова – всички допринесли за тези много добри резултати в дейността на ЦПО.
От 01.01.2002 г. ЦСДК преминава на щат и банкова сметка към
ИУ – Варна.
За дейността на ЦПО от август 2001 г. до май 2011 г. отговаря зам.ректорът по финанси и повишаване квалификацията доц. д-р Никола
Бакалов.
Четвърти етап – от 2003 г., когато към Центъра за следдипломна квалификация преминава и дейността на Центъра за факултативно обучение на студентите. Студентите се обучават в специалности и курсове, а специализантите
– в квалификации и курсове. От началото на учебната 2006/2007 г. двата центъра са обособени като два сектора в Центъра за следдипломна квалификация. В
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края на юни 2007 г. ЦСДК е преименуван в Институт за продължаващо обучение, а в края на септември 2008 г. – в Център за продължаващо обучение.
Чрез ЦПО през 2007 г. и 2008 г. по спечелен от ИУ – Варна европейски
проект, финансиран от програма „Фар”, се провежда квалификация „Аграрен
бизнес” с две групи по 15 души. Ръководител на проекта е доц. д-р Марин
Маринов, а в екипа участват и доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Никола
Бакалов, инж. Атанас Атанасов.
Преобладаващи квалификации през този дълъг период на работа и все
още актуални са: „Счетоводство на предприятието” с ръководители проф. д-р
ик. н. Гено Генов и гл. ас. Жечо Герджиков; „Педагогика” с ръководител доц. др Райна Стойнешка, „Мениджмънт в рекреацията” с научен ръководител проф.
д-р Снежина Томова; „Мениджмънт във водния транспорт” с ръководител гл.
ас. Атанас Вълканов.
ЦПО провежда и кандидатстудентски курсове, обучение на млади асистенти и докторанти – по английски език и „Дидактика на висшето образованието”.
ІІ. Материална база
Центърът за продължаващо обучение ползва част от сградата на Икономически университет – Варна, като обучението се осъществява в учебни зали
и специализирани кабинети – компютърни зали, фонотека, видеотека, кабинети
за езиково обучение. Използват се съвременните учебно-технически средства
и пособия – компютри, мултимедия, CD – плеър и др.
Библиотечното обслужване се осъществява от Университетската библиотека и Ресурсния център на ЦПО, създаден от Висшата школа по мениджмънт
и Бизнесучилището. Дарители на учебната литература са Нотингамската политехника, Университетът в Делауер, фондация „Отворено общество”, Британският съвет чрез фонда „Ноу-хау”. В зала 2 205, (която сега е лекционна зала за
общо ползване), се помещават библиотеката и читалнята на ЦПО, създадени
заедно с Висшата школа по мениджмънт. При възможност е необходимо на
зала 2 205 да се възстанови статута на библиотека и читалня, като същевременното се използва и за заседателна зала.
Студентите и специализантите ползват и спортната база на Университета
– покрити зали за борба, баскетбол, волейбол, тенис на маса, фитнес зала, зала
за лечебна физкултура.
Администрацията на ЦПО е във втори корпус на ИУ – Варна – канцелария в каб. 2 201, кабинет на директора – 2 203, два кабинета (2 202 и 2 204 ) – се
използват за архив.
ІІІ. Насоки за развитието на ЦПО
В края на 1998 г. Академичният съвет приема стратегия за развитие на
следдипломното обучение с формулирана мисия, цели, насоки и конкретни задачи. Заложените в стратегията конкретни мерки имат за цел да допринесат за
реализирането на нови съвременни форми на обучение, както и за повишаването на качеството на обучението. При разработване на стратегията се имат пред-
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вид реалната оценка на неговите силни и слаби страни, оценката на възможностите и проблемите за неговото развитие:
Силни страни
- традиции в следдипломното обучение
- наличието на правила, механизми и
процедури; добра организация на
учебния процес
- добре развити висококачествени и
актуални базови курсове
- квалифициран и опитен
преподавателски състав
- издаване на легитимни за страната и
чужбина документи

Слаби страни
-

Възможности
- преструктуриране на икономиката с
оглед членството в ЕС
- потребност от повишаване мобилността
на трудовите ресурси
- нови изисквания към мениджмънта
- развитие на нови форми на
следдипломно обучение в нови
направления и курсове
- организиране на съвместно
следдипломно обучение с други ВУЗ,
организации и институции

липса на гъвкаво обновяване на
курсовете и диверсификация
преобладаване на лекционната форма
на обучение

Проблеми
-

растяща конкуренция
обедняване на населението
ограничения от нормативен характер
понижен интерес от страна на катедри
и преподаватели
- трудности с набирането на курсисти
- липса на реални перспективи в
развитието на материалната база на
следдипломното обучение

Ръководството на ЦПО приема целите и насоките на тази стратегия. Като
отчита постигнатото при осъществяването на задачите ъ, продължава реализирането на конкретни мерки за въвеждане на нови форми на обучение и повишаване на качеството му. Работи се по създаване на ново Бизнесучилище. По предложение на катедра „Маркетинг” предстои разкриването на Бизнесшкола по маркетинг с квалификация „Маркетингов инженеринг”. Програмата е разработена за
маркетолози от изпълнителско и висше равнище на мениджмънт. Дисциплините
са приложноориентирани и фокусират върху решенията, вземани от маркетинговите мениджъри. Структурата на програмата включва лекции, групови дискусии,
работа по казуси и презентации от участниците. Целта на квалификацията е да
адеаптира компетенциите на изпълнителския състав маркетолози и висши мениджъри към международните стандарти в тази област, за да могат да ги прилагат при управление на маркетинговия потенциал на фирмата.
Основното в бъдещото развитие и усъвършенстване на Центъра за
продължаващо обучение в ИУ – Варна, може да се сумира по следния начин:
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Култура и образование

 разработване и предлагане на разнообразни, актуални и съобразени с
реалните потребности на практиката курсове и семинари, в съответствие с процесите на засилена европейска интеграция;
 обновяване на учебното съдържание на базовите курсове;
 преориентиране от предимно лекционна форма към предимно семинарно-диалогова форма на обучение;
 увеличаване на относителния дял на елементите на самостоятелна работа на обучаваните с възлагането на персонални (групови) задачи, казуси, икономически игри, курсови работи и др.;
 подготовка и предоставяне на всеки специализант на учебни материали
(папка с тезиси, графики, схеми) по всяка дисциплина, модул, семинар;
 преминаване към модулно обучение;
 ориентиране към специализирано вътрешнофирмено обучение, съчетано с оценка на потребностите от обучение на конкретни фирми и консултации.

