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Econ Lit – I290

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
Ас. Ваня Антонова
Въведение
Притежаването на необходимите знания, умения и компетенции в областта на управлението на проекти несъмнено е задължително условие и основна
предпоставка за постигане на професионално управление. В контекста на изследване на професионалното управление на проекти, обаче, следва да обърнем
внимание на някои ключови фактори, определящи неговото състояние и потенциал за развитие, а именно:
 институционално утвърждаване на длъжността на ръководителя на проекти, или определяне на минималните изисквания за нейното изпълнение, съобразени с българското законодателство;
 осигуряване на условия за професионално образование и обучение в областта на управлението на проекти, или място и роля на образователната система в този аспект.
Във връзка с посоченото, целта на автора на това изследване е да се
проучат възможностите за професионално образование и обучение в областта
на управлението на проекти и по-конкретно – управлението на инвестиционни
проекти в България, и на тази основа да се изведат препоръки за тяхното подобряване.
1. Същност, основания и описание на длъжността
„Мениджър, инвестиционни проекти”
Все по-широкото разгръщане на работата по проекти през последните години, особено в контекста на интензификация на строителната индустрия (от началото на миналото десетилетие) и реализирането на редица мащабни проекти за
изграждане на жилищни и ваканционни комплекси, хотели, административни сгради, търговски и развлекателни центрове, очертават ролята на проектния ръководител и налагат институционалното утвърждаване на длъжността.
Информация за длъжностите в областта на управлението на проекти дава
Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 (за краткост
НКПД-2011)1, определяща професионалната и длъжностната структура в Ре1

Вж. Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.
Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от
01.01.2014.
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публика България. От нея става ясно, че към края на 2014 г. длъжностите в
областта на управлението на проекти са 3 на брой (1213 5046 Ръководител проект; 1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти; 2421 5027 Мениджър, проекти), разпределени в 2 класа: Клас 1 Ръководители и Клас 2 Специалисти. Налице са също така и други длъжности, свързани с работата по проекти (2422 6004
Експерт, програми и проекти, 2422 6007 Сътрудник по управление на европейски
проекти и програми, 2512 5006 Ръководител ИТ проекти), съсредоточени в Клас
2 Специалисти. За изпълнението на всяка длъжност се изисква минимално образователно и квалификационно ниво.
За целите на НКПД-2011 са определени десет образователни и квалификационни нива, като за посочените по-горе длъжности минимално изискуемата
образователно-квалификационна степен е „професионален бакалавър по …” (за
ниво 5) или „бакалавър” (за ниво 6). Така определените образователни и квалификационни нива са формулирани в съответствие със Закона за висшето образование.
В контекста на това изследване приоритетно внимание заслужава длъжността „Мениджър, инвестиционни проекти”, утвърдена със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-426/30.05.2011, в сила от
01.06.2011 г..
Принадлежността на длъжността към ед. група 1323 Ръководители в строителството, предопределя основните функциите на изпълняващите длъжността. Ръководителите в строителството: разчитат архитектурни планове и спецификации; координират трудови ресурси и доставянето на материали, машини,
съоръжения и оборудване; преговарят със собственици на сгради, строителни
предприемачи и подизпълнители, за да се гарантира изпълнението на даден проект в срок и в рамките на определения бюджет; изготвят оферти и договори;
осигуряват спазването на строителното законодателство и стандартите за работа, качество, разходи и безопасност; организират представянето на строителни планове пред съответната местна администрация; ръководят строителните работи по договор или специализирани строителни услуги, извършвани от
подизпълнители; осигуряват строителния надзор от съответните компетентни
органи; изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите; контролират подбора, обучението и работата на
персонала и подизпълнителите и др.
Така дефинираните основни функции на проектните ръководители допълнително се конкретизират и детайлизират в съответни длъжностни характеристики, разработвани, утвърждавани и прилагани в организациите.
Относно утвърждаването на длъжността на проектния ръководител можем да направим следните по-важни изводи и обобщения:
• Обособяването на длъжността „Мениджър, инвестиционни проекти” е
естествен резултат от активното присъствие на дейността в строително-инвестиционния процес, макар и утвърдена едва през 2011 г.;
• Принадлежността на длъжността към единична група 1323 Ръководители в строителството, е показател за наличие на сходство в притежа-
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ваните компетенции на проектните ръководители с длъжности като:
„Началник, строителен обект”, „Началник, строеж”, „Ръководител, група в строителството”, „Главен инженер, строителство” и др.
• Минималното образователно и квалификационно ниво, определено за заемане на длъжността е 6 (ОКС „бакалавър”), което макар и в съответствие с изискванията на международните организации (в контекста на
програмите за сертификация)2, по наше мнение, е недостатъчно. Както
се вижда, работата на ръководителите изисква прилагането на разнообразни компетенции, което предполага придобиването на по-висока образователно-квалификационна степен.
С цел усъвършенстване на длъжностната структура в областта на управлението на инвестиционни проекти и повишаване на професионалните компетенции в тази област, считаме, че е необходимо да се поставят по-високи изисквания към заемащите длъжността – най-малко на ниво организация. Това, от
своя страна, ще стимулира самите проектни ръководители да усъвършенстват
притежаваните от тях знания, умения и компетенции, както технически, така
също икономически и управленски, по-голямата част от които (все още) са резултат по-скоро на дългогодишна практика, отколкото на придобита професионална квалификация. По-високите изисквания към длъжността ще ограничат
също така броя на неуспешните подбори при назначаване на длъжността „Мениджър, инвестиционни проекти”.
2. Професионално образование и обучение
по строителни професии и специалности
Придобиването на професионална квалификация, от друга страна, като
„съвкупност от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения”, се осигурява (на първо място) от
системата на професионално образование и обучение. Функционирането и
развитието на системата се регулира със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)3. Съгласно ЗПОО (чл. 6, ал. 1), професионалното
образование и обучение се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение
(СППОО) 4.
От Списъка се вижда, че строителните специалности (от ПН „Строителство”), по които се осъществява обучение за придобиване на професионална
квалификация, са 26 на брой, обособени в 8 професии („Строителен техник”;
2

3

4

Така например, програмата за сертификация на Международната асоциация по управление на
проекти (IPMA) не поставя конкретни изисквания по отношение на придобито образование, а
тази – на Института за управление на проекти (PMI), допуска средно или висше – ОКС „бакалавър”.
Закон за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл. изм. ДВ, бр. 98/
2014).
Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД
09-413/12.05.2003, посл. акт. със Заповед № РД09-74/20.01.2014.
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„Строител”; „Строител-монтажник”; „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”; „Пътен строител”; „Пещостроител”; „Помощник в строителството”; „Помощник пътен строител”). Завършилите придобиват съответно І, ІІ или ІІІ СПК, съобразно специалността. В същата област на образование
(„Архитектура и строителство”) попадат и специалностите от ПН „Архитектура, урбанизъм и геодезия” – 4 на брой, обособени в 3 професии („Геодезист”;
„Реставратор-изпълнител”; „Техник-реставратор”). Завършилите придобиват
съответно ІІ или ІІІ СПК, в зависимост от специалността.
Специалности в областта на управлението на инвестиционни проекти няма,
поради по-високото образователно и квалификационно ниво, определено за заемане на длъжността. Въпреки този факт, обучението по строителни професии и
специалности дава фундаментална професионална подготовка в областта на
науката, технологията и методите за изграждане и поддържане на сгради и
съоръжения, на техните инсталации, както и на пътища, транспортни съоръжения, хидротехнически, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни
системи и други.5
Съгласно ЗПОО, придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови
програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Програмите се
конкретизират с държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на
квалификация по професии, приети с наредба на министъра на образованието и
науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства.6 Въз основа
на ДОИ, за придобиване на квалификация по професии се разработват учебните планове и програми.
С наредбите за придобиване на квалификация по отделните строителни
професии (в т.ч. „Геодезист”; „Строителен техник”; „Строител”; „Строителмонтажник”; „Монтажник на ВиК мрежи”; „Пътен строител”) 7 се определят
5

6

7

Вж. също: Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2008). София: НСИ,
2007, с. 48-49.
Чл. 17, т. 3 от Закона за народната просвета (обн. ДВ, бр. 86/1991, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 61/
2014).
Вж. Наредба № 35 от 01.07.2010 за придобиване на квалификация по професията „Геодезист”,
обн. ДВ бр. 67 от 27.08.2010, в сила от 27.08.2010, изд. от Министъра на образованието, младежта и науката; Наредба № 33 от 01.07.2010 за придобиване на квалификация по професията
„Строителен техник”, обн. ДВ, бр. 67 от 27.08.2010, в сила от 27.08.2010, изд. от Министъра на
образованието, младежта и науката; Наредба № 5 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация
по професията „Строител”, обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2012, в сила от 31.01.2012, изд. от Министъра
на образованието, младежта и науката; Наредба № 6 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник”, обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2012, в сила от 31.01.2012,
изд. от Министъра на образованието, младежта и науката; Наредба № 7 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012, в сила от 03.02.2012, изд. от Министъра на образованието,
младежта и науката; Наредба № 8 от 09.01.2012 за придобиване на квалификация по професията
„Пътен строител”, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012, в сила от 03.02.2012, изд. от Министъра на
образованието, младежта и науката.
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съответните държавни образователни изисквания (ДОИ), включително необходимите професионални компетенции на обучаваните лица в сферата на професионалното образование и обучение.
Най-голямо значение за придобиването на професионални компетенции
(професионални знания и умения) имат съответно професионалните гимназии
по строителство, центровете за професионално обучение и висшите училища.
Професионалните гимназии осъществяват професионално образование
с придобиване на ІІ СПК с продължителност четири години или на ІІІ СПК с
продължителност четири или пет години. В тях се приемат ученици със завършено основно образование или със завършен VII клас. Професионалните гимназии могат да осъществяват също така и професионално обучение с придобиване на І, ІІ и ІІІ СПК, на квалификация по част от професията, както и професионално обучение с придобиване на ІV СПК въз основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговарят на условията, определени с
държавните образователни изисквания.8
Въз основа на наше проучване на условията за професионалното образование и обучение в професионалните гимназии у нас, могат да бъдат направени
следните по-важни обобщения:
• Общо 33 професионални гимназии в страната осъществяват обучение
за придобиване на професионална квалификация по специалности от област на образование „Архитектура и строителство”, в т.ч.: професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия /10/; професионални гимназии по строителство /6/; професионални гимназии по строителство и архитектура /3/; други професионални гимназии /14/.
• Институциите са относително равномерно разпределени по административни области (с изключение на Кюстендил). Съсредоточени са предимно в областните градове (без Ловеч), като по такъв начин реално
покриват територията на цялата страна. Най-голяма концентрация на
образователни институции се наблюдава в областите Стара Загора /4/,
Велико Търново /3/, Пазарджик /2/ и Пловдив /2/, което в значителна
степен се предопределя от централното им местонахождение.
• Най-широко е застъпено обучението за придобиване на ІІІ СПК по професия „Строителен техник”, специалности: „Строителство и архитектура”, „Транспортно строителство” и „Водно строителство”, следвано от
обучение за придобиване на ІІІ СПК по професия „Геодезист”, специалност „Геодезия”; за придобиване на ІІ СПК по професия „Строителмонтажник”, специалност „Сухо строителство” и по професия „Строител”, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”.
• По професии и/или специалности не се предлага обучение. Такива са,
например: „Армировка и бетон”, „Бояджийски работи”, „Строително
дърводелство”, „Строително тенекеджийство” и „Покриви” (за придо8

Чл. 19, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл.
изм. ДВ, бр. 98/2014).
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биване на ІІ СПК по професия „Строител”); „Стоманобетонни конструкции” и „Метални конструкции” (за придобиване на ІІ СПК по професия „Строител-монтажник”); специалностите за придобиване на ІІ СПК
по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”; специалностите за придобиване на І СПК по професия „Помощник
пътен строител”; и др.
• Обучението по строителни професии и специалности в системата на професионалното образование и обучение има изцяло техническа насоченост, като придобиването на икономически и управленски знания и умения е изключително слабо застъпено по отделни учебни предмети като
„Икономика” и „Предприемачество” (вж. напр. Учебен план за придобиване на ІІІ СПК по професия „Строителен техник”) или само „Икономика” (по-голяма част от останалите специалности);
• Основна част от учебните планове за професионална подготовка по строителни професии и специалности са утвърдени през 2004 г. и в периода
2007 – 2010 г., като утвърдените през последните 5 години касаят поскоро различните форми на обучение.
• Учебните програми на професионалните гимназии по строителство са
разработени и утвърдени в периода 2005 – 2008 г., като отразяват постиженията на науката до този момент. Единствената по-нова програма е
по „Технология на строителството” по професия „Строителен техник”,
специалност „Строителство и архитектура”, утвърдена през 2013 г..
Учебните планове и програми като цяло отговарят на посоката, в която се
развива сектор „Строителство”. Обръща се внимание на основните области, в
които се наблюдават новости в използваните материали и технологии – сухо
строителство, изолации, довършителни работи, транспортно и водно строителство и др. Голяма част от използваните литературни източници, обаче, са от 80те и 90-те години, което предполага недостатъчна актуалност на учебното
съдържание.9
С оглед подобряване на условията за професионална подготовка, осъществявана от професионалните гимназии, считаме, че е необходимо:
 ако не се разкриват нови специалности, то поне да се въведат нови учебни
предмети и да се актуализират прилаганите учебни планове и програми,
с отразяване на тенденциите на изменение в сектора – резултат на продуктови и технологични иновации в области като енергетика, енергийно
строителство, фасаден инженеринг, системи за сградна автоматизация,
екология, опазване на околната среда и др.;
 да се разшири професионалната подготовка в области като икономика
(респ. секторна икономика), финанси, инвестиции, управление на инвестиционния процес, управление на проекти в строителството и др., особе9

По-подробно в този аспект вж.: Калчев, Р. Работни места и компетенции на работната сила в
сектор „Строителство”. – Строително предприемачество и недвижима собственост. Варна, Наука и икономика, 2013, с. 333.
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но за специалностите по професия „Строителен техник”. Това би довело
до повишаване на професионалните компетентности на обучаващите се,
до подобряване на професионалната им пригодност за професионална
реализация, както и до разширяване на притежаваните от тях знания и
умения при продължаване в следваща степен на образование, особено
по икономически специалности;
 да се обновят учебните програми и особено учебното съдържание. Както
беше посочено, прилаганите учебни програми са утвърдени в периода
2005 – 2008 г., а значителна част от използваните за разработване на
учебното съдържание източници са от 80-те и 90-те години. Това налага
актуализиране на използваната литература, както и нейното разширяване с научните постижения на наши и чужди автори и специалисти.
Други институции, осъществяващи обучение за придобиване на професионална квалификация по строителни специалности, са центровете за професионално обучение (ЦПО). Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години. 10 Подлежат на лицензиране от Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО) по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за
професионално образование и обучение (СППОО).
Съгласно Регистъра на лицензираните ЦПО11, центровете с активна лицензия
към края на 2014 г., осъществяващи обучение за придобиване на професионална
квалификация по професии от област на образование 58 Архитектура и строителство, са 414 на брой (от общо 957, функциониращи на територията на страната).
С най-висока концентрация на обучаващи институции е Софийска област /46/
(респ. София град), следвана от Пловдив /33/ и Варна /29/, което произтича от
по-големия брой икономически активно население в тези райони и съответно
по-големия интерес към професионално обучение. И тук се наблюдава съсредоточаване на институциите в областните градове, като за областите Видин,
Добрич и Ямбол, наблюдаваното явление е абсолютно.
Най-широко е застъпено обучението за придобиване на ІІ СПК по професия „Строител”, всички специалности. Доста по-слабо е представено обучението за придобиване на ІІІ СПК по професия „Строителен техник”.
Прави впечатление, че за разлика от професионалните гимназии, обучението в центровете за професионално обучение покрива почти всички специалности. Това пряко кореспондира с основната функция на този тип институции,
а именно – да доближават професионалното обучение до по-широк кръг потребители от различни географски райони и да създават реална възможност за
повишаване на ефективността и професионалната пригодност на работната сила,
в съответствие с пазара на труда и европейските изисквания.
10

Чл. 20 от Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 68/1999, посл. изм.
ДВ, бр. 98/2014).
11
is.navet.government.bg/# - Интегрирана информационна система на Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО), Регистър на лицензираните ЦПО.
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3. Място на професионалното управление на проекти
в системата на висшето образование
Несъмнено, най-голямо значение за придобиване на професионални компетенции, особено в областта на управлението на инвестиционни проекти, имат
висшите училища. Съгласно Закона за висшето образование (ЗВО)12, системата на висшето образование в България включва университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Обучението се осъществява в
52 професионални направления от 9 области на висшето образование.13
За целите на това изследване са разгледани общо 51 акредитирани висши
училища14, а основните резултати са систематизирани по-долу.
Обучение в областта на управлението на проекти се предлага в 11
висши училища по специалности като: „Управление на проекти”, „Управление
международни проекти”, „Управление на проекти, финансирани от фондове на
ЕС”, „Управление на европейски инфраструктурни проекти”, „Строителство на
сгради и съоръжения” със специализация „Управление на инвестиционни проекти”, „Управление на проекти в строителството” и др., изключително магистърски програми. Обучението по специалностите се осъществява в четири професионални направления (ПН): „Икономика”, „Администрация и управление”,
„Общо инженерство” и „Архитектура, строителство и геодезия” от две области на висшето образование „Социални, стопански и правни науки” и „Технически науки”.
Магистърските програми от първите три направления подготвят управленски кадри и квалифицирани специалисти с необходимите теоретични знания,
практически умения и професионални компетентности в областта на управлението на проекти като цяло, включително управление и изпълнение на проекти,
финансирани от фондовете и програмите на ЕС. Целта е повишаване на административния капацитет в бизнес организациите, публичните администрации и
неправителствения сектор за управление на проекти.
Обучението в магистърска програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти”, както подсказва и самото наименование, е насочено към
подготовка на специалисти с компетентности по разработване и структуриране
на предложения за европейски инфраструктурни проекти, притежаващи умения
и знания да участват в техническото, административното и финансовото управление и реализиране на дейностите по проекта.
Обучение в областта на управлението на инвестиционни (строителни) проекти се предлага по две магистърски програми, едната от които –
„Управление на проекти в строителството” (Университет по архитектура, строи12

Закон за висшето образование (обн. ДВ, бр. 112 / 1995, посл. изм. ДВ, бр. 66 / 2014).
Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления (обн., ДВ, бр. 64 / 2002; посл. доп. бр. 94 /
2005).
14
www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167 – Министерство на образованието и науката,
Регистър на акредитираните висши училища в Република България.
13
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телство и геодезия), е предназначена за завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” за обогатяване на придобитите знания по строително инженерство. Успешно завършилите магистърската програма придобиват знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект. Но както се забелязва от учебния план
по специалността, обучението следва логиката на управленската теория в областта на управлението на проекти. Основното предимство тук (а и основно ограничение) в контекста на управлението на инвестиционни проекти е наличието на (или поскоро необходимостта от) придобита квалификация по строително инженерство.
За целите на това изследване внимание заслужава специалността „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация „Управление на инвестиционни проекти”, предлагана във Висшето строително училище „Л. Каравелов”
– София. Подготовката по разглежданата магистърска програма се осъществява
на изключително широка основа, обхващайки ключови области като: управление и управленски решения; инвестиции, финанси, бюджет; строително право;
маркетинг, мениджмънт, предприемачество; информационни технологии и др.,
които, по наше мнение, са изключително важни за всеки проектен мениджър, но
липсват в значителна част от останалите програми.
В системата на висшето образование подготовка в областта на строителството се осъществява и по редица други технически специалности
от ПН „Архитектура, строителство и геодезия”, някои от които с по-широка
профилираност („Строителство на сгради и съоръжения”), а други - предлагащи по-тясна специализация („Транспортно строителство”, „Пътно строителство”,
„Хидротехническо строителство”, „Хидромелиоративно строителство” и др.),
както и по една от ПН „Икономика” („Икономика на строителството”). Всяка
от тях дава възможност за придобиване на определени професионални компетентности за управление и/или изпълнение на основни части от съвкупния строително-инвестиционен процес, но не и необходимите интердисциплинарни компетентности за управление на цялостния инвестиционен процес, особено при
реализация на мащабни инвестиционни проекти.
С цел подобряване на възможностите за придобиване на професионални
компетентности по управление на проекти в системата на висшето образование
в България и на база проучване опита на други европейски страни като Дания и
Великобритания15 с традиции във висшето образование, считаме, че са подходящи следните препоръки:
 Разширяване на възможностите за обучение в областта на управлението на проекти, включително и в ОКС „бакалавър”, с програми като: „Управление на проекти и риск мениджмънт”, „Управление на проекти /по
сектори/”, „Управление на проекти за развитие” и др. Най-голям потен15

Авторът е публикувал свое изследване за мястото на професионалното управление на проекти
в системата на висшето образование в България, включително съпоставка с образователните
системи в Дания и Великобритания. За подробности вж.: Антонова, В. Място на професионалното управление на проекти в системата на висшето образование. – Строително предприемачество
и недвижима собственост. Варна, Наука и икономика, 2014.
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циал в това отношение имат университети, осъществяващи обучение от
област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.
 Разширяване на възможностите за обучение в областта на управлението на инвестиционни проекти, посредством:
1. Разкриване на нови специалности.
Сега обучението в областта на управлението на инвестиционни проекти е
изключително тясно представено – от две магистърски програми, като подготовката по „Управление на проекти в строителството” (УАСГ) следва по-скоро
логиката на общата управленска теория в тази област. Потенциал за разкриване на нови програми имат основно университети, предлагащи обучение от област на висшето образование „Технически науки”, строителни специалности.
2. Профилираност на обучението от различните степени на образование посредством разширяване на приемствеността.
Известна профилираност е налице и към настоящия момент. Както стана
ясно по-горе, предлаганите програми в областта на управлението на инвестиционни проекти са от ПН „Архитектура, строителство и геодезия” и са предназначени за „надграждане” на придобити знания и умения в областта на строителното инженерство. Това, обаче, поставя изключителни ограничения за придобилите степен на висше образование в друга област. По наше мнение е необходимо да се работи в посока разширяване на приемствеността посредством
специализирани бакалавърски и магистърски програми.
3. Профилираност на обучението в рамките на специалността.
Профилираност в рамките на специалността, посредством комплекс от специализиращи модули (и/или под формата на специализация по основна специалност), е
също добра практика не само в чужбина, но вече и в България.16 По-широкото й
прилагане би допринесло в значителна степен за подобряване на гъвкавостта на учебните програми и разширяване на възможностите за професионална подготовка у нас.
Подобна практика, по наше мнение, може и следва да бъде приложена, както по
отношение на техническите, така и по отношение на икономическите специалности.
И не на последно място – веднъж придобити, професионалните компетенции следва непрекъснато да се актуализират и надграждат в съответствие с
измененията на средата. Условия за това предлага продължаващото професионално обучение (ППО). В системата на висшето образование продължаващото обучение се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование, като в чл. 43 на ЗВО се използва специфичното означение
„обучение за повишаване на квалификацията”.
16

Подобни примери са: специалност „Строителство на сгради и съоръжения” със специализация
„Управление на инвестиционни проекти” (ВСУ „Л. Каравелов” – София); специалност „Международни икономически отношения” със специализация „Управление на международни проекти”
(УНСС – София) и др.

Статии

57

Въпреки безспорните предимства на тази форма на обучение, следва да
отбележим, че разглежданите висши училища не използват (или поне не напълно)
своя потенциал в областта на управлението на проекти. Различните форми на
продължаващо обучение са насочени по-скоро към развиване на определени
компетенции (за работа със специализиран софтуер, контрол на качеството, здраве и безопасност), като специализиращите програми в областта на управлението на проекти са изключително слабо представени. В този аспект считаме, че е
подходящо да се разшири интердисциплинарният подход към обучението, посредством обединяване на усилията на преподаватели от различни области за
постигане на взаимно проникване и обогатяване на иначе разностранни дейности и компетентности в областта на управлението на инвестиционни проекти.
Заключение
В заключение можем да направим обобщаващия извод, че образователната
система в България разполага с необходимите ресурси за подготовка на квалифицирани кадри по управление на инвестиционни проекти, но все още не е разгърнала
напълно своя потенциал. Възможности и предпоставки за развитие в този аспект
има както в системата на професионалното образование и обучение (в т.ч. професионални гимназии и центрове за професионално обучение), така и в системата на
висшето образование. Конкретни препоръки, които считаме за подходящи, с оглед
подобряване на условията за професионално образование и обучение, са:
 в системата на професионалното образование и обучение – въвеждане
на нови учебни предмети, актуализиране на прилаганите учебните планове и програми, разширяване на професионалната подготовка на обучаемите в областта на икономиката и управлението;
 в системата на висшето образование – въвеждане на нови учебни програми, разкриване на нови специалности, разширяване на приемствеността, профилиране на обучението и пр.
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