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Проф. д-р Веселин Хаджиев 

 

1. Въведение 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания приема, че 

научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са двигател на 

съвременната икономиката, базирана на знания. Поради това университетското 

ръководство подхожда към научно-изследователската дейност с разбирането, че 

именно тя ще повиши конкурентоспособността на университета чрез създаване 

и поддържане на политика и култура за стимулиране на иновациите и нововъ-

веденията, разширяване участието на преподавателите и студентите в нацио-

нални и международни изследователски проекти, научно обслужване на бизне-

са, държавата и социалните партньори. Реализацията на тази политика ще оси-

гури на университета равноправно участие в Европейското изследователско 

пространство и постигане целите на Стратегията за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Цел на тази статия е да се направи преглед на състоянието 

на научно-изследователската дейност в Икономически университет – Варна 

през периода 2011 - 2015 г. и да се очертаят насоките за нейното развитие в 

съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование и Национал-

ната стратегия за развитие на научните изследвания. 

Научно-изследователската дейност в Икономически университет – Варна 

се осъществява под различни форми и организация. В съответствие със струк-

турата на Мандатната програма и Отчета за изпълнение на мандатната програ-

ма, в следващото изложение се представят реализираните за периода научни 

проекти, организираните и проведени научни събития и научни публикации. 

2. Научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет 

През периода 2011 - 2015 г. се утвърди участието на академичния състав в 

научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет. Значителен принос 

в това отношение имат усилията на академичното ръководство да подобри ус-

ловията за участие в конкурсите чрез актуализации на вътрешната нормативна 

уредба, увеличаване на бюджетите на проектите, възможности за съфинансира-
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не и пр. В началото на периода се изпълняват 18 проекта, а в края – 49. Най-

голям е интересът към финансиране на научно-приложни проекти за по-дълги 

срокове на изпълнение.  

Респективно, увеличава се обемът на планираните и отчетените средства за 

реализация на научните проекти. В началото на периода планираните средства 

са 109 818 лева, респективно отчетените – 40 193 лева. В края на периода пла-

нираните средства са 113 134 лева а отчетените – 80 913 лева. Констатира се, че 

въпреки създадените добри условия за реализация на проектите, усвояемостта 

на заложените средства е сравнително ниска – от 55% до 71%. Най-висока е ус-

вояемостта на средства по научно-приложни проекти, респективно, най-ниска – 

при проектите за подпомагане разработването на емпирична част на дисерта-

ция. 

За реализация на научните проекти са привлечени широк кръг от хабили-

тирани лица, асистенти, докторанти, студенти и други специалисти. За отделни 

години общият брой на участниците в проекти достига 200. Преобладаваща 

част от участниците в научни проекти са академичен състав и студенти от Ико-

номически университет – Варна. От тях, най-голямо е участието на доценти – 

51 за последната година. 

От една страна, като слабост на тази форма на научно-изследователска 

дейност може да се отчете отсъствието или недостатъчното външно финансира-

не. Това може да се отдаде, както на ниската инициативност на академичния 

състав, така и на липсата на ясно изразен интерес от страна на бизнеса. Като 

слаба страна на тази форма на научно-изследователска дейност може да се от-

чете и липсата на интерес към проекти за участие в международни научни 

програми и допълнителна финансова подкрепа за текущи проекти, финансирани 

от национални и международни организации. От друга страна, конкурсите за 

научни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет, дават своя 

принос за поддържане и активизиране на научно-изследователската дейност и 

на научния живот. Те се утвърждават като основна форма за научна проява на 

академичния състав на университета. Конкурсите откриват възможност за из-

вършването на мащабни научни изследвания със значими резултати за стопанс-

ката практика, както и за популяризирането на тези резултати. Не на последно 

място тези проекти позволяват интегрирането на усилията на специалисти от 

различни звена и научни области, на учени от различни поколения, както и 

привличането на специалисти от други университети и от практиката. Това ги 

утвърждава като гъвкава и перспективна форма за извършването на изследова-

телска работа.  
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3. Научно-изследователски центрове 

С цел развиване организационната инфраструктура на научно-изследо-

вателската дейност през периода 2011 - 2015 г. стартира изграждането на науч-

но-изследователски центрове. Това са Център за изследвания и прилагане на 

нови информационни и комуникационни технологии, Център за финансови изс-

ледвания и развитие, Център за социални изследвания, Център за иновации и 

развитие, Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни ин-

вестиции. Новите звена успяха да осъществят, както организационна и норма-

тивна подготовка, така и дейност по същество. 

Центърът за изследвания и прилагане на нови информационни и комуни-

кационни технологии реализира редица проекти като „IT умения – задължител-

ният минимум”, „IT мастер клас“, софтуерна система „Управление на отпуски-

те“, интегрирана система за провеждане на текущ контрол и семестриални из-

пити, софтуерна система за планиране на учебно разписание, уеб-базирана сис-

тема за създаване и управление на учебни планове, уеб-базирана система за ре-

гистрация на кандидат-студенти,  

Чрез проекта „IT умения – задължителният минимум” Икономически уни-

верситет – Варна се превърна във високотехнологична i-зона, където дейности-

те, свързани с учебния процес, научните изследвания, административното обс-

лужване на студенти и други, се извършват чрез инструментариума на новите 

информационни и комуникационни технологии. Чрез проекта се осъществява, 

както развитие на традиционния, така и предлагане на нов образователен модел, 

в който активна роля има бизнесът. Системата „Управление на отпуските“ се 

използва за автоматизация на дейностите по планиране и отчитане на отпуските 

на академичния състав и служителите на Икономически университет – Варна. 

Уеббазираната система за регистрация на кандидат-студенти променя дългого-

дишни традиции и практики в университета и предоставя повече свобода на 

кандидатите за избор на дати и брой явявания на изпит. За новото решение са 

направени сериозни доработки на тестовата система и изградени нови бази с 

въпроси по изпитните дисциплини. В резултат на активната дейност, финансо-

вите резултати от работата на центъра са положителни. 

Центърът за социални изследвания проведе 26 проучвания за външни и 

вътрешни възложители. Общата стойност на сключените договори и възложе-

ните вътрешни проучвания е 68 656 лв. без ДДС, като 75% от приходите са от 

външни клиенти. 

Най-много проучвания са реализирани за дирекция „Превенции“ на Общи-

на Варна. Сред останалите клиенти на Центъра за социални изследвания са 
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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; „Българско социологическо дружество“ ООД; 

„Смарт Кънсълтинг Клъстър“ ДЗЗД; „Варна Фюжън енд Кетъринг“ ЕООД; „Ева 

Комерс-12“ ЕООД; ЕТ „Дисконт – Красимир Дамянов“. В рамките на отчетния 

период Центърът е осъществил и 8 проучвания, възложени от Ректора на ИУ – 

Варна. 

Центърът за иновации и развитие е работил по реализирането на два наци-

онални, четири международни и повече от 10 бизнеспроекта. Някои от тях са: 

„Европейски политики и добри практики в сферата на нетехнологичните инова-

ции”, Пилотен проект за разработване на съвместна методология за референт-

ните бюджети в Европа, „Черноморска мрежа за регионално развитие“, „Ме-

ниджмънт на информационните системи и технологии“ и др. 

Тематиката на проектите обхваща ключовите области като нетехнологични 

иновации, прилагане на иновативни методи за развитие на организациите и раз-

работване на иновативни методологии в областта на икономиката. Резултатите 

от реализирането на проектите са популяризирани чрез партньорската мрежа на 

центъра. Референтната рамка за приложни компетентности за бизнесориентира-

ното обучение е апробирана в обучението на студентите от Икономически уни-

верситет – Варна. Тя е избрана като добра практика от партньорите по проект 

InnoMot „Подобряване на регионалните политики чрез подкрепа и мотивиране 

на МСП за внедряване на нетехнологични иновации“. Центърът за иновации и 

развитие се включи активно при реализирането на дейностите по проект 

BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнесмоделиране на учебните планове и програми“. 

Чрез него се разработи и внедри модел на колаборативно сътрудничество меж-

ду бизнеса и академичните среди, в резултат на който студентите на Икономи-

чески университет – Варна придобиват приложни знания и умения, съответст-

ващи на изискванията на пазара на труда. 

Развитието на мрежата от научни центрове е стъпка напред в създаването 

на адекватна научно-изследователска инфраструктура. В същото време трябва 

да се отбележи, че раздробяването на дейностите, липсата на ясен субект, който 

да кандидатства и получава финансиране, ограничават възможностите им. Пре-

дизвикателствата, които актуализираната Национална стратегия за развитие на 

научните изследвания и Стратегията за развитие на висшето образование в Ре-

публика България поставят, изисква университетите да търсят нови организа-

ционни, юридически, финансови и други форми. Необходимо е научната дей-

ност в Икономически университет – Варна да се превърне в автономна, в значи-

телна степен самоиздържаща се дейност, пряко свързана с обслужване на биз-

неса и публичната администрация. Необходимо е през следващия мандат да се 

стартира създаването на институция със статут на структурно звено по смисъла 
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на Закона за висше образование, която чрез магията на синергията да обедини 

усилията на съществуващите изследователски центрове. 

4. Публикационна дейност на академичния състав 

Друга форма на научно-изследователска дейност в Икономически универ-

ситет – Варна са научните публикации на академичния състав. За периода на 

мандата академичното ръководство създаде редица допълнителни условия за 

увеличаване на научната продукция. Увеличени бяха възнагражденията за пуб-

ликуване на статии, студии и монографии в университетските научни издания, 

създадоха се възможности за формиране на работната заплата за сметка на на-

учни публикации и пр. В таблица 1 са представени обобщени данни за научните 

публикации на академичния състав. 

Таблица 1 

Публикационна дейност на академичен състав по вид и звена 

за периода 2011 - 2014 г.* 

 

Вид 

публикация 

Учебна 

година 

Звена 

ФСФ СФ 
Инфор- 

матика 

Управ- 

ление 

Колеж 

по тур. 

Департ. 

ЕО 
Общо 

Монографии 

2011/2012 7 13 2 10 2 - 34 

2012/2013 4 5 4 13 3 - 29 

2013/2014 3 8 5 16 - - 32 

Студии 

2011/2012 5 6 - 11 - - 22 

2012/2013 7 5 5 5 - - 22 

2013/2014 12 4 2 1 - - 19 

Научни 

статии 

2011/2012 29 63 22 22 8 6 150 

2012/2013 36 47 20 31 2 - 136 

2013/2014 16 24 32 30 6 - 108 

Научни 

доклади 

2011/2012 64 63 52 60 23 27 289 

2012/2013 45 41 58 72 7 - 223 

2013/2014 46 62 55 72 5 - 240 

* Отчетът на академичния състав се създава в края на календарна година 
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Констатира се устойчиво равнище на публикационна активност на акаде-

мичния състав. В същото време няма индикации за увеличаване на публикацион-

ната активност на академичния състав. За периода средно годишно на един пре-

подавател се падат по 0.52 статии и 1 научен доклад. В структурно отношение 

основен приоритет имат научните доклади, следвани от научни статии. Устано-

вява се, че академичният състав не дооценява научната студия като научен про-

дукт и използва сравнително рядко тази форма на публикация. 

Неубедителната активност на академичния състав по отношение на броя на 

научните публикации е едната страна на проблема. Другата страна на проблема 

е ясно посочен в Национална стратегия за развитие на научните изследвания. 

Смята се, че недостатъчно се публикува в научни списания, включени в светов-

ните наукометрични системи индексиране, рефериране и оценяване. Смята се, 

че тези публикации правят изследванията и изследователите разпознаваеми, 

което води едновременно до проверяемост на постиженията и до повишаване на 

престижа на висшето училище с по-голям брой публикации, по-висок импакт 

фактор и импакт ранг и по-голям брой цитирания. Този проблем се отнася и за 

публикационната дейност на академичния състав на Икономически универси-

тет-Варна. Нещо повече, публикуването в индексирани и реферирани издания 

дори не се отчита. Необходимо е да се положат усилия поне в две посоки: 

включване на университетски издания в системи за индексиране и рефериране и 

стимулиране публикациите в индексирани и реферирани издания. 

5. Научни събития в Икономически университет – Варна 

Традиционна и важна форма за реализация на научно-изследователска 

дейност в Икономически университет – Варна са специално организираните 

научни форуми. Те създават възможности за популяризиране на научните ре-

зултати, за развитие на научната дискусия и критика, за публикации и професи-

онални контакти. Тези форуми включват събития като университетски, факул-

тетни, катедрени конференции, кръгли маси, дискусии, конференции на млади 

научни работници, студентски конференции, публични обсъждания на научни 

трудове, публични лекции и др.  

Централно място в научния живот заемат двете общоуниверситетски науч-

ни конференции. Първата конференция се проведе под темата „Тенденции и 

предизвикателства в развитието на икономиката“. В нея участваха близо 300 

докладчици от 15 страни. Пленарни доклади изнесоха директорът на ИИИ на 

БАН проф. М. Димитров, проф. д-р С. Вачков и проф. д.ик.н. Д. Радилов. Вто-

рата конференция се проведе под темата „Икономиката в променящия се свят: 

национални, регионални и глобални измерения“. В нея участваха над 200 док-
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ладчици. Пленарни доклади изнесоха ръководителят на представителството на 

Европейската комисия за България г-н Огнян Златев, проф. д-р З. Младенова и 

г-н Георги Найденов. 

Авторитетни научни конференции бяха организирани и от първичните зве-

на на университета. На първо място трябва да се отбележи постоянството, с кое-

то ежегодно се организират научни конференции с международно участие на 

тема „Строително предприемачество и недвижима собственост” от катедра 

Икономика и управление на строителството. Катедра „Маркетинг“ организира 

научна конференция с международно участие на тема „Маркетингът – реалност 

и проекции в бъдещето”. Катедра „Счетоводна отчетност” проведе научно-

практическа конференция с международно участие на тема „Качество и полез-

ност на счетоводната информация” и научна конференция на тема „Проблеми 

при обучението по счетоводство, анализ и контрол“. Катедра „Икономика и уп-

равление на търговията“ проведе юбилейна международна научна конференция 

на тема: „Регионални и глобални измерения на търговията”. Юбилейна между-

народна научна конференция организира и катедра „Икономика и управление 

на индустрията“. Във връзка с годината на статистиката, катедра „Статистика“ 

проведе международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, 

образование, професия и дейност“. Катедра „Стокознание“ организира конфе-

ренция с международно участие „Стоковедната наука – традиции и актуалност“. 

Международна научна конференция на тема „Социалните науки и глобализаци-

ята“ организира катедра „Философски науки“. Проведе се международна науч-

на конференция на тема „Информационните технологии в бизнеса и образова-

нието“, организирана от катедра „Информатика“ и др. 

Утвърди се традицията ежегодно да се провеждат съвместни научни кон-

ференции с Херсонския национален технически университет, а също и съвмест-

ни конференции с национални научни организации като Съюза на учените, ТО 

на НТС, ИИИ на БАН и пр. Проведоха се две конференции на младите научни 

работници.  

Активно участие в организирането и провеждането на научни събития взе-

мат и студентите. Ежегодно се организира преглед на студентската научна дей-

ност, в който вземат участие студенти от всички специалности, обособени в 20 

научни секции. Естествен завършек на прегледа е провеждането на Студентска 

научна конференция през месец май. Студентската научна конференция пре-

доставя възможност за реална изява на студентите в извънаудиторна среда, в 

която да съпоставят своите знания и постижения с тези на други колеги, да об-

менят изследователски и професионални идеи, да развият своите презентацион-

ни способности и умения за участие в дискусии. Клуб „Финанси“ редовно орга-
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низират дискусии на различна тематика, като канят за лектори известни иконо-

мисти. Освен в научни конференции и дискусии, студентите от Икономически 

университет – Варна участват редовно в олимпиади по математика, програми-

ране, маркетинг, микроикономика и др. 

6. Академичен състав и докторантура 

Основен фактор на научно-изследователската дейност в Икономически 

университет – Варна е академичният състав. Респективно, неговото развитие е 

постоянна и приоритетна задача на академичното ръководство. В тази насока се 

реализираха редица мерки за подобряване на условията за израстване на акаде-

мичния състав, както и допълнително му стимулиране при заемане на по-високи 

академични длъжности. В резултат значително се подобри структурата и качес-

твото на публикационната дейност, участието на академичния състав в проекти 

и научни събития и пр. Постигна се балансирано възпроизводство на академич-

ния състав, в съответствие с действащия за отчетния период ЗРАСРБ. За перио-

да 16 преподаватели са заели академичната длъжност „професор“, 36 – акаде-

мичната длъжност „доцент“ и 69 – академичните длъжности „асистент“ и „гл. 

асистент“. 

Следвайки тенденциите на пазара на образователни услуги, броят на ака-

демичния състав през последните години плавно намалява от 261 лица в нача-

лото на мандата до 245 лица в края на мандата. Аналогично, констатира се тен-

денция на намаление на академичния и преподавателския състав от 291 лица на 

271 лица. Независимо от очертаващата се тенденция, за разлика от други уни-

верситети, структурата на академичния състав в Икономически университет – 

Варна не се отклонява от възприетите стандарти 20:30:50. В същото време, оба-

че, трябва да се отбележи, че възрастовата структура на академичния състав не 

е благоприятна. Все още, както общо така и по академични длъжности, средната 

възраст е твърде висока. Във връзка с това е необходимо през следващия мандат 

да се предприемат мерки, както за повишаване качеството на академичния със-

тав, така и да се създадат условия за по-бързо развитие на академичния състав и 

намаляване на средната му възраст. 

Обучението на докторанти в ОНС „доктор“ е ключова образователна услу-

га на Икономически университет – Варна. Тя има за цел подготовка на високок-

валифицирани кадри за научна работа и за стопанската практика, в съответствие 

с добрите практики на водещи висши училища в света. От една страна, Иконо-

мически университет – Варна разглежда обучението на докторанти и разработ-

ването на докторски дисертации като много важна част от съвкупната научно-

изследователска дейност на университета. От друга страна, успешно защитили-
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те докторанти се разглеждат като резерв за попълването на академичния състав 

на университета с млади кадри, поради което докторантурите на университета 

са обект на повишено внимание от страна на академичното ръководство. 

Във връзка с това академичното ръководство положи много усилия за раз-

витие на средата за обучение на докторанти. Чрез реализация на проекта „Каче-

ство на обучението на докторанти и постдокторанти – социална отговорност на 

университет и бизнес” се подпомагат със стипендии 50 докторанта, осигурява 

се достъп до бази с научни публикации и данни, закупува се допълнителна ли-

тература по заявка на докторантите, оборудва се специализиран кабинет за обу-

чение на докторанти и пр. Приети бяха Правила за условията и реда за присъж-

дане на научни степени и заемане на академични длъжности и Стандарт за раз-

пределение на дейностите. Въз основа на тях учебната документация за обуче-

ние в ОНС „доктор“ беше ревизирана и стандартизирана. Проведе се успешна 

кампания по акредитация на докторски програми. В резултат на тези усилия 

броят на акредитираните докторски програми в Икономически университет – 

Варна се увеличи от 12 на 17 в 5 професионални направления.  

За периода на мандата 2011 - 2015 г. се очертава устойчива тенденция на 

повишаване, както на броя на кандидатстващите, така и на броя на зачислилите 

се докторанти. В резултат на това, за периода 2011 - 2015 г. броят на обучавани-

те докторанти се е увеличил близо 3 пъти. Към момента общият брой на обуча-

ваните докторанти е 123, в това число 71 редовна форма, 28 – задочна форма и 

21 – на самостоятелна подготовка. За отчетния период успешно са защитени 50 

дисертации. Но са необходими допълнителни усилия поне в няколко посоки. 

Необходимо е да се организира целенасочена кандидат-докторантска кампания, 

акредитация на нови докторски програми и пр. 

7. Университетско издателство „Наука и икономика“ 

и университетска библиотека 

Основен инструмент за споделяне и оповестяване на резултатите от науч-

но-изследователската дейност са изданията на университетско издателство „На-

ука и икономика“: списание „Известия“, Годишник на Икономически универси-

тет и Монографична библиотека „Проф. Ц. Калянджиев“. През предходния 

мандат бяха направени съществени стъпки към усъвършенстване на изданията и 

издигането им на по-високо научно равнище. Усъвършенствани бяха правилата 

за дейността на редакционните колегии. Съществен етап в развитието на науч-

ните издания е представянето им в електронен вариант.  

Основен акцент в развитието на научните издания беше поставен върху спи-

сание „Известия“. През отчетния период се проведоха редица организационни ме-
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роприятия, касаещи редакционната колегия и имащи за цел да се постигнат 

стандартите на водещите научни списания в света. Беше въведено двойно ано-

нимно рецензиране, стандарт за библиографско описание и цитиране и пр. Беше 

взето решение и списанието вече се издава паралелно и на английски език като 

самостоятелно списание със самостоятелен ISSN номер. В резултат на всички 

тези усилия списание „Известия“ беше включено в системи за индексиране. От 

2015 г. списанието се индексира в наукометричните бази от данни RePEc и 

CiteFactor. Списанието се индексира и в Google Scholar. В процедура е включ-

ването на списанието в наукометричните бази данни EconLit, Global Impact Fac-

tor и др. 

Университетската библиотека се утвърди като среда за развитие на научно-

изследователската дейност в Икономически университет – Варна. През послед-

ните години университетската библиотека изцяло се обнови, реконструира и 

модернизира, като част от „Интегриран проект за подобряване условията за 

предоставяне на образователни услуги“. Модернизацията се изрази в изцяло 

обновения архитектурен вид на библиотеката, ново обзавеждане, климатизация 

и вентилация, преструктуриране на фонда в читалнята, откриване на свободен 

достъп на фонда за заемане за дома, оборудване на автоматизирани места за са-

мообслужване на читателите, издаване на нови безконтактни читателски карти, 

значително увеличаване на компютърните места за самостоятелна работа, оси-

гуряване на копирни машини на самообслужване, работно място за незрящи 

читатели, програмно и техническо осигуряване на процесите по дигитализация 

на фонда със закупуване на роботизиран скенер и др. 

Бяха положени необходимите усилия за осигуряване на достъпа на акаде-

мичния състав до световните бази с публикации. Бяха продължени договорите 

за ползване на ресурсите на EBSCO Business Source Complete, Енциклопедия 

Британика, Бизнесколекцията на JSTOR (Journal Stоrage – The Scholarly 

Archive), Passport GMID (Global Market Information Database) на Euromonitor 

International, Мениджмънтколекцията на Emerald. През периода бяха достъпни 

за ползване и едни от най-богатите на информационни ресурси бази – ISI Web 

of Knowledge, Science Direct и Scopus. За академичния състав, в различни пери-

оди от време, беше осигуряван достъп до пълнотекстови бази като Taylor & 

Francis online, Press Reader, CRCnetBASE, SAGE Humanities and Social Science 

Package и CABI. 

8. Изводи и препоръки 

Икономически университет – Варна е структура, чиято основна цел е да 

доставя знания, изследвания, научни анализи, иновативни решения и пр. По-
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конкретно, науката и изследванията трябва да бъдат бизнесориентирани, да 

имат практическо приложение, за да създават добавена стойност за икономика-

та. Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че извършеното 

през отчетния период отговаря на тази цел и са постигнати основните и конк-

ретните задачи от мандатната програма. Развити бяха различни форми за реали-

зация на изследователски проекти, обслужващи университета и бизнеса. Пос-

тигнато е по-високо равнище на информационно обслужване на научно-изсле-

дователската дейност чрез университетската библиотека, достъп до е-биб-

лиотеки и бази данни. Издига се авторитетът на университетските научни изда-

ния, повишава се тяхното качество и форми на достъп. Постигна се качествено 

развитие на докторантското обучение чрез разработване и акредитация на док-

торски програми, въвеждане на кредитна система, подобряване на средата за 

обучение и изследвания чрез европейски проекти и пр. Извършена е много се-

риозна работа по актуализиране на нормативната материя по отношение на на-

учно-изследователската дейност, развитието на академичния състав и докторан-

турата. Не на последно място, затвърдени са традициите да се организира поре-

дица от научни събития, утвърждаващи ролята на университета, както в науч-

ното, така и в образователното пространство. 

В същото време е необходимо да се предприемат редица мерки за усъвършен-

стване на научноизследователската дейност и развитието на академичния състав. 

Това произтича от възприетите в Стратегията за развитие на висшето образование 

принципи за финансиране на университетите, респективно увеличаване на тежест-

та на финансиране на университетите за качество. През следващия мандат следва 

да се отдели специално внимание на изграждането на адекватна научно-

изследователска инфраструктура, в съответствие с целите на стратегията и необхо-

димостта от превръщането на научно-изследователската дейност в основна и при-

съща за университета дейност. Необходимо е да се стартира създаването на изсле-

дователски институт със статут на структурно звено по смисъла на Закона за 

висше образование. Чрез него ще се осигури синергията от обединените усилия на 

създадените през предходния мандат изследователски центрове. 

В новоизградения институт ще се осъществява научноизследователска, 

консултантска, приложна и популяризаторска дейност в областта на социални-

те, стопанските и правните науки, както и в областта на математиката и инфор-

матиката. Целта е чрез института да се постигне функционална интеграция 

между изследванията в различните области на научно познание, да се укрепи 

сътрудничеството с други академични и научни организации у нас и в чужбина, 

да се разширят връзките с бизнеса, за да се насърчи ролята на науката в общест-

веното развитие и пр.  
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На следващо място е необходимо да се усъвършенства нормативната мате-

рия за заемане на академични длъжности, осигуряваща високо качество и рит-

мичност във възпроизводството на академичния състав. Актуализацията на 

Правилата за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности и свързаните с тях документи трябва да се синхронизи-

рат с предвидените в Стратегията за развитие на висшето образование в Репуб-

лика България единни национални минимални критерии.  

Във връзка с изпълнението на задачите, поставени в Стратегията за разви-

тие на висшето образование и Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания, е необходимо да се ревизира Наредбата за определяне заетостта на 

преподавателите и формиранета на работна заплата. Необходимо е да се смени 

принципът „работната заплата да се формира единствено на основание учебна 

заетост“. Във връзка с това в методиката за формиране на работната заплата 

трябва да се включи компонент „резултати от научно-изследователска дей-

ност“. Специално внимание и тежест в размера на работната заплата трябва 

да се отдели на публикациите в издания, включени в американската наукомет-

рична система на Thomson Reuters – Web of Science/Knowledge и европейската 

наукометрична система на Elsevier – SCOPUS. Това условие произтича от възп-

риетия принцип на рейтинговата система на университетите, за научни да се 

признават само публикации, индексирвани и реферирани в посочените по-горе 

наукометрични системи. 

В условията на остра конкуренция на пазара на образователни услуги в ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“ е необходимо да се акцентира върху обучението 

на докторанти, включително чрез създаване на условия за привличане на чуждес-

транни докторанти. Необходимо е да се положат допълнителни усилия в няколко 

посоки. Първо, организиране на целенасочена кандидат-докторантска кам-

пания, включително информационна и рекламна. Това включва подготовка и 

разпространение на информационни материали на български, английски, немски 

и руски език, осъществяване на контакти с фирми, чиито предмет на дейност е 

набиране на чуждестранни докторанти и пр. Второ, активизиране на дейността по 

привличане на кандидати от завършващите отлични студенти чрез разясня-

ване ползите и предимствата от обучение в докторантура. Трето, разработване и 

акредитация на нови докторски програми, които имат потенциал да привличат 

още кандидати за обучение в ОНС „Доктор“. 

През следващия мандат е необходимо да се отдели внимание на универси-

тетските научни издания, да се създадат условия за повишаване на качеството 

на научната продукция, включително чрез постигане на стандартите на водещи-

те световни списания. По-конкретно, това ще стане чрез подготовка и включ-
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ване в системи за индексиране на Годишник на Икономически университет и 

Монографична библиотека „Проф. Ц. Калянджиев“. Специално внимание тряб-

ва да се отдели на списването и издаването на списание „Известия“, постигане 

на стандарти, които ще позволят кандидатстване и включване в наукомет-

рични рефериращи системи като SCOPUS, EBSCO и др. Необходимо е да 

продължи процесът на превръщане на университетската библиотека в център за 

учебна и научноизследователска работа. Институционална рамка на този процес 

е стартиращият проект за дигитализация на книжния фонд. 

Развитието на научните изследвания и тяхната неразривна връзка с образо-

вателния процес имат решаващо значение за изграждане на икономика и общес-

тво, базирани на знанията. Реализирането на целите и задачите на научните изс-

ледвания ще способства за пълноценното интегриране на университета в Евро-

пейското научно семейство и ще ни направи активен и конкурентоспособен 

партньор в европейските изследователски и иновативни мрежи. Перманентните 

усилия за развитие на научните изследвания ще създадат условия и среда за 

осигуряване на качествени научни изследвания и за изграждане на ново поко-

ление учени. Икономически университет - Варна има потенциал да посрещне 

предизвикателствата на съвремието. Необходими са общи усилия на академич-

ното ръководство, първичните звена и академичния състав за постигане на ви-

соките цели, поставени пред университета. 

Използвани източници 

1. Отчет за изпълнение на Мандатната програма за периода 2011-2015 г. Варна, 

Изд. Наука и икономика, 2015 г. 

2. Европейски икономически и социален комитет. Университети за Европа, 

ECO/LSO/256, 2009 г. 

3. Регламент № 1291/2013 на Европейския парламент и на съвета. OB L, №347, 

2013 г. 

4. Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. [Online], 

достъпен на: https://www.mon.bg 

5. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за 

периода 2014-2020 г. [Online], достъпен на: https://www.mon.bg 

6. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, 

[Online], достъпен на: https://www.mon.bg 

7. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020), 

[Online], достъпен на: https://www.mon.bg 

 

https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/


Статии 

 
41 

 
RESEARCH ACTIVITY AT UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA: 

STATE AND PERSPECTIVES 

Prof. Veselin Hadzhiev PhD 

Abstract 

This paper looks at the research activity at University of Economics – Varna over the pe-

riod 2011-2015. It presents the results of the completed science projects, the organised events 

and the published research works. It also highlights the direction for future development of 

research activity as per the Higher Education Development Strategy and the National Strategy 

for Scientific Research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


