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ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ 

И РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

 

Проф. д-р Стоян Стоянов 

 

Въведение 

Системата на висшето образование в България през последните години по-

падна в твърде неблагоприятна среда. Тя е формирана от множество фактори, 

голяма част от които имат обективен характер за националното образователно 

пространство. Каса е се преди всичко за процесите на глобализация и европеи-

зация, пораждащи ефекти като: отваряне на образователни системи на различни 

държави; безпрепятствено движение в рамките на Европа и Света от страна на 

търсещите образователна услуга и др. Тези процеси, както и действието на спе-

цифичните за България фактори, като например намаляване на раждаемостта, 

намаляване абсолютния брой на завършващите средно образование, поставят 

пред образователната система и още по-конкретно, пред висшите училища 

проблеми с нова характеристика. По тази причина родните университети попа-

дат в нова конкурентна среда, в която много по-отдавна се намират европейски-

те. Това налага висшето училище да търси сполучливи варианти за своето раз-

витие. 

Обект на това изследване е висшето училище и по конкретно Икономичес-

ки университет – Варна. 

Целта в тази статия е да се изследва инвестиционната активност като една 

от възможните мерки за развитие на висшето училище и да се анализират ефек-

тите върху привлекателността му, както и да се посочат възможностите за по-

вишаване на привлекателността чрез инвестирането. 

Дефинираната цел може да бъде постигната чрез: изследване на инвести-

ционните разходи на висшето училище; проучване на състоянието на материал-

ната база и не на последно място изработване на система от мерки за подобря-

ване на ефективността на инвестициите и на състоянието на материалната база .  

1. Същност на инвестициите 

Един от основните фактори на развитието на икономиката са инвестициите. 

Те и инвестиционната дейност са обект на изследване от икономическата наука 

от много години. През различните периоди са давани различни по съдържание и 
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обхват определения, които непрекъснато са обогатявани и прецизирани. Към 

момента много автори формулират свои становища в това отношение. Напри-

мер, Дж. Пейдж определя инвестициите като покупка на ценни книжа и други 

вложения, от които се очаква възвръщаемост под формата на редовни дивиденти 

и/или по-голямо заплащане на по-късна дата
1
. Фр. Рейли възприема инвестици-

ята като текущо влагане на средства за период, през който инвеститорът ще бъде 

компенсиран за времето на ангажиране на средствата, очакваното равнище на 

инфлация и несигурността на бъдещите плащания.
2
 Англосаксонската финансо-

ва теория счита инвестирането за процес на замяна на минал (внесен) и текущ 

(сегашен) доход с актив, който се очаква да донесе доход в бъдещето.
3
 

Съвременните български специалисти също дефинират понятието инвес-

тиции. Така, например, Иван Георгиев определя инвестициите като парични 

средства за закупуване на активи, които с достатъчно голяма вероятност осигу-

ряват получаване на доход, прираст на капитала и други положителни резултати 

за дълъг период.
4
 Пламен Орешарски приема, че всяка инвестиция е мотивирана 

от стремежа за придобиване на повече консумативни блага в бъдеще, в сравне-

ние с възможностите за потребление днес.
5
 

При съпоставяне на мненията на цитираните наши и чуждестранни автори 

се налагат някои изводи :  

1. Всички автори приемат, че инвестициите са възможни при наличие на 

осигурени средства от минал овеществен труд, с които е възможно разпорежда-

не. Затова един от най-сложните въпроси в инвестирането е за осигуряването на 

паричен ресурс или негови материални еквиваленти. 

2. Реализацията на инвестициите се свързва с разходването на средствата 

за придобиване или изграждане на активи с инвестиционно предназначение. 

Тази характеристика определя нуждата на инвестициите от движение на парич-

ните потоци или техните еквиваленти в инвестиционната дейност. 

3. Мотивът на вложителите на инвестиции е придобиване на бъдещи дохо-

ди в по-голям размер. 

4. Стремежът на инвеститорите е да търсят по-добри позиции и повече блага 

в бъдещи периоди. Това не само е силен мотиватор за инвестиране, но и съществе-

                                         
1
  Виж: Йохансен, Х., Дж.Пейдж. Световен речник по мениджмънт, Бургас, 1999. 

2
  Виж: Reily, F.K., E.N.Norton. Investments, Sonth-Westeri College Pub, 7 edition, 2005. 

3
  Виж: Боди, Зв., Ал.Кейн. Инвестиции. София. Натурела, 2000. 

4
  Виж: Георгиев, Ив., Цв.Цветков. Мениджмънт на финансовите инвестиции. София, Сто-

панство, 1997. 
5
  Виж: Орешарски, Пл. Финансов анализ и управление на инвестициите. София, Люрен, 

1992. 
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на характеристика на инвестициите – да осигуряват развитие и предимства на ин-

веститорите, с което те получават компенсация за вложените средства.  

5. Не се ограничава полето на инвестициите. 

Обобщеният извод е, че инвестирането може да се прилага и развива във 

всички области на всички равнища. Инвестиционната дейност или инвести-

ционният процес е начало на всяко начинание в обществено-икономическия жи-

вот, търсещо нови и ефективни подходи за решаване на възникнали проблеми. 

Тези предимства инвестирането има във всяка сфера – стопанство, здравеопазва-

не, култура, образование. Това е основна съдържателна характеристика, подчер-

таваща всеобхватността на действие на инвестициите. От нея могат да се възпол-

зват всички физически и юридически лица. Безспорно, формата и обхвата могат 

да бъдат най-различни, както може да бъде различно и тяхното въздействие.  

Разкриването и организирането на средствата за инвестиране е един от най-

трудните и отговорни моменти от целият процес на инвестиране. Източниците 

са многобройни и разнообразни по произход. Могат да бъдат: 

1. Външни за институцията, към които се отнасят. Това са: 

 Държавният бюджет – предимно инвестиции с национално значение. 

Приоритетно се насочват към структуроопределящи инфраструктурни и 

социални обекти, в това число и за висшето образование. Чрез механиз-

мите за преразпределяне част от средствата от този източник се насоч-

ват към конкретни браншове, общини и предприятия и институции. 

Възможностите на този източник се определят от размера на национал-

ния доход и от съотношението между натрупване и потребление.  

 Общинският бюджет – има общи черти с държавния бюджет, но се раз-

личава с по-малкия обхват и възможности. Обслужва проекти с общинс-

ко и регионално значение. 

 Международни финансови източници – присъединителни фондове, 

средствата по оперативните програми, международни проекти и чуж-

дестранни инвестиции.  

 Ценни книжа емитирани от Държавата, чрез които могат да се заместят 

банковите кредити.  

2. Вътрешните източници, които могат да се разделят на три вида:  

 Собствени средства – формират се от натрупани от стопанската дейност 

на предприятието финансови средства: неразпределена печалба, нараст-

ване на собствения капитал, акционерен капитал и др. 

 Заемни средства – финансови средства, заети от предприятието срещу 

заплащане за компенсация на техния собственик. При ползването им 

към инвестиционните разходи следва да се прибавят и разходите по изд-
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ръжка на заемите. В тази група се включват всички видове инвестици-

онни и ипотечни средства от финансови институции. 

 Привлечени средства – придобити от предприятието вследствие на 

връзките му с други икономически субекти: задължения на инвестито-

рите, чуждестранни инвестиции, средства от европейски фондове, обли-

гационни заеми и други. 

От разгледаните същностни характеристики на инвестициите могат да се 

направят следните изводи:  

1. Част от посочените източници не могат да се използват в инвестицион-

ната дейност на държавните висши училища, поради формата на собственост и 

спецификата на основната им дейност. Естествено този факт създава допълни-

телни затруднения, с които висшите училища трябва да се съобразяват. 

2. Висшите училища влизат в обхвата на инвестиционния процес. Те могат 

да бъдат инвеститори и да реализират инвестиционни проекти. Инвестиционният 

процес е една от основните възможности и за висшите училища, чрез която те 

могат да повишат своята привлекателност.; 

2. Анализ на бюджета и на финансовото състояние 

на Икономическия университет – Варна 

Финансовата стабилност на ИУ – Варна е резултат от планираното разви-

тие на процесите в него. Проектобюджетите се разработват от екипи, ръководе-

ни от зам.-ректора по ФМБ на основата на плановата бюджетна субсидия и 

очакваните собствени приходи. Разходите се съобразяват с конкретните пот-

ребности и необходимите инвестиции. 

Усилията винаги са насочени към съставянето на добре балансиран бю-

джет, без да се допускат съществени отклонения между приходите и разходите. 

Доколкото такива съществуват, те са допускани само за инвестиционните раз-

ходи, които са обезпечени с наличен собствен финансов ресурс. Проектобю-

джетите ежегодно са приемани от АС. Всички промени в приходната и разход-

ната част на бюджета, както и окончателното му изпълнение по години, са ут-

върждавани от АС и затова бюджетът отразява приоритетите в дейността на 

университета (табл. 1). 
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Таблица 1 

Фактическото изпълнение на бюджета за периода 2011 г. – 2015 г. 

Години Субсидия 
Собствени 

средства 
Общо 

Фактически 

разходи 

В т.ч. 

капиталови 

разходи 

2011 10 628 7194 17 822 18 057 1928 

2012 10 575 7594 18 169 19 486 1158 

2013 10 872 7357 18 229 19 693 869 

2014 11 272 7044 18 316 22 585 2829 

2015 – план 11 551 6556 18 107 24 086 5203 

  

Системата за финансово управление и контрол способства за изграждането 

на добра финансова дисциплина в ИУ – Варна. Това води до оптимизиране на 

разходите, което е оценено от проверяващите органи. Всички годишни отчети 

са заверени без резерви от одитните екипи на Сметна палата.  

Разходите по бюджета се извършват в съответствие с действащото законо-

дателство при упражнен контрол от всички длъжностни лица. Приходната част 

на бюджета позволи покриването на неотложните нужди на висшето училище, а 

натрупаните резерви способстваха обновяването, реконструкцията и модерни-

зацията на материалната база. Следва да споменем, че през последните четири 

години бе формирана различна структура на бюджетните разходи, която да 

обезпечава дейностите, водещи до израстване на университетската привлека-

телност. Касае се преди всичко за развитие на инвестиционната дейност . 

От данните в таблица 1 се вижда, че голяма част от бюджетните средства 

се насочват за покриване на инвестиционните разходи. Приблизителният размер 

на инвестициите в различните години от мандатния период се движи между 

1500 хил. лв. и 2000 хил. лв. По-ниският размер на инвестициите през 2013 г. 

(869 хил. лв.) и по-високият размер през 2014 г. (2829 хил. лв.) се дължи на то-

ва, че голяма част от разходите за двете години се изплащат през 2014 г. Тук 

следва да подчертаем приоритетния характер, който има инвестиционната дей-

ност. Това особено проличава, когато се сравни размерът на инвестициите с 

размера на средствата за капиталовите разходи, предоставени от държавата чрез 

държавната субсидия. През четирите години на мандатния период предоставе-

ните средства за капиталови разходи чрез системата на субсидиране не надх-

върлят 170 хил. лв. Следователно, инвестираните средства се осигуряват от соб-

ствените приходи на висшето училище.  

Важен елемент на анализа в случая е съпоставянето на субсидията и собст-

вените приходи. Анализът на данните от изпълнението на бюджетите през от-
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делните години показва, че 39% от приходите са от собствени източници. Уси-

лията са насочени към нарастване на техния дял чрез ефективно използване на 

свободни площи, договори за съвместна дейност с партньори, оптимизиране на 

таксите, освобождаване от неефективни дейности и др. В този смисъл поддър-

жаме тезата, че увеличението на собствените приходи е един от основните из-

точници за нарастване на инвестиционните разходи. 

По отчетни данни към 31.05.2011 г. депозитите са в размер на 10 000 хил. 

лева, а към 30.04.2015 г. са 6100 хил. лева и над 2000 хил. лева по разплащател-

ни сметки при извършени капиталови разходи за отчетния период, в размер на 

8784 хил. лева към 31.12.2014 г. Натрупаният финансов ресурс в случая осигу-

рява финансово не само инвестиционните разходи, направени за собствена 

сметка от висшето училище, но и тези, които висшето училище изпълнява по 

европейски проекти. 

В своята дейност висшето училище акцентира върху работата по европейс-

ките проекти. През отчетния период в ИУ – Варна е работено по 11 проекта, 

като усвоените средства по тях са в размер на 14 745 хил. лв. (в т. ч. финансира-

ни от ЕС 14 578 хил. лв. и 167 хил. лв. собствени средства). Разкритият през 

2011 г. сектор проекти и цялото академично ръководство положиха много уси-

лия за усвояването на тези средства, което доведе до подобряване на материал-

ната база, кариерно израстване на работещите в университета и увеличаване на 

доходите на работещите по проектите. Фактическото усвояване на средства по 

Европейски проекти е представено в табл. 2. 

Таблица 2 

Фактическото усвояване на средства по Европейски проекти 

Проект 

За периода 2011 г. – 2014 г. 

Финансиране 

от ЕС 

собствено 

финансиране 
общо 

Интегриран проект за подобряване усло-

вията за предоставяне на образователни 

услуги в ИУ – Варна 

Ръководител: доц. д-р Иван Желев 

2 259 002 118 928 2 377 929 

Евростипендии 

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов 
5 191 351 0 5 191 351 

Дистанционно обучение 
Ръководител: доц. д-р Теодорина Турла-

кова 

345 714 11 063 356 777 

Партньорска мрежа 

Ръководител: доц. д-р Мария Станимирова 
93 936 6 657 100 594 
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Бизнесмоделиране 

Ръководител: доц. д-р Бистра Василева 
165 977 0 165 977 

Студентски практики 
Ръководител: доц. д-р Иван Желев 

2 866 457 0 2 866 457 

Кариерно израстване 

Ръководител: доц. д-р Евгения Тонкова 
103 257 0 103 257 

Докторанти и постдокторанти 

Ръководител: доц. д-р Веселин Хаджиев 
202 294 109 202 402 

Еразмус 

Ръководител: доц. д-р Петя Данкова 
1 983 1 956 3 939 

Приложни изследвания 

Ръководител: проф. д-р Данчо Данчев  
162 547 28 685 191 232 

Еразъм  

Ръководител: проф. д-р ик. н. Димитър 

Радилов 

3 185 176 0 3 185 176 

общо 14 577 693 167 397 14 745 090 

 

Като резултат от реализираните европейски проекти в ИУ – Варна са при-

добити дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи, предс-

тавени по проекти в таблица 3. 

Таблица 3 

Придобити активи по проекти 

№ Име на проект 
Дълготрайни 

активи 
Стойност 

Краткотрайни 

активи 
Стойност 

1 

Интегриран проект за по-

добряване условията на 

образователните услуги в 

ИУ – Варна 

Основен ре-

монт на Учебен 

блок 1 и Учебен 

блок 2 

1629734,10 - - 

 
  

Компютри, хар-

дуерно оборуд-
ване, софтуер и 

обзавеждане 

644831,84 
Техника и обза-
веждане 

103363,06 

2 

Дистанционното обучение 

– съвременен подход в сис-

темата на академичното 

образование за подобрява-

не качеството на човешки-

те ресурси 

Компютри и 

хардуерно обо-

рудване 

35129,31 Техника 4836,69 

3 

Качество на обучението на 

докторанти и постдокто-

ранти 

Компютри и 

хардуерно обо-

рудване 

27648,00 Обзавеждане 2304,00 
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4 

Бизнес моделиране на 

учебните планове и прог-
рами в професионално 

направление 3.8. Икономи-

ка в ИУ – Варна 

Програмен 

продукт 
20940,00 - - 

5 

Развитие на приложните 

изследвания за безопасност 

на стоките в ИУ – Варна 

Съоръжения и 

оборудване 
218080,80 - - 

6 
Мрежа за иновации в кари-

ерното ориентиране 
Компютър 1297,00 - - 

 
Общо: - 2577661,05 - 110503,75 

 

В следващи периоди трябва да продължат усилията за увеличаване на броя 

на реализираните проекти по програми на ЕС, като заедно с това се усъвършен-

ства управлението им от назначени екипи. 

Направеният анализ на бюджета и финансовото състояние позволява да 

бъдат формулирани следните изводи: 

1. Висшето училище е подобрило структурата на разходите си, като е уве-

личило относителния дял на инвестиционните разходи. 

2. Приоритет в дейността на университета става работата по европейските 

проекти, което позволява увеличаване на финансирането на инвестициите. 

3. Развитие на материалната база 

на Икономически университет – Варна 

Инвестициите през мандатният период (2011 г. – 2015 г.) са структурирани 

в отделните години по четири основни пункта, съобразно направленията в дей-

ността на университета, както следва: 

- инвестиции, свързани с подобряване на условията за провеждане на 

учебния процес; 

- инвестиции, свързани с подобряване на самия учебен процес, включи-

телно и научноизследователската дейност; 

- инвестиции, свързани с подобряване на условията за провеждане на 

преподавателската дейност; 

- инвестиции, свързани с подобряване на материалната база, създаваща 

комфортна среда за спорт и отдих. 

Целта на изпълняваната инвестиционна програма е повишаване качеството 

на провеждания учебен процес и едновременно с това – стимулиране на студен-

тския и преподавателския потенциал, чрез намиране на нови архитектурно-

проектни решения за качественото подобряване на материалната база. Полагат 

се усилия за подобряване на условията за научно-изследователската дейност на 
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преподавателския състав, както и за аудиторната и извънаудиторната заетост на 

студентите. Непрекъснато се работи по подобряване на функционалността на 

създадената материална база чрез възможност за ползване на иновативни тех-

нологии, който да доведат до повишаване на рейтинга и конкурентоспособност-

та на ИУ – Варна. Създават се също така материални условия за насищане на 

свободното време на студенти, преподаватели и служители с културни и спорт-

ни занимания. Резултатът, преследван от висшето училище е чрез развитие на 

инвестиционната програма да се повиши привлекателността на университетска-

та образователна институция. 

В този смисъл развитието на материалната база в Икономически универси-

тет – Варна е насочено към: 

- Разработка на проекти и осигуряване на финансирането им чрез нацио-

нални и международни фондове за разширяване и модернизиране. 

- Разкриване и реализация на възможности за увеличаване на легловата 

база на студентски общежития. 

- Изпълнение на програма за подобряване на вътрешните материални ус-

ловия и ефективното им използване. 

- Разработване на програма за финансово осигуряване на социално-

битовите дейности в университета. 

- Организационно и финансово подпомагане на студентските структури и 

инициативи в областта на изкуството, културата, спорта, учебната, изс-

ледователската, възпитателната и други дейности. 

Предприетите мерки за развитие на материалната база са насочени в след-

ните направления: доставка и монтаж на техника; строително-монтажни работи 

по изграждане и реновиране на съществуващата материална база; отдаване под 

наем; други доставки и услуги. 

Доставка и монтаж на техника 

Проведени са 5 конкурса по ЗОП за доставка на техника, както и множест-

во по-малки конкурси с директно възлагане. За периода 2011 - 2015 г. със собс-

твени средства е закупена следната техника: персонални компютри – 685 бр.; 

преносими компютри – 312 бр.; сървъри – 10 бр.; монитори - 265 бр.; комуни-

кационно оборудване - 22 комуникационни шкафа, 45 комутатора, 14 безжични 

рутера; принтери и многофункционални устройства – 90 бр.; мултимедийни 

проектори – 66 бр.; екрани – 25 бр. 

Доставка и монтаж на компютърна и мултимедиийна техника е осъществе-

на и със средства по Европейски програми:  
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- по проект „Интегриран проект за подобряване условията за предоставя-

не на образователни услуги в ИУ – Варна”, финансиран по ОП „Регио-

нално развитие“ 2007 - 2013;  

- по проект „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата 

на академичното образование за подобряване качеството на човешките 

ресурси”, финансиран по ОП „Човешки ресурси“ 2007 - 2013;  

- по проект „Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти – 

социална отговорност на университет и бизнес”, финансиран по ОП 

„Човешки ресурси“ 2007 - 2013. 

Закупена е цифрова копирна система XEROX WORK CENTRE 5855 C FE, 

включваща цифрова черно бяла копирна машина А3, лазерен мрежови принтер 

и мрежов цветен скенер при обратно изкупуване на амортизираната стара ко-

пирна конфигурация KONICA MINOLTA BIZHUB 500. 

Комплексно е решен проблемът с издателската програма на университета 

чрез покупка на пълно оборудване за производствен дигитален печат, включващ 

„Черно-бяла листова дигитална система за печат на книжни тела“, „Цветна лис-

това дигитална система за печат на книжни тела“, „Софтуер, интегриращ двете 

производствени печатни решения в единна система“, „Машина за подлепяне на 

корици с топло лепило“. 

Изпълнен е проект „Доставка на оборудване за развитие на приложните из-

следвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна" по Договор BG161PO003-

1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на сто-

ките в ИУ – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конку-

рентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, включваща доставка 

на течен хроматограф, материали и консумативи за нуждите на въвеждането му 

в експлоатация, климатична камера, спекрофотометър, микровълнова система 

за сухо или мокро минерализиране на проби, бидестилатор, електрофорезна ва-

на, апарат за водна активност, настолен и професионален комбиниран рН метър 

с йон селективни електроди, аналитична везна, ротационен вакуумизпарител и 

апарат Келдал. Във връзка с изпълнението на проекта, със собствени средства 

беше обособено и отремонтирано помещение в Учебен блок – 2, предназначено 

за лабораторни цели. 

Предоставена е далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стан-

дарт GSM и допълнителни услуги, свързани с нея. Академичният състав и слу-

жителите са обхванати в мобилна и неограничена група за разговори.  
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Строително-монтажни работи по изграждане 

и реновиране на съществуващата материална база 

Основно ремонтирано и преустроено е западното крило (дъга) на Учебен 

блок – 1. Дейностите включват цялостната модернизация на пространствата и 

изграждане на тестови центрове в Сутерена на западно крило (дъга). За осигу-

ряване на достъпна среда е изграден асансьор за лица в неравностойно положе-

ние. 

Напълно ремонтирани и модернизирани са хранителните комплекси в Уче-

бен блок – 1 и Учебен блок – 2. 

Цялостно е обновен „Спортен комплекс” в Учебен блок № 1. Подобрена е 

енергийната ефективност и е осигурена достъпна среда за лица в неравностойно 

положение. 

Фасадите на сградата на Учебен блок – 1, представляващи архитектурен 

паметник на културата, са напълно реставрирани и осветени с ново енергийно 

ефективно осветление. Ремонтирано и обновено е входното фоайе и стълбищната 

клетка в Ректората. Класическият и академичен облик на централното фоайе на 

историческата сграда е допълнен с възпроизвеждане в две платна на многофи-

гурална композиция с техника живопис. В стълбището са възстановени архи-

тектурни елементи и са подчертани с поставянето на три класически рисувани 

стъклени витражи. 

Цялостно са обновени и приведени в съответствие с изискванията за дос-

тъпна среда санитарни помещения в сутеренната част, етажи I, II, III и надст-

ройка в част етаж I и II в Учебен блок – 1.  

Изградени са нови отоплителни, климатични и вентилационни инсталации 

в Учебен блок – 1 в зали 50, 51, 52, 53, 55, 56 и 58, в аудитории 122 и 316 и кон-

ферентна зала 446, във фронт офис „Магистри“ и конферентна зала 116, във 

фронт офис „Бакалаври“ и кабинети 201, 202, 203, 204, 205, 206, в учебни зали 

220, 221, 222, 223 (етаж 2) и 319, 320 (етаж3). 

Подменено е осветлението с енергоспестяващо в аудитории 122 и 316, как-

то и на етаж І, етаж ІІ, етаж III и в надстройка в Учебен блок – 1. 

Учебните зали в надстройка Н-1 и Н-2 са реновирани с нова електрическа 

инсталация и обзавеждане. Основно ремонтирано е и кафе-бар в надстройка. 

Кабинети от 110 до 115 са ремонтирани и с обновена електрическа инста-

лация.  

Създадено е отделно звено „Фронт офис Магистри“. 

Цялостно са реновирани учебни зали от 301 до 312, чрез изпълнена нова 

електрическата инсталация, изграждане на пожароизвестителна система и съв-
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ременно енергийноефективно осветление. Зали 301 и 312 са обзаведени с нови 

проектори и озвучителни системи. 

Финансово-счетоводният отдел е позициониран в новоизграден и обзаведен 

счетоводен център. 

Основно ремонтирани и обзаведени с изцяло нови мебели са зала 106, 

предназначена за гост-професори и зала 116, която беше превърната в модерна 

конферентна зала с мултимедия и климатизация. 

Напълно обновена и променена е визията на западно фоайе в Дъга с изг-

раждането на нов за университета Информационен център. 

На етаж първи в Учебен блок - 1 са обособени и основно ремонтирани с 

ново обзавеждане две помещения, които са предназначени за книжарници. 

Доставена и монтирана е корпусна, офис и мека мебел в кабинети и учебни 

зали. 

Реализирани са спомагателни обекти в Учебен блок - 1, както следва:  

- кафе-бар „Спортист”, съблекални, портиерна и стаи за помощен персо-

нал в Спортния комплекс;  

- кафе-бар и стаи за помощен персонал в сутерен, осигуряващи провеж-

дането на спортни мероприятия в Университета и комфортното използ-

ване на свободното време от студенти и преподаватели.  

Изградена е нова инсталация за пречистване на битови отпадни води в по-

чивна база с. Шкорпиловци, м-ст „Мечо ухо“. 

Отдаване под наем 

Проведена е процедура за отдаване под наем на ремонтирания хранителен 

комплекс в Учебен блок – 2 с осигурен приход в размер на 5 520,00 лв. за всеки 

месец. Направена е икономия на средства от фонд „Работна заплата”. В същото 

време университетът е освободен от неприсъща дейност, запазвайки социалните 

си ангажименти към студентите, преподавателите и служителите, чрез наличие 

на разнообразно меню с високо качество. Студентите в университета получиха 

8000 броя магнитни карти за отчитане на хранодните. Всичко това доведе до 

изравняване на условията в двата учебни корпуса. 

Отдаден е под наем и хранителния комплекс в Учебен блок – 1. Осигуряване-

то на храненето се извършва от дружество-наемател, специализирано в сферата на 

общественото хранене. По този начин са реализирани следните предимства: 

- продължаване на добрата практика от 2013 г., при отдаването под наем 

на хранителния комплекс в Учебен блок – 2; 

- подобряване качеството на храненето на студентите, чрез възлагане на дей-

ността на изпълнител, специализиран в сферата на столовото хранене; 
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- реализиране приход от наем; 

- реализиране икономии от спестяването на разходи по бюджета чрез 

елиминиране на издръжка за 12 работни места. 

Други доставки и услуги 

Изготвено е предпроектно проучване, свързано с цялостното развитие на 

територията на ИУ – Варна, Учебен блок – 1. Разработен е технически проект, 

свързан с анализ на организацията на вътрешните пространства и изграждането 

на ново приемно фоайе. Предложените решения са свързани с: анализ на тери-

торията на сградния фонд на ИУ – Варна, прилежащите територии и връзки; 

анализ на организацията на вътрешните пространства; предложение за оформя-

не на ново приемно фоайе и за оформяне на съществуващи интериорни прост-

ранства (коридори – етап част „Дъга”). 

Съгласно съвременните изискванията е проведена процедура по сертифи-

циране на ИУ-Варна по ISO 9001:2008. Възложено е извършване на енергиен 

одит и сертифициране на сградния фонд. 

Решаването на проблеми от социално-битов характер са стояли на внима-

нието на академичното ръководство през целия мандат. Резултатите в тази по-

сока имат конкретен израз. Изпълнявани са проекти по: поддържането и възста-

новяването на студентските общежития; ремонта на студентските столове; по-

добряване на водоснабдяването в общежитията; усъвършенстване на охрани-

телната дейност чрез видеонаблюдение, оптимизиране на системата за контрол; 

изпълнение на проверки; оптимизиране на системата за прецизно отчитане на 

разходите за консумативи, ток, вода и пр. 

Размерът на инвестиционните разходи за подобряване на материалната ба-

за през мандатния период са, както следва: 

Обща сума за 2011 г. –    990 030,56 лв. с вкл. ДДС. 

Обща сума за 2012 г. – 2 817 397,63 лв. с вкл. ДДС. 

Обща сума за 2013 г. – 2 113 429,30 лв. с вкл. ДДС. 

Обща сума за 2014 г. – 2 485 327,82 лв. с вкл. ДДС. 

Общата инвестиционна сума надхвърля 8 400 000,00 лв.  

Може да се отчете, че е завършен изцяло процесът за достигане на качест-

вено предлагане на услугата за хранене. Извършено е цялостно обновление, 

както на подготвителните блокове, така и на залите за хранене в Учебен блок – 

1 и Учебен блок – 2. От това могат да се възползват всички пребиваващи в Ико-

номически университет – Варна преподаватели, студенти, служители и гости. 

Разходите за тази придобивка надхвърлят 2 милиона лева. Аутсортства се услу-

гата за хранене, като студентският съвет си запазва правото на контрол чрез не-
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ограничен брой проверки, завършващи с протоколи за мнения и бележки. Пара-

лелно с това контролът се осъществява и с въведената магнитно-картова систе-

ма, касаеща отчитането на студентската субсидия за хранене. 

С особено голяма популярност се ползва сред спортната общественост в 

града новоремонтираният спортен комплекс в ИУ – Варна. В този си вид спор-

тната база е със съвременни европейски характеристики и създава условия за 

спорт на студентите, непознат като практика в много от ВУ в България. 

Непрекъснато се подобрява състоянието на базите за отдих в с. Шкорпи-

ловци и „Гребна база“. Подобрени са водната и канализационните системи. 

Както беше посочено по-горе, в почивна база с. „Шкорпиловци“ е изградена и 

въведена в експлоатация нова пречиствателна станция. 

С Акт на Областния управител на административен център Варна са полу-

чени безвъзмездно 27 декара земя на „Гребна база“, където се предвижда изг-

раждане на нова база за отдих. Там ще се изградят три нови игрища за тенис, 

баскетбол и волейбол. Всички студенти, преподаватели и служители ще полу-

чат възможност за творческа работа и отдих в модерно обзаведена база. Проек-

тът може да се осъществи през следващ мандат. 

Заедно с изброените мерки, реализираното се увеличава чрез съпътстващия 

ефект на голям брой реализирани инвестиционни проекти. 

Все още стои нерешена задачата с недостига на студентските общежития. 

За тази цел продължава работата за придобиване на терени за застрояване на 

нови общежития или придобиване на такива в завършен вид. 

През отчетния период се положиха много усилия за преодоляване на проб-

лема със сградния фонд на Колежа по туризъм. Направени са необходимите 

стъпки от страна на ИУ – Варна. Сега въпросът очаква решение от Министерс-

ки съвет на Р България.  

Въз основа на направения анализ могат да се изведат следните по-важни 

изводи:  
1. Качественото е подобрено състоянието на университетската материална 

база след реализацията на множество инвестиционни проекти по време на целия 

мандатен период май 2011 – май 2015 г. 

2. Реализираните проекти обхващат всички основни университетски дей-

ности, формиращи привлекателността на висшето училище. 
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4. Насоки за развитие на превликателността 

на Икомномически унивверситет – Варна чрез усъвършенстване 

на инвестирането в материалната база 

Направеният анализ показва, че чрез изпълнение на мероприятия като 

ефективно управление на финансите и ускорено развитие на материалната база 

във висшето училище е постигнато добро състояние, изразяващо се в: оптими-

зиране на бюджетната структура; увеличаване на използвания сграден фонд; 

повишаване качествените характеристики на материалната база – оборудване 

със съвременни технически мрежи на част от лекционните зали; подобряване на 

материалната база, свързана с извънаудиторните занятия на студентите – спорт, 

култура. Всичко това безспорно въздейства върху привлекателността на висшето 

училище. Въпреки направеното, тази констатация не следва да остава впечатле-

ние, че е постигнато всичко необходимо и възможностите са изчерпани. Още 

повече, средата в образователната система непрекъснато се променя и изисква 

от висшите училища адекватни действия. Във връзка с това следва да споменем, 

че основно въздействащи процеси продължават своята негативна тенденция в 

развитието си и увеличават препятствията пред висшите училища. Предвид по-

соченото и въз основа на натрупания опит може да се препоръча подобряването 

на привлекателността на Икономически университет – Варна да се развива чрез 

усъвършенстване на инвестиционната дейност в няколко основни направления 

разделени в следните групи: 

Първо. В областта на инвестициите и тяхната финансова осигуреност.  

Необходимо е да подчертаем специалния характер на мерките от тази об-

ласт, поради значимостта и ролята, която те имат при развитието на всяка сис-

тема, в това число и на висшите училища. Отчитаме факта, че висшите училища 

в България трябва бързо да преодолеят различията по отношение на материал-

ните условия, осигуряващи аудиторното и извънаудиторното време на препода-

вателите и студентите, съпоставено с тези в европейските университети. Из-

вършеният анализ ни дава основание да направим следните предложения: 

- завишаване на относителния дял на инвестиционните разходи, финанси-

рани чрез европроекти, като по този начин се освободи финансов ресурс 

за подпомагане на други университетски дейности;  

- финансиране на разходи за обновяване на информационната система и 

издигането й на ниво, отговарящо на постигнатото в европейското обра-

зователно пространство; 

- насочване на разходи, свързани с представяне на добрите практики на 

ИУ – Варна пред външни аудитории; 
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- подобряване на социалните и спортните дейности чрез усъвършенстване 

на културния и спортния календар, както и чрез усъвършенстване на ма-

териалната база за тях; 

- развитие на повече видове спорт за удовлетворяване интересите на по-

широк кръг студенти.  

Правилно, според нас би било да се извършват системно анализи на среда-

та, преди изработване на проекта за бюджет и на проекта за инвестиционните 

разходи. Този анализ ще позволи прецизното определяне на приоритетите за 

развитието на висшето училище. 

Второ. В областта на развитието на материалната база.  

Тук мерките представляват следващ етап по отношение на реализацията на 

инвестиционните намерения. Свързани са с необходимостта от организираност 

на всички стъпки за избор на инвестиционни проекти и ефективни мерки за 

тяхната реализация. След направения анализ по-важните от тях могат да бъдат:  

- изработване на система за поддържане на сградния фонд в добро техни-

ческо и технологично състояние чрез: планиране на основните и теку-

щите ремонти; подобряване на всички части и инженерни мрежи; завеж-

дане на нова техника и технология в аудиториите; 

- разширяване на материалната база и постигане на условия за по-

качествен учебен процес, осигуряващ на студентите подготовка, която е 

близка или равна с европейските постижения; 

- изграждане на нов научноизследователски и спортен комплекс; 

- използване на материалната база за организиране на мероприятия от 

градски характер;  

- университетът да се превърне в средище за наука и култура; 

- изграждане на нова почивна база в предоставения ни терен за отдих и 

научноизследователска работа на преподаватели, студенти и служители с 

възможности за развитие на академичните спортове – гребане, тенис, 

баскетбол, волейбол и др.; 

- усъвършенстване на дейността на звена и отдели свързана с съкращава-

не на времето за организиране и провеждане на обществените поръчки 

обезпечаващи инвестиционните проекти. 

Заключение 

Може да се обобщи, че инвестиционната дейност е един от възможните ва-

рианти във висшите училища за преодоляване на редица проблеми характерни 

за съвременното образователно пространство. Икономически университет – 

Варна е извървял сериозни стъпки в тази посока през изследвания период. Реа-
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лизирани са множество инвестиционни проекти, които дават възможност на 

висшето училище да осъществи своето предимство по отношение на своята 

привлекателност. При по-нататъшното си развитие е желателно университетът 

да изследва системно променящото се образователно пространство и да опреде-

ля своите приоритети. Заедно с това, без излишен оптимизъм, може да се обоб-

щи, че висшето училище би могло да постигне положителни резултати, ако 

прилага правилно изведените препоръки като следствие на задълбочен анализ 

на националната и европейската образователни системи. – 
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