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95 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
(20 МАЙ 2015 Г.)
Проф. д-р Пламен Илиев – ректор на университета
Казват, че споделената радост е двойна радост! Вашето присъствие днес ме
убеждава в това. Благодаря Ви, че сте тук, за да отбележим заедно 95-я рожден
ден на Икономически университет – Варна. Малко по-късно, през есента на тази
година, ще отпразнуваме и стогодишнината на старата класическа сграда на
Университета. Ние, наследниците на тези, които създадоха първото Висше търговско училище в България, имаме привилегията, че началото е положено смело
и обмислено преди 95 години, което ни дава възможност с възрожденски дух да
постигаме успехи и в новата история на нашата Алма матер. Имаме същевременно и задължениетоq всяко следващо поколение да добавя поне толкова
енергия и страст за знание, за наука и развитие, колкото са дали първостроителите.
Да бъдеш част от институция, чиято история пази факти, с които всеки би
се гордял, е изключителен дълг, чест и отговорност. А честта и отговорсността
са гръбнакът на достойнството. Включително – и на националното. Затова ние
пазим тази история, имаме ангажимент да я дописваме и да я защитаваме. Ние
сме тези, които днес трябва да създават модерните образователни събития и да
генерираме процеса оттук насетне.
Отчитайки мнението на работодателите и партньорите, постигнатите резултати и позитивното присъствие в публичното пространство в България и
чужбина, можем да заявим, че днес Икономически университет – Варна е утвърден и авторитетен образователен и научен център, институция - изключително устойчива на днешните предизвикателства и в челната петица на висшите
училища в България. Днес, когато у нас съществува дефицит в партньорството
между университетите и бизнеса, ние развиваме това партньорство, доказателство за което е лидерската ни позиция в осъществения основно през 2014 г. проект за студентски практики и функциониращата от тази година Иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие „университет – бизнес“, разработена по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Във време, в което не получаваме средства за инвестиции, а субсидията за
един студент по икономика вече повече от седем години продължава да бъде
само символичните 693 лв. годишно, ние осъществяваме мащабна инвестици-
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онна програма. Наша радост са: функциониращият център за електронно обучение, модернизираните учебни зали, финансирането на научни проекти, приключилата реставрация на емблематичната за морската столица на България сграда
на Ректората, модернизираното студентско хранене, развитието на духовното
пространство, новите книжарници. В години, когато не са единици тези, които
критикуват съвременното поколение заради липса на ценности, ние подхождаме
с доверие към нашите студенти и реализираме политика, превръщаща университета в модерна образователна, научна и културна институция. Институция, в
която младите хора откриват и развиват своя талант, своите нови интереси,
включително и бъдещата академична кариера, своята възможност да започнат
работа в изследователските центрове, екипите за подготовка и реализация на
европроекти, библиотеката, информационния център, кариерния център, административните отдели на Университета.
През изминалите десетилетия Университетът винаги е бил духовно средище и културна територия. Тази важна роля е заложена още в етапа на проектиране на неговата стогодишна сграда от арх. Никола Лазаров, участвал в доизграждането на двореца в Евксиноград и проектирал сградата на Варненската
опера. Тези творчески въжделения и проекти са споделени и от скулптора Кирил Шиваров, осъществил декорацията на сградата, сътворил също и великолепните фигури на лъвовете пред Съдебната палата в София и бронзовите фигури на братята Евлоги и Христо Георгиеви пред Ректората на Софийски университет.
С тази роля е свързано и едно от важните послания, които отправя държавният
глава на България в речта си при откриване на първата учебна година на 2.Х.1921 г.
- висшето училище да възстанови и развива стопанските и културните ценности,
създадени от поколения преди това. Днес ние категорично подкрепяме търсенията
на младия човек, като предлагаме привлекателен избор – университет, в който обучението и изследователската дейност са с високо качество; културният календар е
неотменна част от академичния живот; а спортът е приоритет и широко поле за
инвестиции. Зад тези думи не стоят обещания, а много доказателства – предпочитанията на бизнеса и публичната администрация към нашите възпитаници и тяхната успешна кариера в страната и в чужбина, развитието на духовното пространство
чрез ежеседмичното присъствие на киното, театъра, поезията, музикалното изкуство, функционирането на галерия „Академика“ с най-новата придобивка – двете
алегории на носителя на Хердерова награда, почетният гражданин на гр. Варна,
художникът от световна величина Стоимен Стоилов, масовизирането на спорта и
постигнатите резултати в баскетболния спорт – шампионска титла и купа на БФБ
за втора поредна година.
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Днешният ден е празник за всеки, който през годините е прекрачвал прага
на нашата Алма матер. Това са преподавателите и служителите, възпитаниците
на Университета и разбира се – преди всичко – сега обучаващите се 13 000 студенти в Икономически университет – Варна: бъдещите икономисти и управленци, бъдещите лидери в гражданското общество, надеждата за България.
Изминалите 95 години от създаването на първото Висше търговско училище в България и вековният юбилей на емблематичната за Варна сграда на Икономическия университет са повод да се обърнем отново с уважение към историята и да припомним имената и делото на вдъхновителите, положили преди близо век основния камък на икономическото образование у нас. На 14 май 1920 г.
във Варна е взето решение за откриване на първото Висше търговско училище в
България. Задължени сме с признателност и почит към делото на първия Ректор
- проф. Цани Калянджев, чиято 150-годишнина от рождението предстои да отбележим следващата година, неговите съмишленици - проф. Фьодор Белмер,
проф. Оскар Андерсон, проф. Наум Долински и техните последователи, към
тогавашните председатели на Търговско-индустриалната камара - Петър Петрович, Коста Ранков, Костадин Генов, към варненските търговци, индустриалци,
банкери, интелектуалци и духовенство за моралната, финансовата и организационната подкрепа на инициативата за създаване на първото висше търговско
училище в България и за изграждане на стратегически важната за времето връзка между европейското културно пространство и българската стопанска интелигенция.
Мисля, че е необходимо да изразим своята признателност и за финансовата
подкрепа на държавата и безвъзмездно предоставената от местната власт земя
за построяването на сградата на Университета. И тук, за преход към настоящето, си задавам въпроса: така ли стоят нещата днес, в съвременна България? Ще
посоча само факти: въпреки отправеното искане за включване в програмата за
развитие на регионите се наложи със собствени средства да реставрираме стогодишна сграда, представляваща паметник на културата с национално значение
и да модернизираме базата за студентско хранене. Въпреки многократното поставяне на въпроса за недостига на леглова база в студентските общежития (570
легла за 13000 студенти, т.е. само 4,4 % осигуреност, която е най-ниската в България) два пъти през последните две години изпълнителната власт отхвърля
нашето предложение за предоставяне на земя за изграждане на учебно-спортен
комплекс, включващ учебен корпус, хотелска част, плувен басейн и спортна
зала за 1500 места при декларирано финансиране по линия на новите оперативни програми и със собствени средства. Искрено се надяваме, че тази година ще
бъде решен проблемът на Колежа по туризъм и ще бъде предоставена сградата
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на училището по автотранспорт, без налагане на условието – ние да финансираме ремонтните дейности.
На фона на редицата, ограничения днес Икономически университет – Варна е отворил широко своите врати за младите хора на България и със своята
последователна политика им показва, че когато притежават знанието, притежават и силата, и смелостта, и свободата да променят настоящето към по-добро.
Във връзка с това искам да ви уверя, че Икономически университет – Варна е
изцяло съпричастен и полага усилия за възможно най-доброто представяне на
Варна като Европейска младежка столица 2017.
Като че ли има някакъв знаков смисъл във факта, че празникът на Университета ни е близо до други две емблематични дати и събития – 11 май, когато
Православната църква почита светите равноапостоли, братята Кирил и Методий, и 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нашият празник естествено се преплита с другия, всенародния, импулсивно събиращ няколко дни по-късно по площадите всички онези, които усещат
знанието и духовността като основни за националното ни достолепие и идентичност.
Ренесансовото дело на славянските просветители е повод за нашата гордост, но то принадлежи на всичките народи, на цялото човечество, тъй както
небето принадлежи на всички. Но сърце, в което няма олтар за братята Кирил и
Методий, не е българско сърце!
Писмеността не се ражда без език. Затова благословен да е езикът на нашите деди! На този език пеем всяка година „Върви, народе възродени…” Едва ли
има българин, който да не е запявал химна, по текст на учителя от Русенската
гимназия – Стоян Михайловски, създаден през 1892 г., а само девет години по
късно – през 1901 г. , учителят от Ловешката гимназия Панайот Пипков композира музиката за този химн.
Времето е попиляло почти всички щрихи към портрета на Солунските братя. Ние днес целуваме ликовете, създадени по-скоро от нашето земно въображение. Сякаш те скромно са се старали да отхвърлят всеки детайл от личностната си биография, за да я вградят цялата, без остатък, в титаничното си, общочовешко дело. А може би, това е точно тайното знание и завещание на светците
– да нямат нищо друго, освен вяра. И да пожертват всичко за нея!
Да бъдем достойни за тях и ние, които поддържаме огъня на знанието тук,
в Икономическия университет – Варна, ние – потомците на Светите братя, от
днешния духовен ден на България!
Честит празник!
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СТАТИИ
Econ Lit – I210
АКТУАЛНИ АКЦЕНТИ ПРИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО
НА СТУДЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Проф. д-р Евгени Станимиров
Въведение
Анализът на развитието на образователния пазар в страната през последните години позволява да се идентифицират процеси, които стимулират висшите
училища (ВУ) да преосмислят конкурентните си позиции, насърчават ги да проявяват по-висока степен на гъвкавост и адаптивност към новите пазарни реалности, но вече от позициите на активни бизнесориентирани субекти. Не случайно приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. и утвърденият план за действие към нея 1 отделя
особено внимание на няколко основни тенденции със сериозна проекция върху
образователния пазар през последните години:
Неблагоприятен демографски тренд от началото на 90-те години на XX век,
в резултат на който броят на завършващите средно образование в България
след 2008 г. ежегодно намалява. Тази тенденция се запазва до набор 1998 г.,
след което се наблюдават други негативни проявления (свързани с увеличаване на относителния дял на учениците, които не успяват или не желаят да
завършат средното си образование и съответно не са част от образователния
пазар, от който пряко са заинтересувани ВУ в страната).
Прогресивно и трайно нарастване на броя на зрелостниците, които се
ориентират към образователни институции в чужбина (между 8% и 12%
от завършващите средно образование). Причините за желанието на част
от зрелостниците да се дипломират във ВУ в чужбина не може да се търси единствено в качеството на образователния продукт на университетите в България. Като фактори с негативно въздействие могат да се посочат: слабо развитата бизнессреда; ниските възнаграждения на специалистите с висше образование (особено при стартиране на кариерата им);
прекалено високата концентрация на бизнес и публична администрация
1

https://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=4332 (посл. достъп 19.05.2015 г.).
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в столицата при паралелно слабо развити региони с малък потенциал да
осигурят търсените от младите специалисти условия за живот и др.
Масовизация на висшето образование, което намира израз в по-лесен
достъп до висшите училища в България, което, обаче, поставя въпроса
за съхраняване равнището на качеството на обучението. През последните няколко години се наблюдава на пръв поглед абсурдна ситуация, при
която броят на зрелостниците е по-малък от броя на обявените места за
прием в държавна поръчка в университетите. Причини за това, от една
страна, са демографският срив и сериозните миграционни процеси на
младите хора, а от друга – липсата на ясно дефинирана държавна политика във връзка със субсидиране на университетите. Средствата, отделяни за образование като обща годишна сума (450 млн. лв.) вероятно са
достатъчни, но диспропорциите при тяхното разпределение (чрез определения базов норматив на един студент) принуждават редица ВУ да
търсят възможност за реализиране на по-голям прием и от там – за максимизиране на масата на общата субсидия.
Посочените тенденции се съпътстват от трансформация в образователния
модел като цяло и по-конкретно – на ролите и очакванията на участващите в
процеса на обучение – преподаватели, студенти, администрация. Успешната
промяна или напротив - неспособността за адаптиране на ролите на участващите в образователния процес, оказва силно влияние върху очакваните и постигнатите резултати на дипломиращите се във вид на релевантна комбинация между
знания, умения и компетенции, необходими за добра реализация на трудовия
пазар.
Посочените тенденции изправят всеки университет пред дилемата да администрира процесите по начин, който позволява едновременно да се преследват цели като:
- осигуряване на достатъчен брой новоприети студенти;
- недопускане на девалвация в качеството на образователния продукт;
- подпомагане реализацията на дипломираните студенти, което намира
директна проекция върху имиджа на образователната институция и др.
Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е прави изключение от
другите ВУ във връзка със стремежа си за адекватно позициониране на образователния пазар. Ето защо, целта на тази статия е да коментира актуални акценти, свързани с процесите на прием и обучение на студенти в ИУ – Варна, и
въз основа на анализ да дефинира и обоснове насоки и конкретни мерки за тяхното подобряване, както и да постави въпроси, по които следва да се търсят
отговори от органите на управление на университета в следващите години.
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Анализът е осъществен с оглед оценка на изпълнението на Мандатната програма на ИУ – Варна за периода 2011 – 2015 г., както и при отчитане на основните
цели, дейности и мерки, предвидени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. и свързаният с
нея план за действие.
Приемът и обучението на студенти са ключови процеси във всяко ВУ, но те
не могат да се реализират пълноценно без наличие на други базови условия, които да бъдат комуникирани по подходящ начин с всички заинтересовани от дейността на университета страни: хармонизирана учебна документация с водещи
европейски университети; модерна среда за обучение; съвременна библиотека и
достъп до електронни бази данни; дигитализация на книжен фонд; богат културен и спортен календар и др.
В унисон с дефинираната цел и формулираните базови условия за реализиране на ключовите процеси във ВУ, статията е структурирана в няколко условно
разграничени една от друга части: предприети мерки за модернизация на учебната дейност на университета; прием на студенти; обучение на студенти (вкл. успеваемост на студентите и информационно осигуряване на учебния процес).
1. Предприети мерки за модернизация
на учебната дейност на университета
Последният мандатен период (2011 - 2015 г.) от развитието на ИУ – Варна е
насочен към създаване на условия за устойчиво развитие на университета. Основен приоритет в областта на учебната дейност, който подкрепя устойчивото
развитие на ВУ, е повишаване качеството на обучението в различните форми и
стимулиране развитието на студентския потенциал. Разбира се, качеството на
обучението е категория, която трудно може да бъде измерена и винаги полученият резултат би се приел с резерви от гл.т. на обективната истина. В духа на
утвърдената и изпълнявана в периода 2011 – 2015 г. Мандатна програма на ИУ –
Варна, качеството на обучението се свързва с осигуряване на разумен баланс
между знания, умения и компетенции на обучаваните при паралелно осигуряване на стимулираща среда за развитие на студентите.
В областта на учебната дейност през периода 2011-2015 г. усилията на академичното ръководство на ИУ – Варна са съсредоточени в следните по-важни
направления:
Първо. Актуализация на вътрешната нормативна уредба с цел усъвършенстване технологията на управлението на учебния процес. Мотивите, които налагат тези промени са следните: необходимост от по-добра пазарна ориентация на
университета чрез премахване на ограничения от процедурно естество; елими-
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ниране на ограничения под форма на наказателна година при неполагане на
държавни изпити; предоставяне на възможност на обучаващите се по втора специалност да положат държавните си изпити по първата и по втората специалност в рамките на една сесия; обучение на студенти в образователноквалификационна степен (ОКС) „магистър“ на индивидуален план; обучение на
студенти в ОКС „магистър“ по две специалности в различна форма и др.
Второ. Актуализиране на учебната документация в съответствие с добрите
европейски практики, държавните изисквания за различните ОКС, както и при
осигуряване на баланс между знания, умения и компетенции на студентите. В
университета е утвърдена практиката в началото на всеки следващ мандат да се
прави пълен преглед и актуализация на учебната документация в различните
ОКС. Идеята е настъпилите промени в образователното пространство и пазара
на труда да намерят адекватно отражение в процеса на обучение.
Трето. Развитие и обогатяване на учебното съдържание с нови постижения
на знанието и съвременни бизнеспрактики за изграждане на професионални и
ключови компетенции на студентите и увеличаване на тяхната конкурентоспособност и пригодност за ефективна професионална реализация. Всяка година се
предоставя възможност на титулярите на дисциплини да актуализират част от
тематичните единици от учебните си програми. По този начин програмите на
дисциплини с динамично съдържание могат да бъдат обновени със 70% - 80% в
рамките на един мандатен период.
Четвърто. Усъвършенстване на организацията, технологичното и материалното осигуряване на учебния процес чрез: разширяване използването на съвременни аудиовизуални, информационно-комуникационни и мултимедийни
продукти, модернизиране на информационната система и осигуряване на високоскоростен интернет 2.
Пето. Функциониране на системата за натрупване и трансфер на кредити
при оптимална студентска заетост, осигурена възможност за изборност на дисциплини и учебни форми и мобилност, основана на партньорство с академичната общност в страната и чужбина.
Шесто. Стимулиране на процеса на развитие на уменията, самостоятелната
работа на студентите, работата им в екип, в т.ч. чрез изследователска дейност и
прилагане на форми и механизми за нейното стимулиране и осигуряване на поактивна обратна връзка в процеса на обучение.
Седмо. Настройване на системата за кандидатстудентски прием съобразно
2

За повече подробности вж. Отчет за изпълнение на мандатната програма за периода 20112015 г. Издателство „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2015.
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тенденциите на образователния пазар (чрез промени в нормативните документи,
регламентиращи приема; електронизация на част от процесите; въвеждане на
електронен кандидатстудентски изпит и др.).
Осмо. Създаване на условия и предпоставки за по-добра адаптация на студентите в първи курс (промени в графика на учебния процес; въвеждане през
2014 г. на практиката новоприетите студенти да бъдат запознавани със структурите в университета и забележителностите на града; регулиране на по-малък
брой изпити през първи семестър и др.).
Девето. Разширяване на практическото обучение чрез подходящи методи,
форми и средства на базата на иновативно партньорство с бизнеса и публичната
администрация3, чрез почасова ангажираност на студенти бакалаври в структурите и дейностите на университета, както и чрез активното им участие по проекти за студентски практики.
Десето. Стимулиране на изявените студенти, заели призови места на национални и международни форуми (конференции, олимпиади, конкурси, спортни
прояви и др.).
Единадесето. Подобряване на чуждоезиковата подготовка на студентите.
Дванадесето. Създаване на партньорства с чуждестранни университети,
като възможност за издаване на двойни дипломи и привличане на студенти.
Тринадесето. Разширяване обхвата на дистанционната форма на обучение
(ДФО), чрез предлагане на нови специалности в различните ОКС, както и все
по-интензивно използване на електронни форми в редовна и задочна форми на
обучение (РФО/ЗФО).
Четиринадесето. Разнообразяване на специалностната структура в ОКС
„бакалавър” и ОКС „магистър“. Развитието на посочената структура не трябва
да се търси само по посока увеличаване на броя на специалностите. В университета е възприето правилото специалности, които не генерират търсене в рамките на две последователни години, да не се предлагат в следваща кампания.
Посочените мерки за модернизация на учебната дейност могат да бъдат отчетени като успешни и допринасящи за устойчивото развитие на ИУ – Варна. Те
не могат и не трябва да се разглеждат изолирано една от друга, доколкото са
3

В различни програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ част от часовете се водят от
представители на бизнеса. Участието им е активно и в държавни изпитни комисии. От началото на месец май 2015 г. вече функционира Иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие „университет – бизнес“ (разработена по Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси"). Проектът е реализиран с помощта на множество представители на бизнеса, сред които и Варненската търговско-индустриална камара, което показва
позитивното им отношение към ИУ – Варна.
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взаимно подкрепящи и допълващи се. Динамиката в развитието на образователния пазар (не само в страната) налага системно проследяване на промените и
предлагане на нови мерки, които да подпомогнат университета в неговата побърза и адекватна адаптация и трансформация на практики и процеси.
2. Прием на студенти в ИУ – Варна
Стремежът да се отговори проактивно на неблагоприятните тенденции на
образователния пазар (демографска криза, активно пренасочване на млади хора
към чужбина и др.) насочи усилията на академичното ръководство на ИУ – Варна към усъвършенстване на дейностите по приема на студенти и в трите ОКС
(професионален бакалавър, бакалавър и магистър)4. Във връзка с това се предприемат действия (които се подлагат на анализ и при необходимост допълнително се адаптират), по-важните от които са:
ежегодна актуализация на правилниците за прием в различните ОКС,
както и на съпътстващите ги вътрешно-нормативни документи;
въвеждане на единни критерии за кандидатстване в различни специалности (единен бал за кандидатстване; отпадане на необходимостта за доказване на ниво на владеене на чужд език за определени специалности;
възможност за кандидатстване с резултат от държавен зрелостен изпит –
ДЗИ и много др.);
разширяване практиката за предлагане на програми с обучение на чужд
език в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;
въвеждане на електронен кандидатстудентски тест и подаване на документи онлайн за ОКС „бакалавър“, което оптимизира процесите, свързани с приема на нови студенти;
разработени са и активно се прилагат Правила на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища, което улеснява функционирането на
Системата за трансфер на европейски образователни кредити;
активизиране на връзките с широка база средни училища чрез съвместни
мероприятия (състезания, олимпиади), кариерно консултиране и други,
както и въвеждане на стимули (финансови; свързани с облекчени условия
при приема; възможност за „ранно записване“) за кандидат-студен-тите;
4

Към момента демографският натиск е особено ясно изразен при кандидатстване в ОКС
„професионален бакалавър“ и в ОКС „бакалавър“. Независимо от това, броят на кандидатстудентите по години показва запазване на интереса към професионалното висше образование по туризъм (Колеж по туризъм), където има средно по 2 кандидатстващи за едно
място.
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поддържане и развитие на контактите с посредници на образователния пазар (Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ и
Национална асоциация за прием на студенти – НАПС), с чиято помощ се
осигурява представителство на университета в 28 градове в цялата страна.
Посочените мерки във връзка с осигуряването на приема дават своите резултати. Съпоставката на динамиката в данните за планирания и реално осъществения прием по години за различните ОКС провокират множество въпроси,
свързани с: увеличаване (респективно намаляване) за заявения планов прием;
намаляване на абсолютния брой на кандидат-студентите в ОКС „професионален
бакалавър“ и ОКС „бакалавър“ при паралелно запазване (дори увеличаване от
гл.т. на абсолютен брой приети студенти) на интереса към ОКС „магистър“ през
последната година и др.
Планът на Министерството на образованието и науката (МОН) за прием на
студенти в ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна е увеличен от 2570 през 2011 г. на
2720 през 2014 г.. Утвърденият планов прием на студенти в ОКС „бакалавър” в
университета по години за анализирания период е завишен двойно, в сравнение
с този от предходния мандат, като следствие от европейската тенденция за масовизация на висшето образование. От друга страна, тази административна мярка
(доколкото е резултат от провеждана политика на МОН във връзка с реализиране на Стратегия „Европа 20/20“) може да се посочи, че изчерпа своя потенциал
поради силния демографски срив и още през 2013 г. плановият прием се реализира с известни затруднения. От 2010 г. до 2014 г., под влияние на демографските процеси, броят на кандидат-студентите намалява (намалението е с 60 процентни пункта). Разбира се, демографският фактор влияе директно върху броя на
кандидатстващите във ВУ, но тук не трябва да се пренебрегват и други фактори
с негативна проекция върху приема: деформацията на пазара на труда, която
демотивира част от младежите да учат и работят в България; либерализацията
на образователния пазар в ЕС; обективно съществуващите нагласи към съответно ВУ съобразно териториалната му локация; „наличие на третичен трудов пазар или неформална икономика, която привлича много млади хора и създава
нестандартна трудова култура и мотивация за реализация, свързан с отклонения
от правните норми и социалните стандарти“5; вътрешната миграция на населението, динамиката и структурата на раждаемостта по райони и др.
Споменатата тенденция е неблагоприятна в глобален аспект, защото показва сериозното негативно въздействие на демографските процеси. Във връзка с
5

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 –
2020 г.
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това следва да се посочи, че ИУ – Варна е подготвен да посрещне без особени
сътресения този натиск. От една страна, може да се твърди, че нормалният брой
студенти в ОКС „бакалавър“ за университета е около 1600-1700 на годишна база
(т.е. приеманият брой бакалаври на годишна база до 2011 г.). От друга страна,
през 2008 г. е направена голяма крачка по посока на оптимизация на дейността с
въведената регулация на структурните параметри на учебната документация 6.
Учебната документация (от гл.т. на брой аудиторни часове и брой позиции за
дисциплини в учебния план) на университета до голяма степен следва утвърдените бенч-практики в западноевропейските университети, където тригодишният
курс на обучение се реализира с 15-20 дисциплини и 1500-1800 аудиторни часа.
От тази позиция може да се мисли в следващ период за оптимизиране на броя на
позициите по учебен план с дискретно намаляване на броя на дисциплините и
на аудиторната заетост от 2310 часа до 2200 аудиторни часа.
По отношение на приема на студенти в ОКС „бакалавър“ се предприеха и
други мерки, които имат за цел да привлекат сегмент от кандидати, които работят. От тази позиция приемът в ЗФО се трансформира в ДФО, което се очаква да
окаже позитивен ефект, предвид размера на държавната субсидия на студент 7.
Анализът на данните за структурата на кандидат-студентите по форма на
кандидатстване показва трайно предпочитание към ДЗИ като начин за кандидатстване. Относителният дял на кандидатстващите с ДЗИ за последните 4 години нарасна с 30 процентни пункта и достигна до 84,5% от всички кандидатстващи в университета.
Данните за отделните етапи на класиране, потвърждаване и записване позволява да се откроят специалностите и формите на обучение, които са найпредпочитани от кандидат-студентите, както и тези специалности, към които
липсва или се регистрира слаб интерес 8. Относителният дял на записаните студенти непосредствено след първо класиране за уч. 2014/2015 г. е най-висок в
следните специалности и форми на обучение: Индустриален бизнес и предприемачество – ДФО, Бизнесинформационни системи, Международен бизнес (с
преподаване на английски език), Бизнесикономика, Публична администрация,

6

7

8

На 22.02.2008 г. АС на ИУ-Варна приема Проект за усъвършенстване на учебната документация. С решение на АС от 25.11.2011 г. (Протокол № 170) е актуализирана Подсистема „Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание“.
Субсидията на студент в ДФО е равна на субсидията за РФО и три пъти по-голяма от тази
в ЗФО. През 2015 г. са предложени общо 8 специалности в ДФО в ОКС „бакалавър”.
Специалностите с най-силно и най-слабо изразено търсене са описани подробно в отчета
на Мандатната програма на университета за периода 2011-2015 г.
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Мениджмънт, Маркетинг9. Анализът на тези данни, както и информацията за
заявените желания на кандидатите, позволява да се вземат управленски решения
по отношение разкриване на допълнителни групи в желаните специалности и
закриване на групи в специалности с неусвоен прием, при паралелно съблюдаване на утвърдения планов брой студенти по професионални направления.
Във връзка с организацията на приема, стремежът е да се привличат повече
студенти за подпомагане на рекламната кампания и останалите дейности на
приема в различните ОКС. Тази практика допринася за подобряване на комплексното обслужване и ефективното информиране на кандидатите.
Провежданата от академичното ръководство политика на гъвкаво управление на приема доведе до тестване на нови възможности чрез иницииране на
януарски прием в ОКС „магистър“ през 2015 г. Идеята на този прием е в рамките на 6 месеца приетите студенти от други направления на висше образование в
предходна бакалавърска или магистърска степен, както и за завършилите ОКС
"професионален бакалавър" да преминат през ускорен курс на обучение и да
покрият изискванията от дисциплини във фундаменталния блок на професионално направление „Икономика“. Независимо от много кратките срокове за реклама на тази възможност, се сформира група, която в момента провежда своето
обучение.
Особеност на гъвкавото управление на приема в ОКС „магистър“ е въвеждането на регулация по отношение на специалности, които през юнски прием не
успеят да съберат предварително фиксиран минимум от кандидат-студенти. За
такива специалности не се допуска сформиране на учебни групи, което довежда
до преразпределяне на кандидатите по следващо желание. С това се формират
по-хомогенни групи, което намира сериозна финансова проекция върху бюджета
на университета и създава предпоставки за поддържане на по-високо качество
на обучение и мотивация на студенти и преподаватели.
Анализът на приема в ОКС „магистър“ по форми на обучение показва
трайна тенденция на намаление в броя на кандидатстващите в ЗФО. Във връзка
с това е взето решение от 2015/2016 г. за изравняване на периода на обучение на
редовна, задочна и дистанционна форма.
Едно от стратегическите решения във връзка със съхраняването на интереса към ОКС „магистър“ е броят на студентите държавна поръчка. За периода от
2011 г. броят им е увеличен неколкократно от 150 до 880 през 2014 г. За 2015 г.

9

Коректността предполага да се направи уговорката, че по-ниският планов прием в някои
специалности автоматично подобрява позицията на дадена специалност по коментирания
показател.
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заявената държавна поръчка ще отговори почти изцяло на търсенето на магистърски специалности в университета. Идеята е чрез отказ от част от платеното
обучение (което априори е несигурно и може да се очаква намаляване на интереса на потенциални кандидати) да се гарантира в по-голяма степен формиране
на хомогенни групи и от там – реализиране на по-сигурни парични потоци и
финансови ефекти за университета. В резултат на тази политика през 2014 г. е
реализиран най-добрият от гл.т. на абсолютен брой студенти прием в ОКС „магистър“ за последните 4 години (1549 студенти, в сравнение с 1188 студенти
през 2011 г.).
Ежегодните проучвания на нагласите на студентите в ОКС „бакалавър“ да
продължат обучението си в ОКС „магистър“ в ИУ – Варна показват негативна
тенденция. Независимо от това, средно около 78% от кандидатстващите в ОКС
„магистър“ са завършили ИУ – Варна, което се обяснява с желанието на дипломирани през предходни години да се обучават в първа или поредна магистърска
специалност в ИУ – Варна. В този смисъл трябва да се отчете, че потенциалът
на ДФО не се използва в достатъчна степен, както и че съществуват неоползотворени възможности за привличане на работещи випускници от други ВУ.
В резултат на направения анализ по приема на студенти могат да се набележат някои направления, в които университетът следва да концентрира повече
усилия:
Първо. Развиване на партньорските отношения със средни училища (провеждане на състезания, организиране на дискусии и др.). Учениците от училищата – партньори да бъдат канени за посещаване на събития от Културния календар и спортни мероприятия, провеждани в ИУ – Варна. Акцентът следва да
бъде и върху Х и ХІ клас, защото при голяма част от тези класове все още не е
формирана окончателна ориентация към ВУ и шансът да бъдат привлечени за
студенти е по-голям, в сравнение с ХІІ клас (които се предполага, че вече са
направили своя избор). Необходимо е да се проучват нагласите на учениците за
избор на висше училище и на конкретна специалност 10.
Второ. При образуване на бала на кандидат-студентите, завършили професионални гимназии (по икономика, туризъм, строителство и др.) да се отчита
оценката от ДЗИ по професионална квалификация при кандидатстване по същата специалност.

10

През 2014 и 2015 г. подобно проучване е проведено сред широк набор от училища в цяла
България, като резултатите ще бъдат използвани за вземане на управленски решения във
връзка с КСП.
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Трето. Създаване на партньорства между ИУ – Варна и чуждестранни университети, като възможност за издаване на двойни дипломи и привличане на
студенти.
Четвърто. За рекламната кампания по-активно да се използват социалните
мрежи, Кариерен център, Информационен център и Студентски съвет. Във
връзка с това особено полезна може да бъде изградената иновативна платформа
за взаимодействие „университет – бизнес“, която следва да бъде обезпечена
кадрово, с цел нейното поддържане и последващо развитие. Подготовката и разпространяването на рекламните материали за КСП трябва да се реализират до
декември на текущата година за следващата учебна година.
Пето. Създаване на платформа за онлайн подаване на документи за ОКС
„магистър“, както и организиране подаването на документи и в други градове
чрез използване услугите на ЦКПИ и НАПС или чрез университетски представители / мобилни групи.
Шесто. Насочването на студентите към магистърските специалности трябва да бъде в контекста на всички мероприятия на първичните звена още от началото на трети курс в ОКС „бакалавър“. Необходимо е и участието на представители на катедрите в комисиите по прием в ОКС „магистър“, когато кандидатите
имат необходимост от разясняване на съдържанието на магистърските специалности. Препоръчително е и първичните звена да определят лице за контакт, от
което целогодишно кандидат-магистрите да могат да получават по-подробна
информация (като допълнение на тази, която е официално публикувана от Център за магистърско обучение).
Седмо. Ангажиране на ресурса на Кариерен център в кариерно консултиране на завършващите студенти в ОКС „бакалавър“ и подпомагане на избора им
на специалност в ОКС „магистър“.
Осмо. Ориентация към интегрирани междукатедрени и междууниверситетски
магистърски програми и развиване на специалностната структура с цел предоставяне на познания от различни сфери с практико-приложна насоченост. Проучвания
сред студентите в ОКС „бакалавър“ показват ясното им предпочитание да продължат обучението си в ОКС „магистър“ в различна от завършената в ОКС „бакалавър“ специалност, с цел разширяване на приложното поле на своите компетенции.
Девето. По-добро комуникиране на приетите от ИУ – Варна насърчителни
мерки и мероприятия („ранен“ прием за ученици, покрили определени изисквания; освобождаване от семестриална такса при доказване на предварително определено равнище на постигнати резултати). В този смисъл е необходимо приетият от АС пакет мерки за подобряване на комуникационната активност на ИУ –
Варна с различните целеви аудитории да се изпълнява в по-широк обхват.
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3. Обучение в Икономически университет – Варна
Университетското обучение е многопластов процес, тъй като ВУ изпълнява
различни функции: възпроизводство на социалната система; подготовка на работна сила с висока квалификация; развитие и формиране на култура; гарантиране правото на образование като основно човешко право11. Социалната роля на
университетите се изразява в това, да се превърнат в „ ... центрове за обучение,
усъвършенстване и опазване на културата“12. В този смисъл обучението на студентите следва да се разглежда от гл.т. на предпоставки като: успеваемост; създадени условия за провеждане на процеса на обучение; възможност за включване
на студентите в различни научни изследвания; осигурен достъп до културата в
различните й аспекти, като акцентът е поставен върху първите две предпоставки.
Усилията на академичния състав на университета са насочени към създаване на условия за повишаване качеството на обучението. През анализирания
период се реализират следните по-важни дейности за постигане на тази цел:
прилагане на актуализираната учебна документация за постигане на съответствие с добрите европейски практики и държавните изисквания;
активиране на дейността на Център за дистанционно обучение (разширяване на ДФО в ОКС „магистър“ и въвеждането й в ОКС „бакалавър“);
провеждане на политика за по-добра адаптация на студентите. За целта е
направена актуализация на Правилника на ИУ – Варна и на графика на
учебния процес;
подобряване на чуждоезиковата подготовка на студентите, като чрез актуализиране на учебната документация в първи семестър е въведено задължително изучаване на чужд език;
от втори до седми семестър студентите имат възможност да изучават факултативно чужд език с хорариум 0/30;
подобряване организацията и провеждането на учебния процес чрез въвеждане на практика за посочване по интернет на изборните и факултативните дисциплини;
усъвършенстване на системата за оценяване на знанията и уменията на
студентите с акцент върху стимулиране на уменията, самостоятелната
работа на студентите, работата им в екип и осигуряването на по-активна
обратна връзка в процеса на обучение;
11

12

За повече подробности вж.: Гюрова, В. Образованието по света (проблеми и перспективи). С., 1994.
Диас, М.А. Висшето образование: визия и практика през XXI век. Перспективи, т.
XXVIII, 1998, с. 326.
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актуализиране на вътрешната нормативна уредба с цел оптимизация на
процесите по управление на учебния процес;
усъвършенстване на организацията, технологичното и материалното
осигуряване на учебния процес чрез: разширяване използването на съвременни аудиовизуални, информационно-комуникационни и мултимедийни продукти, модернизиране на информационната система и осигуряване на високоскоростен интернет; въвеждане на платформа Moodle за
електронно обучение;
лансиране на иновативна за България форма на симулативно обучение в
две специалности в ОКС „магистър“ по проект „Бизнесмоделиране на
учебните планове и програми в професионално направление 3.8 „Икономика“ на ИУ – Варна“;
стимулиране на изявените студенти (при върхови постижения в областта
на обучението, научноизследователската дейност, културата и спорта).
Независимо от предприетите мерки и реално постигнатите резултати в
процеса на обучение, анализът на данните позволява да се направят следните
по-важни изводи за ИУ – Варна в периода 2011 - 2015 г.:
Първо. Средните оценки на студентите в ОКС „бакалавър“ в РФО устойчиво намаляват през посочения период. Негативните промени при ЗФО са значително по-слабо изразени.
Второ. В ОКС „магистър” се наблюдава висока успеваемост, въпреки, че
през последните години се регистрира понижаване на средния успех, което е
най-силно изразено в РФО. Регистрират се нормални равнища на неположени
изпити и получени слаби оценки. Относително постоянен по години остава броят на прекъсналите студенти, както и на прехвърлените по собствено желание в
други висши училища.
Трето. Успеваемостта на студентите в Колеж по туризъм – Варна е много
добра. Традиционно най-висок е успехът на студентите от ЗФО. Позитивен факт
е високият дял на дисциплините с професионална и практическа насоченост
(75% от дисциплините в учебния план).
Четвърто. Позитивен ефект върху проблемите, свързани с успеваемостта,
имат практиките за организиране на дискусии и семинари, в които активно участие вземат всички заинтересовани страни. Подобен семинар, свързан с качеството
на обучението, е организиран в университета през месец март 2014 г. Тази практика следва да продължи по-активно, за да се търси пресечната точка между очаквания и възприятия за учебния процес между студенти и преподаватели.
Пето. Традиционно най-нисък успех във всички специалности се установява за студентите от първите курсове, а най-висок успех – при студентите в чет-
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върти курс. Анализът на броя на отстранените и отписаните бакалаври по години показва негативна тенденция за студентите в първи курс, т.е. част от студентите първи курс или не успяват да се адаптират в университета или не са мотивирани да го направят. С цел по-добра адаптация на студентите при прехода от
обучение в училище към университетско обучение са направени корекции в
учебната документация, с което броят на дисциплините в първи семестър се ограничи до 3, а в следващите семестри – до 4 позиции. Независимо от намаления
брой на изпитите през първия семестър, не се установява подобряване на успеваемостта на първокурсниците. Причини за незадоволителните резултати могат
да се търсят в следните направления:
причини, произтичащи от страна на обучаваните – трудна адаптация на
първокурсниците към технологията на обучение в университета; недостатъчна базова подготовка на новоприетите студенти; липса на мотивация за получаване на допълнителни знания; несистемна подготовка по
време на семестъра; неоптимално използване на извънаудиторната заетост и др.;
причини, произтичащи от страна на обучаващите – недостатъчна андрагогическа подготовка; пропуски относно методическо съгласуване на
обема на учебното съдържание с хорариума по съответната дисциплина;
неоптимално съотношение между изискващите се от студентите знания
и придобити умения; недостатъчна обвързаност между теоретичното
равнище на преподавания материал и базовите знания и умения, които
трябва да развие студентът за успешна реализация; пропуски в критериите и начина на оценяване, в сложността и броя на изпитните въпроси;
асиметричност по отношение на изискванията на различните преподаватели по едни и същи учебни дисциплини; недостатъчно стриктно изпълнение на изискванията за формиране на текущ контрол по време на семестъра; несъобразено с равнището на студентите представяне и интерпретиране на учебното съдържание от страна на някои преподаватели;
предявяване или на много високи или на много ниски изисквания от
асистентите в семинарните занятия; отклонения на преподаватели от
обявените часове за консултации; недостатъчна компетентност на част
от асистентите, които нямат (или имат недостатъчен) практически опит
и методическа подготовка; формално отношение към учебния процес от
страна на някои преподаватели, което демотивира студентите; неспазване от страна на преподаватели на регламента за получаване на обратна
връзка за резултатите от проведените изпити; ниска степен на обезпеченост с учебници и учебни помагала по някои дисциплини; формиране на
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текущ контрол по време на очни занятия със студентите ДФО, което отблъсква последните от тази форма на обучение и др.
Последният извод, във връзка с причините за постигане на незадоволителни резултати, заслужава особено внимание. Добре забравена практика на университета е при постъпване на асистенти на работа същите да бъдат изпращани
в университети в Западна Европа на краткосрочна специализация (от 1 до 3 месеца при предварително съгласуване на програмата на престоя и обучението със
страната-домакин). След процес на подготовка на младите специалисти, те са
придобивали правото да провеждат самостоятелни занятия със студентите. Подобна практика се следва в редица университети по света – новопостъпилите
асистенти посещават курс по „Преподаване и учене във ВУ“ и след успешното
му приключване и доказване, че притежават знанията, уменията и компетенциите да провеждат съвременен учебен процес, придобиват правото за достъп до
студентските аудитории. Често наблюдавана грешка сред младите преподаватели е да се увличат в различни педагогически подходи без да осъзнават, че педагогиката е пряко насочена към обучение на ученици, а не на студенти. Подходите, които следва да се прилагат за обучаване на възрастните хора (към които се
причисляват навършилите 18 г.) са в сферата на т.нар. „андрагогика“. Последната отчита, че традиционно познатите роли на преподаватели и студенти през
последните 20 години значително се променят. Съвременните роли на преподавателите ги превръщат в: само един от алтернативните източници на знания;
мотивиращи и провокиращи активността на студентите; съветници и консултанти по професионални проблеми на хора и институции извън университета; загрижени за пълноценното учене на студентите; граждани на съвременното информационно общество13.
Погрешното насочване към педагогическия подход на активен преподавател и пасивно възпроизвеждащ обучаван често се комбинира с предметна ориентация на обучението, при което в учебния план се включват определен брой
предмети с поставяне на акцент върху усвояване на терминологичен апарат,
последователност от стъпки, система от подходи и стратегии и т.н. Проблемноориентираното обучение често остава на заден план (за съжаление това е валидно в някои случаи и за обучението в ОКС „магистър“). Допускането на подобни
грешки, наред с не особено високата мотивация на голяма част от младите хора
да учат, могат да обяснят неудовлетворителния интерес към традиционно преподаваните лекции и провежданите упражнения.
13

За повече подробности вж.: Гюрова, В и др. Приключението учебен процес. Ръководство
за университетски преподаватели. Агенция „Европрес“, С., 2006, с. 24.
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Модерният подход на обучение изисква: студентите да бъдат провокирани,
насърчавани и въвличани в учебния процес; да им се предоставя възможност да
вземат решения; преподавателят да проявява гъвкавост и обучението да се организира в поднасяне на учебното съдържание от гл.т. на потребностите на обучаваните лица; да се зачита личното достойнство на всеки студент и да се използва
опитът му/й чрез примери за визуализиране на преподавания учебен материал.
Реализирането на модерния подход на обучение не е възможен без адекватно
информационно осигуряване на учебния процес. Нивото на адекватност на информационното осигуряване на процеса на обучение може да се търси в две посоки:
нормално протичане на учебния процес в ИУ – Варна чрез осигуряването му с компютърна техника; разработка и експлоатация на информационни системи.
Направлението „Осигуряване на нормалното протичане на учебния процес
в ИУ – Варна чрез приложението на компютърна техника“ е свързано с процеса
на обновяване на съществуващата техника и с развитието на компютърната
мрежа. През анализирания период са постигнати следните резултати:
- през 2014 г. е въведен в експлоатация Център за електронно обучение,
включващ три компютърни зали, три зали за провеждане на електронни
изпити, сървърно помещение с комуникационна техника и административни помещения;
- изградена е нова мрежова структура, комуникациите в която се осъществяват от управляеми комутатори Cisco и кабелни трасета с обща дължина 6 км, покриващи изцяло стандарта KAT 6 и скорост от 1000 MB;
- продължи разширяването на локалната компютърна мрежа в университета; добавени са около 3 км нови кабелни трасета; започна поетапен
процес на подмяна на старите комуникационни комутатори;
- изградени са три нови високоскоростни оптични трасета, свързващи
главното сървърно помещение с други три ключови разпределителни
комутатора;
- скоростта на достъп до интернет е подобрена и към момента е 70 МВ и др.
Направлението „Разработка и експлоатация на информационни системи“
има ключова роля за обезпечаване на учебния процес. През отчетния период в
основната информационна система „Студент” са реализирани множество промени и доработки, като най-важната от тях е подмяната на бившия албумен номер с факултетен и въвеждането на нов идентификатор: студентски идентификационен номер – СИН. С това се преодоля частичната несъгласуваност между
идентификатора на студентите в МОН и в университета. Друга важна новост в
системата е нов модул за водене на партидите и дипломиране на магистри по
две различни специалности.
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Кандидатстудентската кампания през 2013 г. е проведена с нова уеб базирана информационна система. От 2015 г. всички кандидатстудентски изпити се
организират под формата на електронни тестове. Програмата за кандидатстудентския прием е доработена, с цел интеграция на данните, постъпващи от проведените електронни изпити. В края на 2014 г. стартира процес по изграждане
на нова информационна система на университета, която следва да бъде изградена напълно в песимистичен срок до месец април 2016 г.
Отчитането на напредъка в процеса на обучение на студентите в ИУ – Варна и на постигнатите резултати във връзка с информационното осигуряване на
учебния процес могат да бъдат подкрепени с конкретни мерки и препоръки в
следните аспекти:
Първо. Усъвършенстване на учебното съдържание, учебните планове и
програми, методиката и инструментите на преподаване и оценяване така, че да
се осигури по-голяма практическа ориентация (включително и чрез привличане
на специалисти от бизнеса и публичната администрация в обучението).
Второ. Поставяне на акцент върху интерактивния подход (по-активно
включване на студентите в дискусии и ролеви игри) и проблемно-ориентираното обучение.
Трето. Развитие на практиката за организиране на мастър класове.
Четвърто. По-активно използване на електронната платформа Moodle за
комуникация със студентите във всички форми на обучение.
Пето. Определяне на координатор за всяка специалност, който да подпомага студентите във връзка с административни и други въпроси, свързани с учебния процес.
Шесто. Студентите от първи курс да станат обект на отделна политика с
цел тяхното по-бързо адаптиране към академичната среда и начин на обучение,
както и провеждане на срещи с първокурсниците за опознаване на техните очаквания и проблеми.
Седмо. Активизиране на индивидуалната работа със студентите от погорните курсове с оглед идентифициране на техните изисквания по отношение
на обучението и повишаване на имиджа на специалностите, факултета и университета.
Осмо. Разработване на стандарт за подготовка на новопостъпили асистенти в университета в утвърдени практики на университетското обучение и подобряване на комуникативните им способности, за да се оформи тяхната академична култура, качеството на общуване и отношението им към студентите.
Девето. Първичните звена да проследяват развитието на учебния процес,
за да се идентифицират в зародиш възникващи трудности и противоречия и да
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се предприемат адекватни мерки за тяхната превенция или навременно отстраняване.
Десето. Да се инициира дискусия върху баланса между получаваните от
студентите знания и умения и се потърсят възможности за усъвършенстване на
системата за оценяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите в
отделните ОКС.
Единадесето. Все по-активно да се работи по създаване и развитие на партньорства с бизнеса и публичната администрация, което може да предостави
възможност за провеждане на практически стажове и да мотивира студентите
при наличие на по-ясна връзка „университет – бизнес“.
Дванадесето. Да се изпълняват по-стриктно изискванията на вътрешните
нормативни актове на университета във връзка с предвидения контрол на учебния процес от страна на ръководители на катедри и декани.
Заключение
Анализът на състоянието и проблемите на учебната дейност в ИУ – Варна
налага извода, че в това основно и стратегическо направление от дейността на
университета са постигнати положителни резултати. Същевременно протичащият процес на интеграция в европейското образователно пространство изисква
полагане на още повече усилия в следните направления:
Първо. Продължаване на процеса по хармонизация на учебната документация за всички ОКС в съответствие с промените в европейското образователно
пространство. В този смисъл посоката на работа е адаптация на структурните
параметри на учебната документация на университета до средните параметри за
университетите в Западна Европа.
Втото. Усъвършенстване на университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.
Трето. Прилагане на новата система за прием на студенти при целогодишен режим с влагане на повече енергия и време за развиване на партньорства
със средни училища и представители на бизнеса и публичната администрация.
Четвърто. Създаване на условия за активиране на маркетинговата функция
на университета. Прилагане в по-пълен обхват на приетите от АС мерки за комуникация с целевите аудитории на университета.
Пето. Интензивна работа по разработване и внедряване на нова информационна система на университета.
Шесто. Повишаване на качеството и усъвършенстване на съдържанието и
структурата на програмите (специалностите) в различните ОКС, включително и
по-активно ангажиране на първичните звена с разкриване на програми с обуче-
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ние на чужд език и въвеждане на различни форми за електронно обучение (вкл.
и при обучение в редовна форма). Разширяване на обхвата на ДФО.
Седмо. Ефективно прилагане на системата за натрупване и трансфер на
кредити, стимулиране на студентската и преподавателската мобилност и оптимизиране на учебния процес.
Осмо. Разширяване на степента на изборност на учебните дисциплини и
въвеждане на практиката за изборност на преподаватели.
Девето. Внимателен и критичен подбор на новопостъпващи асистенти и
организиране на обучения за гарантиране на адекватно (от гл.т. на новите условия) поведение в процеса на обучение.
Посочените направления за бъдеща работа следва да създадат условия за
поддържане на качеството на обучението и „релевантност (съответствие на обществените и икономическите потребности) на университетското образование“14.

CURRENT EMPHASES OF THE ADMISSION AND TRAINING
OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA
Prof. Dr Evgeni Stanimirov
Abstract
In the article there are discussed current emphases connected with the processes of admission and training of students at the University of Economics - Varna, and - based on analysis - there are specified guidelines and specific measures for their improvement. There are
posed certain questions to which there are to be sought answers by the governing bodies of the
University in the following years. The analysis is conducted in view of assessing the execution
of the Term of office programme of UE – Varna for the period 2011 - 2015, as well as reporting on the main goals, activities and measures, set out in the adopted Strategy for the development of higher education in Republic of Bulgaria for the period 2014 – 2020 and the linked
with it action plan.
Keywords: modernization of the educational activity; admission of students; training of
students.
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Гюрова, В и др. Приключението учебен процес. Ръководство за университетски преподаватели. Агенция „Европрес“, С., 2006, с. 21.
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Econ Lit – I200
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА:
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВИ
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 нововъведенията, разширяване участието на преподавателите и студентите в национални и международни изследователски проекти, научно обслужване на бизнеса, държавата и социалните партньори. Реализацията на тази политика ще осигури 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 Националната стратегия за развитие на научните изследвания.
Научно-изследователската дейност в Икономически университет – Варна
се осъществява под различни форми и организация. В съответствие със структурата на Мандатната програма и Отчета за изпълнение на мандатната програма, 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 условията 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. Найголям 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 планираните 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 усвояемостта на средства по научно-приложни проекти, респективно, най-ниска –
при проектите за подпомагане разработването на емпирична част на дисертация.
За реализация на научните проекти са привлечени широк кръг от хабилитирани 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 Икономически 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 финансиране. 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 отчете 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 извършването на мащабни научни изследвания със значими резултати за стопанската 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 изследователска работа.
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3. Научно-изследователски центрове
С цел развиване организационната инфраструктура на научно-изследователската дейност през периода 2011 - 2015 г. стартира изграждането на научно-изследователски центрове. Това са Център за изследвания и прилагане на
нови информационни и комуникационни технологии, Център за финансови изследвания и развитие, Център за социални изследвания, Център за иновации и
развитие, Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции. Новите звена успяха да осъществят, както организационна и нормативна подготовка, така и дейност по същество.
Центърът за изследвания и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии реализира редица проекти като „IT умения – задължителният минимум”, „IT мастер клас“, софтуерна система „Управление на отпуските“, интегрирана система за провеждане на текущ контрол и семестриални изпити, софтуерна система за планиране на учебно разписание, уеб-базирана система за създаване и управление на учебни планове, уеб-базирана система за регистрация на кандидат-студенти,
Чрез проекта „IT умения – задължителният минимум” Икономически университет – Варна се превърна във високотехнологична i-зона, където дейностите, свързани с учебния процес, научните изследвания, административното обслужване 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 дългогодишни 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, финансовите 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 възложените 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 Община 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 национални, четири международни и повече от 10 бизнеспроекта. Някои от тях са:
„Европейски политики и добри практики в сферата на нетехнологичните иновации”, Пилотен проект за разработване на съвместна методология за референтните бюджети в Европа, „Черноморска мрежа за регионално развитие“, „Мениджмънт 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 разработване 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 бизнесориентираното обучение е апробирана в обучението на студентите от Икономически университет – 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 между бизнеса и академичните среди, в резултат на който студентите на Икономически университет – Варна придобиват приложни знания и умения, съответстващи 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. Предизвикателствата, които актуализираната Национална стратегия за развитие на
научните изследвания и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България поставят, изисква университетите да търсят нови организационни, юридически, финансови и други форми. Необходимо е научната дейност в Икономически университет – Варна да се превърне в автономна, в значителна степен самоиздържаща се дейност, пряко свързана с обслужване на бизнеса 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 университет – 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 публикуване на статии, студии и монографии в университетските научни издания,
създадоха се възможности за формиране на работната заплата за сметка на научни 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.*
Звена
Вид
публикация

Монографии

Студии

Научни
статии
Научни
доклади

Учебна
година

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2011/2012
2012/2013
2013/2014

ФСФ СФ
7
4
3
5
7
12
29
36
16
64
45
46

13
5
8
6
5
4
63
47
24
63
41
62

Инфор- Управматика ление
2
4
5
5
2
22
20
32
52
58
55

10
13
16
11
5
1
22
31
30
60
72
72

Колеж
по тур.
2
3
8
2
6
23
7
5

Департ.
ЕО
6
27
-

* Отчетът на академичния състав се създава в края на календарна година

Общо
34
29
32
22
22
19
150
136
108
289
223
240
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Констатира се устойчиво равнище на публикационна активност на академичния състав. В същото време няма индикации за увеличаване на публикационната активност на академичния състав. За периода средно годишно на един преподавател се падат по 0.52 статии и 1 научен доклад. В структурно отношение
основен приоритет имат научните доклади, следвани от научни статии. Установява се, че академичният състав не дооценява научната студия като научен продукт 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 световните 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 университет-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 резултати, за развитие на научната дискусия и критика, за публикации и професионални контакти. Тези форуми включват събития като университетски, факултетни, 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 научни 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. Втората 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 звена на университета. На първо място трябва да се отбележи постоянството, с което 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 научнопрактическа конференция с международно участие на тема „Качество и полезност на счетоводната информация” и научна конференция на тема „Проблеми
при обучението по счетоводство, анализ и контрол“. Катедра „Икономика и управление на търговията“ проведе юбилейна международна научна конференция
на тема: „Регионални и глобални измерения на търговията”. Юбилейна международна 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 конференция с международно участие „Стоковедната наука – традиции и актуалност“.
Международна научна конференция на тема „Социалните науки и глобализацията“ организира катедра „Философски науки“. Проведе се международна научна конференция на тема „Информационните технологии в бизнеса и образованието“, организирана от катедра „Информатика“ и др.
Утвърди се традицията ежегодно да се провеждат съвместни научни конференции с Херсонския национален технически университет, а също и съвместни 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 вземат и студентите. Ежегодно се организира преглед на студентската научна дейност, 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 предоставя възможност за реална изява на студентите в извънаудиторна среда, в
която да съпоставят своите знания и постижения с тези на други колеги, да обменят изследователски и професионални идеи, да развият своите презентационни 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 икономисти. Освен в научни конференции и дискусии, студентите от Икономически
университет – Варна участват редовно в олимпиади по математика, програмиране, 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 академичния състав, както и допълнително му стимулиране при заемане на по-високи
академични длъжности. В резултат значително се подобри структурата и качеството на публикационната дейност, участието на академичния състав в проекти
и научни събития и пр. Постигна се балансирано възпроизводство на академичния състав, в съответствие с действащия за отчетния период ЗРАСРБ. За периода 16 преподаватели са заели академичната длъжност „професор“, 36 – академичната длъжност „доцент“ и 69 – академичните длъжности „асистент“ и „гл.
асистент“.
Следвайки тенденциите на пазара на образователни услуги, броят на академичния състав през последните години плавно намалява от 261 лица в началото на мандата до 245 лица в края на мандата. Аналогично, констатира се тенденция на намаление на академичния и преподавателския състав от 291 лица на
271 лица. Независимо от очертаващата се тенденция, за разлика от други университети, структурата на академичния състав в Икономически университет –
Варна не се отклонява от възприетите стандарти 20:30:50. В същото време, обаче, 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 състав, 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 услуга на Икономически университет – Варна. Тя има за цел подготовка на висококвалифицирани кадри за научна работа и за стопанската практика, в съответствие
с добрите практики на водещи висши училища в света. От една страна, Икономически университет – Варна разглежда обучението на докторанти и разработването на докторски дисертации като много важна част от съвкупната научноизследователска 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 развитие на средата за обучение на докторанти. Чрез реализация на проекта „Качество 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 литература по заявка на докторантите, оборудва се специализиран кабинет за обучение на докторанти и пр. Приети бяха Правила за условията и реда за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности и Стандарт за разпределение на дейностите. Въз основа на тях учебната документация за обучение 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 обучаваните докторанти се е увеличил близо 3 пъти. Към момента общият брой на обучаваните 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 научно-изследователската дейност са изданията на университетско издателство „Наука и икономика“: списание „Известия“, Годишник на Икономически университет 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 научните издания е представянето им в електронен вариант.
Основен акцент в развитието на научните издания беше поставен върху списание „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 анонимно 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 включването на списанието в наукометричните бази данни EconLit, Global Impact Factor и др.
Университетската библиотека се утвърди като среда за развитие на научноизследователската дейност в Икономически университет – Варна. През последните 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 самообслужване на читателите, издаване на нови безконтактни читателски карти,
значително увеличаване на компютърните места за самостоятелна работа, осигуряване 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 академичния 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 периоди 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 икономиката. Изложеното по-горе дава основание да се направи извода, че извършеното
през отчетния период отговаря на тази цел и са постигнати основните и конкретните задачи от мандатната програма. Развити бяха различни форми за реализация на изследователски проекти, обслужващи университета и бизнеса. Постигнато е по-високо равнище на информационно обслужване на научно-изследователската дейност чрез университетската библиотека, достъп до е-библиотеки и бази данни. Издига се авторитетът на университетските научни издания, повишава се тяхното качество и форми на достъп. Постигна се качествено
развитие на докторантското обучение чрез разработване и акредитация на докторски програми, въвеждане на кредитна система, подобряване на средата за
обучение и изследвания чрез европейски проекти и пр. Извършена е много сериозна работа по актуализиране на нормативната материя по отношение на научно-изследователската дейност, развитието на академичния състав и докторантурата. Не на последно място, затвърдени са традициите да се организира поредица от научни събития, утвърждаващи ролята на университета, както в научното, така и в образователното пространство.
В същото време е необходимо да се предприемат редица мерки за усъвършенстване 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 тежестта на финансиране на университетите за качество. През следващия мандат следва
да се отдели специално внимание на изграждането на адекватна научноизследователска инфраструктура, в съответствие с целите на стратегията и необходимостта от превръщането на научно-изследователската дейност в основна и присъща за университета дейност. Необходимо е да се стартира създаването на изследователски 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 социалните, стопанските и правните науки, както и в областта на математиката и информатиката. 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 общественото развитие и пр.
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На следващо място е необходимо да се усъвършенства нормативната материя за заемане на академични длъжности, осигуряваща високо качество и ритмичност 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 синхронизират с предвидените в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България единни национални минимални критерии.
Във връзка с изпълнението на задачите, поставени в Стратегията за развитие 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 дейност“. Специално внимание и тежест в размера на работната заплата трябва
да се отдели на публикациите в издания, включени в американската наукометрична система на Thomson Reuters – Web of Science/Knowledge и европейската
наукометрична система на Elsevier – SCOPUS. Това условие произтича от възприетия 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 чуждестранни докторанти. Необходимо е да се положат допълнителни усилия в няколко
посоки. Първо, организиране на целенасочена кандидат-докторантска кампания, 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 разясняване 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 университетските научни издания, да се създадат условия за повишаване на качеството
на научната продукция, включително чрез постигане на стандартите на водещите 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 трябва да се отдели на списването и издаването на списание „Известия“, постигане
на стандарти, които ще позволят кандидатстване и включване в наукометрични 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 образователния процес имат решаващо значение за изграждане на икономика и общество, базирани на знанията. Реализирането на целите и задачите на научните изследвания ще способства за пълноценното интегриране на университета в Европейското 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 поколение учени. Икономически университет - Варна има потенциал да посрещне
предизвикателствата на съвремието. Необходими са общи усилия на академичното ръководство, първичните звена и академичния състав за постигане на високите цели, поставени пред университета.
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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 period 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.
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Econ Lit – I220
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ
И РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Проф. д-р Стоян Стоянов
Въведение
Системата на висшето образование в България през последните години попадна 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 европеизация, 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 специфичните 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 попадат в нова конкурентна среда, в която много по-отдавна се намират европейските. Това налага висшето училище да търси сполучливи варианти за своето развитие.
Обект на това изследване е висшето училище и по конкретно Икономически 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 ефектите върху привлекателността му, както и да се посочат възможностите за повишаване на привлекателността чрез инвестирането.
Дефинираната цел може да бъде постигната чрез: изследване на инвестиционните разходи на висшето училище; проучване на състоянието на материалната база и не на последно място изработване на система от мерки за подобряване 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. Например, 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 дата1. Фр. Рейли възприема инвестицията 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 финансова 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 инвестиции. Така, например, Иван Георгиев определя инвестициите като парични
средства за закупуване на активи, които с достатъчно голяма вероятност осигуряват 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 сравнение 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 разпореждане. 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 паричните потоци или техните еквиваленти в инвестиционната дейност.
3. Мотивът на вложителите на инвестиции е придобиване на бъдещи доходи 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 съществе1
2
3
4

5

Виж: Йохансен, Х., Дж.Пейдж. Световен речник по мениджмънт, Бургас, 1999.
Виж: Reily, F.K., E.N.Norton. Investments, Sonth-Westeri College Pub, 7 edition, 2005.
Виж: Боди, Зв., Ал.Кейн. Инвестиции. София. Натурела, 2000.
Виж: Георгиев, Ив., Цв.Цветков. Мениджмънт на финансовите инвестиции. София, Стопанство, 1997.
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 инвеститорите, 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 инвестиционният процес е начало на всяко начинание в обществено-икономическия живот, търсещо нови и ефективни подходи за решаване на възникнали проблеми.
Тези предимства инвестирането има във всяка сфера – стопанство, здравеопазване, култура, образование. Това е основна съдържателна характеристика, подчертаваща всеобхватността на действие на инвестициите. От нея могат да се възползват 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 найтрудните 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 механизмите за преразпределяне част от средствата от този източник се насочват към конкретни браншове, общини и предприятия и институции.
Възможностите на този източник се определят от размера на националния доход и от съотношението между натрупване и потребление.
Общинският бюджет – има общи черти с държавния бюджет, но се различава с по-малкия обхват и възможности. Обслужва проекти с общинско и регионално значение.
Международни финансови източници – присъединителни фондове,
средствата по оперативните програми, международни проекти и чуждестранни 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, нарастване 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 инвестиционни и ипотечни средства от финансови институции.
Привлечени средства – придобити от предприятието вследствие на
връзките му с други икономически субекти: задължения на инвеститорите, чуждестранни инвестиции, средства от европейски фондове, облигационни 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 инвестиционната дейност на държавните висши училища, поради формата на собственост и
спецификата на основната им дейност. Естествено този факт създава допълнителни 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 развитие на процесите в него. Проектобюджетите се разработват от екипи, ръководени от зам.-ректора по ФМБ на основата на плановата бюджетна субсидия и
очакваните собствени приходи. Разходите се съобразяват с конкретните потребности и необходимите инвестиции.
Усилията винаги са насочени към съставянето на добре балансиран бюджет, без да се допускат съществени отклонения между приходите и разходите.
Доколкото такива съществуват, те са допускани само за инвестиционните разходи, които са обезпечени с наличен собствен финансов ресурс. Проектобюджетите ежегодно са приемани от АС. Всички промени в приходната и разходната част на бюджета, както и окончателното му изпълнение по години, са утвърждавани от АС и затова бюджетът отразява приоритетите в дейността на
университета (табл. 1).

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

46

Таблица 1
Фактическото изпълнение на бюджета за периода 2011 г. – 2015 г.
Години
2011
2012
2013
2014
2015 – план

Субсидия
10 628
10 575
10 872
11 272
11 551

Собствени
средства
7194
7594
7357
7044
6556

Общо
17 822
18 169
18 229
18 316
18 107

Фактически
разходи
18 057
19 486
19 693
22 585
24 086

В т.ч.
капиталови
разходи
1928
1158
869
2829
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 законодателство 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 модернизацията 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 привлекателност. 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 това, че голяма част от разходите за двете години се изплащат през 2014 г. Тук
следва да подчертаем приоритетния характер, който има инвестиционната дейност. 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 предоставените средства за капиталови разходи чрез системата на субсидиране не надхвърлят 170 хил. лв. Следователно, инвестираните средства се осигуряват от собствените приходи на висшето училище.
Важен елемент на анализа в случая е съпоставянето на субсидията и собствените 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. Усилията 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 поддържаме тезата, че увеличението на собствените приходи е един от основните източници 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 разплащателни сметки при извършени капиталови разходи за отчетния период, в размер на
8784 хил. лева към 31.12.2014 г. Натрупаният финансов ресурс в случая осигурява 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 европейските 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. финансирани от ЕС 14 578 хил. лв. и 167 хил. лв. собствени средства). Разкритият през
2011 г. сектор проекти и цялото академично ръководство положиха много усилия за усвояването на тези средства, което доведе до подобряване на материалната 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
Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни
услуги в ИУ – Варна
Ръководител: доц. д-р Иван Желев
Евростипендии
Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов
Дистанционно обучение
Ръководител: доц. д-р Теодорина Турлакова
Партньорска мрежа
Ръководител: доц. д-р Мария Станимирова

За периода 2011 г. – 2014 г.
Финансиране
собствено
общо
от ЕС
финансиране
2 259 002

118 928

2 377 929

5 191 351

0

5 191 351

345 714

11 063

356 777

93 936

6 657

100 594
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Бизнесмоделиране
Ръководител: доц. д-р Бистра Василева
Студентски практики
Ръководител: доц. д-р Иван Желев
Кариерно израстване
Ръководител: доц. д-р Евгения Тонкова
Докторанти и постдокторанти
Ръководител: доц. д-р Веселин Хаджиев
Еразмус
Ръководител: доц. д-р Петя Данкова
Приложни изследвания
Ръководител: проф. д-р Данчо Данчев
Еразъм
Ръководител: проф. д-р ик. н. Димитър
Радилов
общо

165 977

0

165 977

2 866 457

0

2 866 457

103 257

0

103 257

202 294

109

202 402

1 983

1 956

3 939

162 547

28 685

191 232

3 185 176

0

3 185 176

14 577 693

167 397 14 745 090

Като резултат от реализираните европейски проекти в ИУ – Варна са придобити дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи, представени по проекти в таблица 3.
Таблица 3
Придобити активи по проекти
№

Име на проект

Интегриран проект за подобряване условията на
1
образователните услуги в
ИУ – Варна

Дистанционното обучение
– съвременен подход в системата на академичното
2
образование за подобряване качеството на човешките ресурси
Качество на обучението на
3 докторанти и постдокторанти

Дълготрайни
Краткотрайни
Стойност
Стойност
активи
активи
Основен ремонт на Учебен
1629734,10
блок 1 и Учебен
блок 2
Компютри, хардуерно оборудТехника и обза644831,84
103363,06
ване, софтуер и
веждане
обзавеждане
Компютри и
хардуерно оборудване

35129,31 Техника

4836,69

Компютри и
хардуерно оборудване

27648,00 Обзавеждане

2304,00
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Бизнес моделиране на
учебните планове и прог4 рами в професионално
направление 3.8. Икономика в ИУ – Варна
Развитие на приложните
5 изследвания за безопасност
на стоките в ИУ – Варна
Мрежа за иновации в кари6
ерното ориентиране
Общо:

Програмен
продукт
Съоръжения и
оборудване
Компютър
-
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20940,00 -

-

218080,80 -

-

1297,00 -

-

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 усъвършенства 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 увеличило 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 дейността на университета, както следва:
- инвестиции, свързани с подобряване на условията за провеждане на
учебния процес;
- инвестиции, свързани с подобряване на самия учебен процес, включително 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 студентския и преподавателския потенциал, чрез намиране на нови архитектурнопроектни 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 технологии, който да доведат до повишаване на рейтинга и конкурентоспособността на ИУ – Варна. Създават се също така материални условия за насищане на
свободното време на студенти, преподаватели и служители с културни и спортни занимания. Резултатът, преследван от висшето училище е чрез развитие на
инвестиционната програма да се повиши привлекателността на университетската образователна институция.
В този смисъл развитието на материалната база в Икономически университет – Варна е насочено към:
- Разработка на проекти и осигуряване на финансирането им чрез национални 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 условия и ефективното им използване.
- Разработване на програма за финансово осигуряване на социалнобитовите дейности в университета.
- Организационно и финансово подпомагане на студентските структури и
инициативи в областта на изкуството, културата, спорта, учебната, изследователската, възпитателната и други дейности.
Предприетите мерки за развитие на материалната база са насочени в следните 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 множество по-малки конкурси с директно възлагане. За периода 2011 - 2015 г. със собствени средства е закупена следната техника: персонални компютри – 685 бр.;
преносими компютри – 312 бр.; сървъри – 10 бр.; монитори - 265 бр.; комуникационно 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 осъществена и със средства по Европейски програми:
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- по проект „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ – Варна”, финансиран по ОП „Регионално 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 копирна 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 листова 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 изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна" по Договор BG161PO0031.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 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 вана, 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 стандарт GSM и допълнителни услуги, свързани с нея. Академичният състав и служителите 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 осигуряване на достъпна среда е изграден асансьор за лица в неравностойно положение.
Напълно ремонтирани и модернизирани са хранителните комплекси в Учебен 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 многофигурална композиция с техника живопис. В стълбището са възстановени архитектурни елементи и са подчертани с поставянето на три класически рисувани
стъклени витражи.
Цялостно са обновени и приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда санитарни помещения в сутеренната част, етажи I, II, III и надстройка 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 конферентна 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, както 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 инсталация.
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 изграждането 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 персонал в Спортния комплекс;
- кафе-бар и стаи за помощен персонал в сутерен, осигуряващи провеждането на спортни мероприятия в Университета и комфортното използване на свободното време от студенти и преподаватели.
Изградена е нова инсталация за пречистване на битови отпадни води в почивна 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. Осигуряването 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 дейността 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 територията на сградния фонд на ИУ – Варна, прилежащите територии и връзки;
анализ на организацията на вътрешните пространства; предложение за оформяне на ново приемно фоайе и за оформяне на съществуващи интериорни пространства (коридори – етап част „Дъга”).
Съгласно съвременните изискванията е проведена процедура по сертифициране 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 вниманието на академичното ръководство през целия мандат. Резултатите в тази посока имат конкретен израз. Изпълнявани са проекти по: поддържането и възстановяването на студентските общежития; ремонта на студентските столове; подобряване на водоснабдяването в общежитията; усъвършенстване на охранителната 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 база 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 качествено 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 Икономически университет – Варна преподаватели, студенти, служители и гости.
Разходите за тази придобивка надхвърлят 2 милиона лева. Аутсортства се услугата 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. Паралелно с това контролът се осъществява и с въведената магнитно-картова система, 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 спортната 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. Шкорпиловци 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 получени безвъзмездно 27 декара земя на „Гребна база“, където се предвижда изграждане на нова база за отдих. Там ще се изградят три нови игрища за тенис,
баскетбол и волейбол. Всички студенти, преподаватели и служители ще получат възможност за творческа работа и отдих в модерно обзаведена база. Проектът 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 проблема със сградния фонд на Колежа по туризъм. Направени са необходимите
стъпки от страна на ИУ – Варна. Сега въпросът очаква решение от Министерски 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 дейности, 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: оптимизиране 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 впечатление, 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 посоченото 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 област, поради значимостта и ролята, която те имат при развитието на всяка система, в това число и на висшите училища. Отчитаме факта, че висшите училища
в България трябва бързо да преодолеят различията по отношение на материалните условия, осигуряващи аудиторното и извънаудиторното време на преподавателите и студентите, съпоставено с тези в европейските университети. Извършеният анализ ни дава основание да направим следните предложения:
- завишаване на относителния дял на инвестиционните разходи, финансирани 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 образователно 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 материалната база за тях;
- развитие на повече видове спорт за удовлетворяване интересите на поширок кръг студенти.
Правилно, според нас би било да се извършват системно анализи на средата, 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 техническо и технологично състояние чрез: планиране на основните и текущите ремонти; подобряване на всички части и инженерни мрежи; завеждане на нова техника и технология в аудиториите;
- разширяване на материалната база и постигане на условия за покачествен 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 съкращаване на времето за организиране и провеждане на обществените поръчки
обезпечаващи инвестиционните проекти.
Заключение
Може да се обобщи, че инвестиционната дейност е един от възможните варианти 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 определя своите приоритети. Заедно с това, без излишен оптимизъм, може да се обобщи, 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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Econ Lit –I200
СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО, РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ
ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ,
АЛУМНИ И КАРИЕРИ, ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Доц. д-р Виолета Димитрова
Иновации и развитие са ключовите думи, които определят дейността на ИУ
– Варна в областта на международното сътрудничество, връзките с обществеността и рекламата, алумни1 дейностите и кариерното развитие на студенти и
завършили, както и кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани
по национални и международни програми и договори. В периода 2011 - 2015 г.
работата в посочените направления е подчинена на приоритетите, заложени в
мандатната програма на университета, за разширяване и поддържане на международните партньорства, подобряване на условията за мобилност на студенти и
преподаватели, привличане на чуждестранни студенти, задълбочаване на сътрудничеството с бизнеса и публичната администрация, с цел подпомагане реализацията на завършилите, запазване и развитие на репутацията на ИУ – Варна,
разширяване участието в проекти.
Целта на това изложение е да се обобщи и анализира извършеното през
мандатния период в областта на международното сътрудничество, работата по
проекти, финансирани по национални и международни програми, връзките с
обществеността и рекламата, алумни дейностите и кариерното развитие на студентите в ИУ – Варна като се изведат и обосноват основни насоки за бъдещото
им развитие.
1. Международно сътрудничество
Управлението на международните контакти и партньорства в съответствие
с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието и науката допринася за проучване и пренасяне на световен опит в областта на образованието и науката, формиране на култура за диалог и готовност за промяна,
адаптиране на висшето училище към измененията във външната среда. За реа1

Етимологията на думата „алумни” произхожда от латинския език (аlumnus) и означава
ученици, възпитаници, или завършили университет.
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лизирането на поставените в мандатната програма задачи допринесоха студентите, преподавателите и служителите, приели международните контакти като
лична кауза; екипът на отдел „Международно сътрудничество”, включително
множеството чуждестранни стажанти; изградената атмосфера на креативност и
новаторство, духът на търсене на механизми за реализиране на нови идеи и решимостта да не се отказваме пред трудностите. Водещи направления сред множеството разнообразни дейности в областта на международното сътрудничество са: студентската, преподавателската и непреподавателската мобилности; изграждането и поддържането на партньорства и членства в международни организации; привличането на чуждестранни студенти; инициирането и предлагането
на обучение на чужд език; полагането на начало за разработване на съвместни
програми и предлагане на двойни дипломи; организирането на летни училища и
практики за чуждестранни студенти.
Мобилност
Структурата на мобилността обхваща международния обмен по програми
„Еразъм+“ и ЦЕЕПУС III (Централноевропейска програма за академичен обмен), двустранни споразумения на МОН с други държави, Фонд за отпускане на
стипендии на Европейското икономическо пространство (ЕИП), сключени договори за сътрудничество с цел академичен обмен.
ИУ – Варна е сред първите 4 университета в България, осъществили обмен
по програмата през учебната 2000 - 2001г. Университетът кандидатства и през
2014 г. получи „Еръзъм+” Харта за висше образование от Европейската комисия до 2020 г. и в момента поддържа сътрудничество с 90 висши училища от
Европа и 9 извън ЕИП. За четирите години на изследвания период се преподписаха голяма част от договорите по програма „Еразъм+“ и се сключиха 49 нови
договори с партньори от Западна, Централна и Източна Европа, както и с университети от Руската федерация, Украйна, Азербайджан, Казахстан, Армения,
Босна и Херцеговина. Независимо от намалението на плановия брой изходящи
мобилности, реализираните мобилности нарастват от 129 на 175 за периода или
с 36%, в резултат на преструктуриране на средствата по програмата (таблица 1).
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Фиг. 1. Развитие на договорите за сътрудничество
през периода 2000 - 2015 г.
Приоритетна задача е увеличението на броя на осъществените мобилности
с цел практика. В резултат на организирането на информационни дни по програма „Еразъм+“, популяризирането от екипа за работа по програма „Еразъм+“ на фирми от страни в ЕС, желаещи да приемат стажанти, както и желанието на студентите за търсене на възможности за по-добра реализация извън
страната, мобилностите с цел практика нараснаха повече от 2,5 пъти. Информацията за свободни стажантски места по програма „Еразъм+” се публикува на
страницата на отдел „Международно сътрудничество“ като се актуализира
ежедневно. Отдел „Международно сътрудничество” осъществява добро партньорство в областта на стажовете и с локалната секция на студенската организация AIESEC, която дългогодишно се подпомага от университета, като са водени разговори тя да се преобразува в AIESEC – ИУ – Варна.
Ежегодно през отчетния период ИУ – Варна приема средно 40 студенти по
програми за обмен (близо 1/6 от входящата мобилност за България по програмата). В политиката на университета са залегнали дейности по създаване и поддържане на подходяща организация и нормативна база за привличане, прием и
адаптиране на студентите и докторантите по програми за мобилност. Задълбочи
се сътрудничеството с ESN – Варна, член на Mеждународната студентска Еразъм мрежа – IESN. Локалната секция активно подпомага дейността по адаптацията на чуждестранните студенти, обучаващи се по програми за мобилност. От
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юни 2011 г. тя се преобразува в ЕSN – UE – Varna към ИУ – Варна, официално
регистрирана като подразделение на Mеждународната студентска Еразъм мрежа
и въз основа на сключен договор ежегодно подпомагана от университета. В
рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, университетът е координатор по проект
„Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на
международните образователни мобилности в Европа” с партньор Университетски център Уестфьордс (Исландия).
Таблица 1
Изходяща мобилност по програма „Еразъм+“ за периода 2010/2015 г.
№
1.
2.

2.2. реализирани
Мобилност на студенти с цел практика
3.1. по договор

105

102

99

98

123

17

20

16

16

19

11

2

22

26

28

4.

3.2. реализирани
Мобилност на преподаватели
4.1. по договор

32

16

20

8

10

13

15

18

12

20

5.

4.2. реализирани
Мобилност на непреподавателски
персонал
5.1. по договор

2

4

1

2

3

5.2. реализирани
Обща мобилност
по програма
„ЕРАЗЪМ“

0

5

8

2

4

3.

6.

2

Показатели
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/20152
Двустранни договори с университе64
68
99
ти-партньори
Мобилност на студенти с цел обучение
2.1. по договор
102
111
112
83
81

Данните са планови към датата на изготвяне на материала.
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6.1. по договор

153

151

149

109

113

6.2. реализирани

129

124

147

138

175

Положителна стъпка за по-доброто административно обслужване на приема, записването и студентското състояние на чуждестранните студенти, обучаващи се по програми за мобилност, е ежегодното осигуряването на едно стажантско място в отдел „Международно сътрудничество“ по програма „Еразъм+“ и две стажантски места по европейска доброволческа програма EVS 3. От
академичната 2013 - 2014г. ИУ – Варна е акредитирана институция по програма
„Младежта в действие“, която има право директно да приема доброволци. Всяка
академична година, с помощта на идеите на чуждестранните стажанти в отдела,
се актуализира, обновява и повишава атрактивността на информационния пакет,
предназначен за входящите студенти по програма „Еразъм+”, включващ информация за условията и сроковете за кандидатстване, академичния календар,
учебните планове и обща информация за ИУ – Варна, града и региона.
Таблица 2

Програма Еразъм+
Години
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Общо

Студентска мобилност
с цел обучение
31
42
37
41
41
192

Студентска мобилност
с цел практика
0
0
0
1
1
2

ЦЕЕПУС

Входящи студенти по програми за обмен през периода 2011/2015 г.

Общо

0
1
0
0
4
5

31
43
37
42
46
199

Благодарение на интернационалния екип в отдел „Международно сътрудничество“ през последните две години са организирани и редица събития: „Испанска кино-вечер“ със съдействието на Алфонсо Роденас и Хуан Мануел,
преподаватели в IV-та езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“, Варна за
студенти от университета и ученици от Испанската гимназия, почитатели на
3

European Voluntary Service (EVS) е проект на Европейската комисия, чрез който се предоставя възможност на млади хора (18-30 години) да работят като доброволци в друга страна
между 2-12 месеца.
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испанското кино и култура; „Международна кино-вечер“ със съдействието на
Център „Lekti“, Норвежкото посолство, Немската консулска служба във Варна,
Алианс Франсез Варна и др.; „Erasmus+ day“ – с подкрепата на ESN Варна и
сдружение „За теб“; „Erasmus welcome day“ – в началото на всеки семестър,
специално за входящите Еразъм студенти на ИУ – Варна.
Областите на сътрудничество по програма ЦЕЕПУС включват: студентска
и преподавателска мобилност, разработване на съвместни курсове, организиране на летни училища, като акцентът в третия етап от програмата се поставя върху разработването на съвместни програми за обучение, завършващи с издаването на двойни дипломи. В университетската мрежа участват 16 университета от
Централна и Източна Европа. С приетите от АС през м. февруари 2012 г. промени в Правилата за управление на програма „Еразъм” се включи и програма
ЦЕЕПУС и по този начин въпросът за признаване на периоди за обучение, проведени и по тази програма, намери нормативно уреждане.
Таблица 3
Изходяща студентска мобилност за периода 2005/2014 г.

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/154

46
43
59
77
90
104
102
100
98
123
842

12
12
12
11
34
22
26
28
126

4
4
2
2
2
6
5
4
1
2
32

Фонд за
отпускане
на стипендии на ЕИП
5
3
8

2005/06=
100 %

с цел
практика

Двустранни
Двустранспоразуни
мения на договори
МОН с с цел пракдруги
тика
държави
0
50 100
0
47 94
0
73 146
0
91 182
2
- 106 212
0
3 129 258
0
0 113 226
0
2 126 252
0
0 125 251
0
0 153 306
2
5 1013
Общо

Години

с цел
обучение

ЦЕЕПУС

Еразъм

Поради прекъсване на работата на Фонда за отпускане на стипендии на
ЕИП за периода 2011 - 2015 г. са осъществени 3 мобилности с цел обучение на
4

Данните са планови към датата на изготвянето на материала.
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четирима преподаватели и двама служители, една работна визита в Университет
Рейкявик, Исландия и една преподавателска мобилност в Университет Берген,
Норвегия. Основната цел на програмата е да подпомогне сътрудничеството
между България и страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на
финансиране за изпълнението на проекти.
Предпоставка за ефективността на обмена е изградената организационна
структура и непрекъснато усъвършенстваната вътрешна нормативна база. Равнището на обслужване на студентите от ИУ – Варна се повиши с разработването и внедряването на кандидатстване по електронен път по програми за обмен, с
цел практика и обучение. През академичната 2014 - 2015г. онлайн системата за
кандидатстване е доразработена и за входяща мобилност на студенти от ЕИП,
входяща и изходяща мобилност на преподаватели и служители. Изцяло е обновена и страницата на отдел „Международно сътрудничество”, свързана с програмите за обмен, с информация, достъпна на три езика: български, английски и
руски.
Изградените партньорства и добрият опит от работата по програми за обмен се мултиплицират в множество нови инициативи като стартирането на съвместен проект с Университет Лучиан Блага в гр. Сибиу, Румъния, с цел изграждане на иновативна партньорска мрежа университет – бизнес, финансирана от
ЕСФ и инициирането на договори за предлагане на двойни дипломи с университетите на Вормс, Германия и Синайоки, Финландия.
Прием на чуждестранни студенти
Разширяването на приема на чуждестранни студенти е резултат от полученото международно признание за качеството на обучението в ИУ – Варна и източник за увеличаване на приходите на висшето училище, чието значение все
повече ще нараства в бъдеще. Ограниченият административен капацитет на отдел „Международно сътрудничество” (един ръководител отдел, един организатор „мобилност” на пълен работен ден и един организатор „чуждестранни студенти” на 4 часа работен ден) определят използването предимно на две основни
средства за привличане на чуждестранни студенти: 1) интернет сайта на университета, други електронни платформи или комуникация основно по електронен път с потенциалните кандидат-студенти и 2) партньорство с фирмипосредници.
През годината изцяло е обновена информацията на сайта, подпомагаща
кандидатстването на чуждестранните студенти, добавени са полезни връзки,
адреси и контакти на институции, които чуждестранните студенти трябва да
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познават, възможностите за настаняване и културна програма. Потенциал за
разширяване на приема предоставя участието в специализирани електронни
платформи за рекламиране на образователни услуги. През м. януари 2013 г. е
сключен договор с норвежката фирма Masterstudies за рекламиране в онлайн
платформа на специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски
език. Съгласно справката за брой показвания, страницата на университета е
достигнала до търсещи информация предимно от Китай, Украйна, следвани от
тези от САЩ, Русия, Италия, Германия, Франция, Турция и други страни. Чрез
интернет рекламата се увеличи броят на страните, от които са получени запитвания и са кандидатствали чуждестранни студенти: Швеция, Русия, Украйна,
Казахстан, ОАЕ, Нигерия, Пакистан, Камерун, Афганистан и др. Сега се водят
преговори с китайска компания за популяризиране на ИУ – Варна сред кандидат-студенти от Китай. Дигиталните маркетингови кампании се превръщат в
стратегическо средство за привличане на чуждестранни студенти. В бъдеще е
необходимо да се изследват стъпките на процеса на избор на висше училище и
специалност от стратегически за университета пазари, аналитичните средства за
проучване посещаемостта на различните електронни източници на информация
и доверието в тях.
Широкото предлагане на обучение в областта на икономиката затруднява
позиционирането на университета на международния пазар на образователни услуги. През четирите години на анализирания период се положиха усилия за постигане на съществена промяна в броя и структурата на чуждестранните студенти.
Ако преди 2011 г. в ИУ – Варна основно се обучаваха студенти от Турция, през
последната година техният брой е 15 (в Турция се разкриха много нови висши
училища, предлагащи обучение в областта на икономиката, а преди 3 години се
проведе политика за дискредитиране на дипломите, получени от висши училища
в България). През учебната 2014 - 2015 г. броят на чуждестранните студенти в ИУ
– Варна се увеличи с 42, в сравнение с предходната година. Сега основната част
от чуждестранните студенти се обучават в ОКС „бакалавър“ и „професионален
бакалавър” – 87 студенти, 9 – в ОКС „магистър”, като се запазва бройката на докторантите – 3. Нарасна броят на студентите (за учебната 2014/15 г. той е 49), приети по постановление на МС за обучение на студенти от български произход, живеещи извън България, основно от Молдова и Украйна. Традиционен е интересът
към специалностите МИО и „Туризъм”, както и към новите специалности с преподаване на чужд език: „Международен бизнес“ – 10 и „Международен туризъм“ – 3 чуждестранни студенти. Чуждестранни студенти се обучават и като специализанти към Център продължаващо обучение основно в рамките на летните
училища с цел практика и по договор за платен академичен обмен.
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Таблица 4
Динамика на чуждестранните студенти в ИУ – Варна
по степени на обучение за периода 2011 - 2015 г.
Степен на обучение
Подготвителен курс
Бакалаври
Професионални бакалаври
Магистри
Докторанти
Специализанти5
Общо:

2011/12
15
35
2
5
0
10
67

Години
2012/13
2013/14
14
10
29
63
2
3
10
6
1
3
20
21
76
106

2014/15
12
80
7
9
3
37
148

Целеви пазари, към които следва да се насочат действията по привличане
на чуждестранни студенти, са основно страните от Европа и Азия - Руска федерация, Украйна, Гърция, Кипър, Германия, Казахстан, Китай и Индия, както и
страните от Близкия изток и Северна Африка.
Обучение с преподаване на чужд език
Важна стъпка е поставянето на начало на ново стратегическо за развитието
на университета направление – обучението с преподаване на чужд език. След
задълбочено проучване на средата и разработване на учебна документация през
учебната 2012 - 2013 г., стартира обучение в специалност „Международен бизнес” с преподаване на английски език. С разкриването на специалности с обучение на чужд език университетът навлиза на нови пазари: първо, кандидатстуденти от България с високо равнище на езикова подготовка, търсещи обучение в чужбина или в университети, предлагащи преподаване на английски и
други езици и второ, чуждестранни студенти, желаещи да се обучават на чужди
езици. Голяма част от студентите са силно мотивирани и това намира израз в
най-високия среден успех за специалността във факултет „Управление”. Проведено допитване сред студентите показва висока удовлетвореност от обучението
в „Международен бизнес”. Сред основните задачи през периода бяха осигуряването на учебния процес с преподаватели и учебни материали, както и привличането на гост-лектори от чужбина. Администрирането на процеса на обучение
на чуждестранните студенти, обучаващи се на чужд език, подпомагането на
дейността на първичните звена, както и подборът на преподавателите, се осъ5

Участници в летните училища.
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ществява от разкрития през 2011 г. Център за обучение на чужд език (ЦОЧЕ) –
обслужващо методическо звено.
Предлагане на съвместни програми за обучение и двойни дипломи
Разработването на съвместни програми за обучение в ОКС „бакалавър” и
„магистър” и образователна и научна степен „доктор”, както и признаване, на
договорна основа, на периоди на обучение и след успешно положен държавен
изпит предоставяне на възможност за получаване на диплома от университетите-партньори следва да се интегрира в институционална стратегия за модернизация и интернационализация на обучението.
През мандатния период стартираха усилените контакти за търсене на възможности за предлагане на съвместни програми и двойни дипломи с университети от чужбина. Обект на проучване бяха две основни групи университети: от
ЕС и извън него. Постигането на договореност с партньори от първата група
допринася значително за повишаване имиджа на ИУ – Варна и привличането на
кандидат-студенти предимно от България, докато сътрудничеството с университети от втората група подпомага в значителна степен привличането на чуждестранни студенти. Основни предпоставки за подписването на договори за
обучение с цел издаване на двойни дипломи са: стартирането на обучение по
специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски, поради популярността на програмата сред европейските университети и езика на обучение; разширените партньорски връзки с университети по програма „Еразъм+“,
от които има постоянен интерес за обучение на входящи студенти; изградените
персонални контакти на доверие с партньорите. Положителни резултати бяха
постигнати със следните университети-партньори:
Уралски държавен университет в Екатеринбург, Руска федерация –
подписан е анекс към общия договор за сътрудничество, в който са регулирани условията за предлагане на съвместна програма за обучение по
специалност „Информатика”, за обмен на студенти и преподавателски
състав, както и издаване на дипломи от двата университета след признаване на периоди на обучение в рамките на минимум от една година и
полагане на държавни изпити. През учебната 2014/15 г. общо 24 студенти осъществиха академичен обмен срещу семестриална такса за обучение в размер на 1000 евро по специалност „Бизнес информатика“ с обучение на английски и руски език.
Университет по приложни науки Сейнайоки, Финландия – подписан е
двустранен договор за обучение в ОКС „бакалавър”, специалност
„Международен бизнес” с цел издаване на двойни дипломи. По програ-
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мата за двойни дипломи ще се обучават студенти от ИУ – Варна, специалност „Международен бизнес” и „МИО”, а от УПН Сейнайоки от специалности „Международен бизнес” и „Бизнес мениджмънт”.
Университет Вормс, Германия – изготвен е и предстои подписването на
договор за предоставяне на възможност на студенти, обучаващи се в
специалност „Международен бизнес” с преподаване на английски език в
ОКС „бакалавър”, да получат дипломи и от двата университета.
Университет Нотингам Трент, Великобритания – предстои подписването на договор за обучение в ОКС „магистър” по съвместна програма
„Международен бизнес и мениджмънт” с преподаване на английски
език. Програмата предоставя възможност през първата година студентите да се обучават в ИУ – Варна, а през втората година, един семестър, в
Бизнес училището към Университета Нотингам Трент. ИУ – Варна
успешно премина етапа на одобрение за финансова и институционална
надеждност от партньорската институция.
Работи са по получено запитване от университет Льо Мен, Франция за
сключване на договор за обучение в ОКС „бакалавър”, специалност „Международен бизнес”, с цел издаване на двойни дипломи. Планира се част от мобилностите, с цел двойна диплома, да бъдат финансирани по програма „Еразъм+”
за да се подпомогнат финансово студентите.
Важно направление на международното сътрудничество е разширяването
на членството в международни организации. През месец октомври 2014 г. ИУ –
Варна сключи договор за членство в „Ceseenet” – партньорска мрежа за академичен обмен между 16 университета от Централна и Югоизточна Европа, които
предлагат програми в ОНС „доктор” в сферата на икономиката и бизнеса. Участието в мрежата предоставя възможност на университетите да организират съвместни курсове в специфични области на познанието и летни училища. Работи
се и по включването на висшето училище в Университетската Агенция на
Франкофонията (AUF), която наброява 782 члена (университети, институти,
научно-изследователски центрове) от 98 държави.
През периода се натрупа положителен опит в организирането и провеждането на летни училища за практическо обучение на чуждестранни студенти, основно от страни извън ЕИП. Разработи се, апробира и утвърди стандарт за организация на практическото обучение, който включва образователна програма (аудиторни часове, посещение на предприятия и решаване на казуси, разработени по
ситуации от тяхната дейност) и културна програма (посрещане, настаняване, хранене, екскурзии, музеи). През периода бяха реализирани общо 7 летни училища,
основно със студенти и ученици от Руска федерация и Казахстан.
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Възможностите за развитие на международното сътрудничество основно
могат да се търсят в разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия в международен план и международни инициативи. В бъдеще усилията следва да се насочат към две от основните дейности в областта на международното сътрудничество: 1) търсене и разработване на нови целеви пазари за
привличане на чуждестранни студенти чрез средства на дигиталния маркетинг,
сътрудничество с фирми-посредници, поддържане на контакти с консулски
служби, средни и висши училища (последните са предпоставка за кандидатстване в ОКС „магистър” и ОНС „доктор” ), участие в изложения, представящи
продукти на висшето образование, изграждане на мрежа от представители на
университета за осъществяване на персонална комуникация и представяне на
място на програмите на университета, политика за предлагане на краткосрочни
културни визити, летни училища и езикови курсове за ученици от последните
два випуска на обучение, разработване на рекламни материали; 2) разширяване
на предлаганите съвместни програми и постигане на повече договорености с
възможност за получаване на двойни дипломи при проведено обучение в университети-партньори.
2. Проекти, финансирани по международни и национални програми
През анализирания период кандидатстването и реализирането на проекти
по национални и международни програми се утвърди като основен инструмент
за финансиране не само на научноизследователската работа, но и на голяма част
от дейностите на университета като подпомагане на докторантурата и закупуване на литература и електронни бази данни, развитие на дистанционното обучение, повишаване квалификацията на преподавателския и непреподавателския
състав, разработване на електронна платформа за алумни и кариери, подобряване на материалната база на университета, закупуване на оборудване за лаборатории, дигитализация на книжния фонд на библиотеката и др. Днес в ИУ – Варна се разработват проекти, финансирани по национални и европейски програми,
от министерства, национални агенции, неправителствени организации и стопански предприятия. Разработването и изпълнението на проекти изисква институционална подкрепа и наличие на административен капацитет за методическа
и консултантска помощ към екипите за управление на проектите. С решение от
01.07.2011 г. Академичният съвет на ИУ – Варна разкри сектор „Управление на
проекти” с основна цел да създаде необходимите предпоставки за ефективно
оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти от външни за
университета донори, насочени към повишаване качеството на обучението и
научноизследователската работа на преподавателите, студените, специализан-
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тите и служителите, подобряване на материалната база, информационната и комуникационната среда и други области от дейността на ИУ – Варна. С решение
от 25.11.2011 г. Академичният съвет на ИУ – Варна прие правила за организацията на дейността на сектора. Опитът на експертите в областта на управлението на проекти е важно условие за развитието и утвърждаването на сектора като
обслужващо звено, допринасящо за разширяване на административния капацитет на университета за подпомагане включването на преподаватели, служители,
студенти и докторанти в работата по проекти.
Разработени проектни предложения
За периода от 01.07.2011 г. до 31.03.2015 г. експертите от сектора са координирали и организирали процеса по разработване и подаване на общо 39 проектни предложения, в които ИУ – Варна участва като водеща организация или
партньор. От тях одобрените за финансиране проектни предложения са 11, а 5
са в процес на оценка. Експертите от сектора са подпомогнали и процеса на
разработване на други четири проектни предложения, две от които са подадени
от името на „Студентски спортен клуб”, едно от сдружение „Дружество на завършилите ИУ – Варна” и едно от „Клъстер за устойчиво развитие на градската
среда”.
Изпълнение на финансирани проекти
Сектор „Управление на проекти” подпомага и участва директно в реализацията на 15 проекта, които са получили финансиране и към момента са реализирани или са в процес на реализация. В рамките на три от оперативните програми за програмния период 2007 – 2013 г. ИУ – Варна реализира 8 проекта, като
общата стойност на техните бюджети, съгласно сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 8 353 289,40 лв. Шест
проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,
а два проекта се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие.
Международните проекти, които се изпълняват в ИУ – Варна, през отчетния период са седем, като по четири от тях университетът е водеща организация. Проектите са финансирани в рамките на три програми: Учене през целия
живот, Европейския парламент в университета, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм. Разработените проекти, тези в процес на изпълнение и приключилите са насочени не
само към финансиране на инвестиционната дейност на университета, но и към
изграждане на умения и повишаване административния капацитет на унивeрситета, или т.нар. „меки проекти” .
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Процесът на проектно финансиране на основни дейности е стратегическо
направление за бъдещо развитие на университета. С цел подпомагане разработването и участието в проекти, финансирани по национални и международни
програми и договори, следва да продължи процесът на разширяване участието
на университета в работни мрежи, консорциуми. Важни предпоставки за повишаване ефективността на проектната дейност са разработването на политика за
стимулиране участието на преподаватели, служители, студенти и докторанти в
национални и международни проекти, разширяването на капацитета на сектор
„Управление на проекти” както и усъвършенстването на политиката на университета в областта на съфинансирането на проектите и тяхното финансовосчетоводно обслужване.
3. Алумни и кариери
Подпомагането на реализацията на студентите и завършилите на трудовия
пазар е сред приоритетите на водещите университети. Реализацията на завършилите висшето училище заема значимо място в институционалната и програмната акредитация, рейтинговата система на висшите училища като в бъдеще
ще се повиши нейната роля в механизма за финансиране на обучението в държавните висши училища. Една от петте формулирани цели на ИУ – Варна е
„Задълбочаване на сътрудничеството с бизнеса и социалните партньори като
предпоставка за усъвършенстване на процеса на обучение на студентите и научноизследователската дейност на академичния състав.”
През отчетния период 2011 - 2015 г. са положени усилия от страна на сектор „Алумни и кариери” за разширяване и ефективно функциониране на връзката „университет – бизнес” в няколко направления: проучване реализацията на
завършилите университета; създаване, усъвършенстване и работа с уеб-базирани приложения за сътрудничество университет – бизнес; организиране на
бизнес-ориентирани събития; кариерно консултиране. Потребността от административно подпомагане на връзката „университет – бизнес” определи създаването на сектор „Алумни и кариери”, обединяващ Кариерния център и функцията за проследяване реализацията на завършилите и поддържане на контакти
с тях, включително съдействие при функционирането на Дружеството на завършилите университета. Разработен и утвърден от Академичния съвет е Правилник за устройството, дейността и управлението на сектора.
Изградена е система за проследяване реализацията на завършилите университета, включваща изискване на информация от държавни институции на
трудовия пазар като Бюра по труда, НАП и НОИ, както и провеждане на интервюта с представителна извадка от завършили университета. Одитът на Сметната
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палата, за изпълнението на реализацията на завършилите висше образование на
пазара на труда, проведен през 2013 г., регистрира един основен проблем – информацията за реализацията на завършилите висше образование на пазара на
труда се съхранява в различни държавни органи, но не е законово регламентиран редът за нейния обмен, с цел вземане на адекватни управленски решения
при формиране на политиките в областта на висшето образование. 6 През периода са проведени три проучвания на реализацията и съвместно с Центъра за качество на обучението е поставено начало на организирано масово събиране на
данни за дипломиращите се студенти, съгласно критерий 4.2.3. „Познаване на
състоянието на реализацията на завършилите студенти и докторанти” по критериалната система на НАОА „Поддържана база данни за реализацията на завършилите студенти след една, три и пет години от завършване, която отчита
реализацията”. Събрани са онлайн 2613 анкети, от които 1140 попълнени изцяло и над 600 анкетни карти на хартиен носител. През 2014 г. е изготвена и обсъдена от Академичния съвет информация за реализацията на завършилите.
Основни функции на Центъра за кариерно развитие са професионалното
ориентиране и подготовка на студентите, подпомагането в процесите на подбор
на студенти за стажантски позиции и работни места, осигуряването на обратна
връзка между заинтересованите страни. От МОН още през 2011 г. са заложени
индикатори за изпълнение: брой фирми – партньори на кариерните центрове
към висшите училища; брой реализирани студенти чрез кариерните центрове
във висшите училища – осигурени работни места; проведени стажове и практики. За реализиране на посочените функции допринася уеб-базираната платформа за връзка университет-бизнес. През учебните 2011 - 2012 г. и 2012 - 2013 г.
приоритет на кариерните консултанти е активното популяризиране сред студенти и работодатели на платформата, притежаваща следните основни функции:
търсене и кандидатстване по обяви, публикувани в сайта на центъра; популяризиране на събития, организирани от кариерния център; популяризиране на новини, стипендии и други възможности, подходящи за студенти и завършили ИУ
– Варна. Някои от ограниченията на платформата: предлагане на еднопосочна
връзка от страна на студенти и завършили към работодатели, както и ограничени възможности за комуникация между страните, се планира да бъдат преодолени с разработената интерактивна електронна мрежа „университет – бизнес”
по проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество уни-

6

Доклад № 0300002212 на Сметната палата за извършен одит на изпълнението на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда на периода от 01.01.2009 г. до
31.12.2012 г., www.bulnao.government.bg/.../DOKLAD_MOMN_Vishe_021013.doc.
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верситет – бизнес“. В рамките на проекта беше извършено проучване на електронните платформи на университети от страната и чужбина.7
Таблица 5
Развитие на дейността на ue-career.org за периода 2011/2015 г.
Показатели
Общ брой регистрирани студенти
Брой регистрирани студенти през годината
Брой регистрирани компании от предходен период 9
Брой регистрирани компании през
годината
Брой публикувани обяви от предходен
период
Брой публикувани обяви през годината
Максимален брой разглеждания на 1
обява
Среден брой преглеждания на 1 обява

2011/2012

2012/2013

2013/2014 2014/20158

3150

4625

5610

6244

3150

1475

985

634

70

124

174

216

70

54

50

42

100

249

453

590

100

149

204

137

-

720

760

650

-

101

199

120

Положителна е тенденцията за нарастване на общия брой регистрирани студенти в платформата от 3150 в началото на периода, на 6244 към момента. Значително се увеличава броят на публикуваните обяви. През последните 2 години се
наблюдава спад в степента на използване на електронната платформа за търсене
на работа и стаж като една от основните причини е успешното реализиране в
университета на проекта „Студентски практики”. ИУ – Варна има сключени над
540 договори с работодатели, над 730 с ментори и над 3700 със студенти. Задача
на Кариерния център е да запази и поддържа изградените в рамките на проекта
контакти с фирмите, които да бъдат в бъдеще пренесени в новата платформа.
Иновативната платформата цели да замести съществуващите досега сайтове, използвани от сектора, като предостави възможност за: двупосочна връзка на
търсене работодател – студент/завършил; индивидуални профили на различни
целеви групи (бизнес, браншови, държавни организации, студенти, завършили,
7

8
9

Добри практики за иновативно взаимодействие „университет – бизнес”. Сборник доклади,
София: Диджитал Маркетинг груп, 2014.
Данни към 01.04.2015.
В този брой не са включени фирмите, предоставящи за публикуване обяви чрез кариерните консултанти.
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експерти от бизнеса, експерти от ИУ – Варна и др.); облекчаване събирането на
база данни и поддържането на контакти с работодатели и бюрата по труда в
страната; подпомагане анализа на пазара на труда, с цел установяване на реалното търсене и потребностите на работодателите от кадри с определени знания,
умения и компетенции; осигуряване на възможност за обмен на информация и
обратна връзка за реализацията на дипломираните възпитаници на ИУ – Варна
на пазара на труда; подпомагане контактите между работодатели и преподаватели при организиране на практическо обучение; популяризиране на професионалните, научните, образователните и културните достижения на студентите,
завършилите и академичния състав на университета; засилване обществената
подкрепа на ИУ – Варна и др.
Сектор „Алумни и кариери“ ежегодно организира различни форуми, семинари, срещи и презентации на работодатели за студентите и цялата академична
общност на ИУ – Варна, най-мащабният от които е форум „Кариери“, подпомаган организационно от Студентски съвет. Част от събитията са осъществени
благодарение на съвместна инициатива с катедри, обслужващи звена, Студентски съвет и студентски клубове. От летния семестър на последната академична
година се проучва степента на удовлетвореност на участниците и техните предложения за подобряване на организацията на събитията. През академичнаната
2014 - 2015 г. се организира и една национална конференция, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), представяща възможностите за
професионално развитие и повишаване на капацитета на работната сила в сферата на туризма, посредством участие в европейски образователни програми,
проекти и инициативи, като програма „Еразъм+”, Еврогайдънс, Европас,
eTwinning, ЕСVЕТ и други. През 2014 - 2015 г. за първи път Кариерният център
е част от „Национални дни на кариерата“, форум на JobTiger.
Кариерното консултиране е сравнително нова за сектора дейност, с възможности за разширяване в бъдеще, като услугата може да бъде насочена не само към
студенти и завършили университета, но и към средношколци. Тримата представители на структурната единица (двама от които студенти на половин работен
ден) са сертифицирани по международна програма GCDF като техните компетенции ежегодно се повишават чрез участия в множество форуми и обучения.
През академичната 2014 – 2015 г. сектор „Алумни и кариери” участва в няколко проектни предложения: „Изграждане на професионални мрежи от алумни
клубове в България и Исландия“ с цел подобряване на сътрудничеството между
Университетите – Индустрията – Институциите (Про Алумни) по ЕЕА Grants,
Програма за подкрепа на НПО – партньорство със Сдружение на завършилите
стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Менторска програма за ученици
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ABLE Ментор по ЕЕА Grants, Програма за подкрепа на НПО – партньорство с
Асоциация на българските лидери и предприемачи и др. Кариерният център
спечели първа награда в категория Висши училища на втората годишна церемония през 2013 г. Причина за приза са добрите практики на Кариерния център,
сред които участието на кариерните консултанти от центъра във въведената
през академичната 2012 - 2013 г. изборна дисциплина за първи курс – „Кариерно развитие”.
В бъдеще следва да се усъвършенстват политиките за подпомагане дейността на Кариерния център и системата алумни (включително Дружеството на
завършилите ИУ – Варна), да се разшири кариерното консултиране и внедри
разработената интерактивна уеб-базирана платформа за сътрудничество университет – бизнес UEBN. Насърчаването на връзката на обучението с пазара на
труда определя в по-голяма степен присъствието на представители на бизнеса в
лекциите и семинарните занятия, разработването на съвместни бакалавърски и
магистърски програми с водещи фирми в съответни икономически дейности,
както и стимулирането на предприемаческата активност на студентите, включително чрез подпомагане изграждането на startup фирми (под формата на конкурси, класираните проекти могат да получат финансова награда, която да подпомагане стартирането на бизнеса, чрез предоставяне на помещения и оборудване в университета да се подкрепи началото на дейността). Успешните проекти
биха могли в бъдеще да съдействат за практическото обучение на студентите и
финансово да подпомогнат висшето училище. Следва да се разшири и една от
функциите на алумни организацията – подпомагане комерсиализацията на резултатите от научноизследователската дейност на университета, както и да се
търсят подходи за разширяване на дарителската дейност от страна на бизнеса.
4. Връзки с обществеността и реклама
Утвърждаването на репутацията на университета, разширяването на неговото
присъствие в публичното пространство в регионален, национален и международен
мащаб и утвърждаването му като един от културните центрове на град Варна чрез
ежегодно разработване и реализиране на културен и спортен календар са основни
цели на приетата от Академичния съвет комуникационна програма. Изминалите
четири години се отличават с изключителна динамика и много нововъведения в
областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността на ИУ – Варна.
Повишената интензивност на конкуренцията на пазара на образователни услуги изисква изграждане и поддържане на конкурентни предимства в ключови
области от дейността на университета, едно от които е включването на елементи
от образованието в стил liberal arts чрез предоставяне на възможност за разкрива-
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не на таланти и умения, докосване до изкуството и културата, участие в спорта.
Традициите в областта на образованието в стил liberal arts, заложени в античните
времена, се прилагат в много световноутвърдени университети, чиито мисии
включват подготовка на личността за нейното участие в обществения живот на
страната. Последното изисква разширяване на хуманитарното образование, предоставяне на възможност за запознаване с изкуствата, литературата, музиката,
театъра и др. Затова една от основните задачи, залегнали в мандатната програма,
е разработване и реализиране на културен календар от събития и подкрепа в осъществяването на спортен календар, формиране и развитие на академична култура
и ценности у студентите чрез предлагане на различни проекти извън учебния
процес. С цел реализиране на политиката за подкрепа на идеи, свързани с изкуство и култура, академичното ръководство подпомогна създаването на проекта за
клубове по интереси към Студентски съвет с акцент върху театър, музика, танц,
дебати, фотография и др. Развитието на културната среда в университета успешно се осъществява от специално създадено звено „Университетски културен център” , което поддържа активни контакти с доказали се професионалисти в областта на културата и изкуството. Осъществените близо 90 културни и художествени
събития по целия спектър на изкуствата и културата от началото на мандата до
сега формират една креативна, иновативна и творческа атмосфера, необходима,
както за студентите, така и за преподавателите и служителите на ИУ – Варна.
Таблица 6
Организирани и реализирани събития през периода 2011 - 2015 г.
Години
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

Брой събития
14
20
23
2710

Годишен прираст
6
3
4

Реализираните събития показват потенциала на ИУ – Варна да се превърне
в активен посредник между живота на академичната общност и културния
живот във Варна, а защо не и в цяла България. Университетът е съорганизатор и
домакин на събития включени в програмата на Международния фестивал на
поезията „Славянска прегръдка” и Международния фестивал за популярна
музика „Откритие”. В процес на подготовка е студенски музикален фестивал с
подкрепата на Община Варна. Предстои създаване на специална рубрика
10

19 от които са реализирани към момента на изготвяне на материала.
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„Културен календар” в сайта на университета, в която ще се публикуват отзиви
от проведените събития, снимки и блиц интервюта с гостите. Предстои създаването и разпространявато на онлайн бюлетин – до местни медии, партньори на
университета, алумни на университета, преподаватели и директори на средни
училища в България.
Планирана и редовно осъществявана през отчетния период е рекламната
дейност на университета, подкрепяща кандидатстудентската кампания.
Разработен и преведен на английски и руски език е рекламен проспект на
университета. За целите на кандидатстудентската кампания се изготвят и
проспекти на английски и руски език за прием на чуждестранни студенти, както
и за всички специалности с преподаване на чужд език, които се разпространяват
в средните училища в България, с профилирана езикова подготовка и в
чуждестранни средни училища, университети, посолства и организации.
През изтеклия мандат сайтът се използва особено активно за връзка с
външни и вътрешни аудитории на университета. В края на 2013 г. в резултат на
проект, разработен от работна група в университета и реализиран от наета
фирма, е въведен нов уебсайт на университета с версии на английски и руски
език. Непрекъснато се подобрява позицията на сайта във виртуалното
пространство. Структурата на сайта на трите езика е в процес на доразвиване
като основна задача е оптимизирането и актуализирането на информацията от
страна на основните и обслужващите звена. С цел повишаване на осведомеността на академичната общност в университета, в края на 2014 г. е
създадена специална рубрика в сайта „Медиите за нас”, където се отразяват
публикации за ИУ – Варна в печатни и онлайн медии, телевизионни и
радиоучастия. В процес на разработване е виртуална разходка с едно от приложенията на Google. Положителна стъпка в разширяване присъствието на
университета в Интернетпространството са създадените през последните
месеци профили в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Youtube и LinkedIn.
В заключение следва да се подчертае, че международното сътрудничество,
работата по проекти, финансирани по национални и международни програми и
договори, подпомагането на реализацията на студентите, са ключови области за
развитие на съвременния университет, в които следва в бъдеще да се инвестира
в по-голяма степен. Тези направления при добро административно управление
могат да бъдат не само източници на конкурентни предимства, но и важни източници на приходи за университета чрез разширяване приема на чуждестранни
студенти, проектно финансиране на част от дейностите на университета, комерсиализация на резултатите от научните и приложните изследвания, подпомагане
изграждането на startup фирми.
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Econ Lit –I290
УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ – ВАРНА:
95 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ПРОГРЕС
Росица Заркова
Директор, Университетска библиотека
Въведение
За всеки университет библиотеката е духовен център, който съхранява
книжовното и интелектуално богатство на десетки поколения и документални
източници, разказващи за историята, икономиката, обществения живот, образователната и научната дейност на институцията, града и държавата. Богатството
на библиотечните фондове, колекции и информационни ресурси, условията и
услугите, които се предоставят на потребителите, популярността и посещаемостта на библиотеката имат своя сериозен принос за нивото на научните изследвания, обучението и професионалната подготовка на студентите-висшисти и
като резултат за добрия престиж на университета. Устойчивото и възходящо
развитие на библиотеката на ИУ – Варна в продължение на почти стогодишната
й история, е резултат на неизменната убеденост в приоритетното място на библиотеката и постоянните усилия на поколения далновидни учени и визионери,
управлявали университета през годините.
1. Кратка история на библиотеката за периода 1920 - 2010 година
Висшето търговско училище във Варна, чийто наследник е Икономическият университет, е основано на 14 май 1920 година, а библиотеката е първото
самостоятелно звено в него. Още в първия доклад–предложение за създаване на
ВТУ, в приблизителната сметка за необходимите средства, е предвидена и сума
за библиотеката. Първоначалният фонд на библиотеката е наследен от средното
търговско училище (около 6000 тома), след това са закупени книги от предвидените при основаването средства и от дарение (50 000 лева) на заможния търговец и бивш председател на Варненската търговско-индустриална камара Петър Г. Петрович. Така библиотеката започва своята дейност с фонд от 10 000
тома и първи библиотекар (уредник) Аркади Стоянов. В началото голяма част
от фонда е била на чужди езици, формирана от дарения от Германия, Франция,
Англия, Италия. Литературата на български език е била ограничена, като са получавани предимно доклади и протоколи на Варненската търговско-индустриална камара, годишни отчети, издания на Главна дирекция на статистиката,
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вестници, списания. Впоследствие са започнали да постъпват съчинения на
първите професори във ВТУ като Цани Калянджиев, Станчо Чолаков, Вълчин
Гериловски, Наум Долински, Янаки Арнаудов, Бойчо Бойчев и др. През периода 1939 - 43 година на работа в библиотеката са били Бончо Янкулев и Атанас
Никифоров като библиотекари и Василка Сакъзова – като книговодител. По това време към фондовете на библиотеката са прибавени книжните фондове на
библиотеките на френската и немската гимназии и на Търговско-индустриалната камара.
Деветосептемврийската революция през 1944 година заварва библиотека с
фонд от над 30 000 тома, което налага необходимостта от допълнителен персонал и специфична организация за представянето и ползването му.
В изпълнение на политиката на правителството за децентрализация на
висшето образование, през 1945 година се изграждат нови университети в
Пловдив и Варна. Висшето търговско училище се преобразува във Варненски
държавен университет с два факултета – стопански и технически, като това
оказва влияние и в развитието на библиотеката и формирането на нейните фондове от книги и периодични издания.
През 1945 година за уредник на библиотеката е назначен Тодор Попилиев,
а през 1946 година са назначени допълнително 4 редовни библиотекари
(Тодорова, 1980). Наличните в библиотеката книги са описани на каталожни
картички и подредени в каталог и това е началото на организацията на библиотечните фондове и представянето им в каталози.
От създаването на библиотеката, академичното ръководство отблизо следи
нейната дейност, отчитайки ролята й в учебния и научно-изследователския процес. В заседанието си на 8 май 1946 година АС приема „Правилник за уредбата
на университетската библиотека”. В параграф 1 на правилника библиотеката се
определя като „научно-спомагателен институт за обслужване на научните знания в университета и вън от него”. На същото заседание за уредник на библиотеката е избран Иван Мутафов (Цонев, 1988).
Постъпленията от книги през академичната 1945/46 година са над 10 000
тома, а през 1948 година фондът нараства с 11 800 тома, но библиотеката продължава да се помещава в приземния етаж на университета. Още през 1946 година, в свой доклад до ректора на училището, Тодор Попилиев поставя сериозно въпроса за помещенията, в които е разположена библиотеката и лошите условия, при които се съхраняват книгите и работят 7-те й сътрудници. В резултат
на това и последвалите постъпки на академичното ръководство, в бюджета за
1948 година правителството отпуска кредит за построяване на отделна сграда за
университетската библиотека (Цонев, 1988), в която да могат да се съхраняват
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200 000 тома книги и читалните да разполагат с 300 места. През 1948 година
строежът не започва, отлага се за следващите години и така й не се осъществява. През ноември 1948 година за частично решаване на проблема на университетската библиотека са предоставени салона на първа средищна прогимназия и
прилежащите му помещения, но това отдалечава библиотеката от сградата на
университета и не спомага за доброто изпълнение на функциите й да осигурява
и подпомага учебния процес. Въпреки това, през този период библиотеката разполага с фонд от над 60 000 тома литература и с най-богатата сбирка на икономическа литература в страната (над 30 000 тома) (Близнаков, 1948).
През 1949 година Иван Мутафов е назначен за директор на библиотеката.
Той е изключително ерудиран специалист, допълнително учил библиография и
библиотечно дело в Сорбоната (Близнаков, 1948), положил много усилия за
професионалното изграждане на библиотеката и утвърждаването й като водеща
икономическа библиотека в страната. През същата година е съставен и първият
перспективен план на библиотеката за периода 1949 - 1953 година; тогава е
приет и обновен правилник за дейността на библиотеката, в който за първи път
се говори за обособяване на отдели и те са 5: 1. Комплектуване и международен
книгообмен, 2. Каталогизация и систематизация на книжните фондове, 3. Научно-библиографски, 4. Обслужване на научно-преподавателския състав и студентите и опазване на книжните фондове, 5. Факултетни и институтски библиотеки.
Университетската библиотека е сред първите разпространители на библиотечни и библиографски знания в страната. През учебната 1945/46 година специален библиографски семинар е водил проф. Тодор Боров – известен специалистбиблиограф по онова време. Той е чел избрани лекции по книгознание, библиотекознание, библиография и журналистика.
През 1953 година е обособен справочно-библиографският отдел на библиотеката (Панайотов, 1972). Основна задача на отдела е да подпомага научноизследователската и учебната дейност с каталожни и писмени библиографски
справки. За изпълнение на функциите на отдела се набавя и организира подходящ справочен апарат – справочен фонд на библиотеката с фактологически и
библиографски справочници (обособен в отделни колекции), система от картотеки, чиято цел е максималното разкриване на фондовете на библиотеката в
различен аспект, както и аналитично представяне на някои от получаваните периодичните издания.
През 1953 година Варненският държавен университет (ВДУ) е закрит и
стопанският факултет се обособява във Висш институт на народно стопанство
(ВИНС). През същата година библиотеката е преместена в сградата на универ-
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ситета, в новоизграденото крило на последния етаж. Промените налагат сериозна реорганизация на фондовете – част от техническата литература, която е била
набавена за обслужване на техническите специалности във ВДУ е заделена и
изпратена на техническите ВУ, художествена литература на чужди езици е предадена на езиковите гимназии в града, на Софийския университет, а по-късно и
на Великотърновския университет. В периода от 1963 до 1971 година библиотеката действа като Централна библиотека при ВИНС и новооткрития Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) във Варна (Тодорова, 1980). Тя
оказва методическа и материална (като книжен фонд) помощ при създаване на
библиотеката на ВМЕИ. От 1972 година библиотеката се развива като самостоятелна научна библиотека с икономически профил към ВИНС. Иван Мутафов е
директор на библиотеката от 1949 до 1974 година, а сътрудници, които са работили през този период са: Тодор Панайотов, Лили Аврамова, Ваня Кънчева, Катя Карамфилова, Надежда Стефанова, Христина Йорданова, Гинка Минкова и
др. (Тодорова, 1980).
От ноември 1974 година директор на библиотеката е Анка Тодорова. В отговор на особеностите в организацията на работата и процесите на обслужване,
развитие и преструктуриране претърпяват специализираните отдели в библиотеката, които остават 3: Комплектуване, обработка и каталози, Обслужване и
книжни фондове, Справочно-библиографски и информационен. През този период продължава да се отделя сериозно внимание на набавянето на нова литература и обогатяване фондовете на библиотеката, които вече са над 200 000 тома, продължава поддържането и разширяването на книгообменни връзки с чужди университети и институции, интензивно се развива справочно-библиографската дейност – като информационно обслужване, издателска дейност и
обучение на потребителите.
Университетската библиотека е сред първите в страната, започнали планиране, подготовка и реализация на дейности по автоматизация на библиотечните
процеси още в началото на 80-те години. Работата по електронния каталог на
книгите започва с програмния продукт ISIS, безплатно предоставен от ЮНЕСКО на българските библиотеки. Всички постъпили в библиотеката заглавия започват да се въвеждат в база „Книги” на електронния каталог от началото на
1989 година. По-късно, ретроспективно, са въведени и книгите, постъпили в
библиотеката от 1984 до 1988 година. От 1987 година в библиотеката работи
терминална станция за работа и търсене в Международната информационна
система за обществени науки (МИСОН) към ИНИОН на руската АН. Така е
поставено началото на автоматизираното каталогизиране и информационно обслужване в библиотеката.
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Осемдесетте години на миналия век са и годините, през които започва
строежът за разширяване сградата на университета (надстройка), в която са
предвидени нови, модерни и просторни помещения за библиотеката – заемна,
читалня и отделно подземни книгохранилища. През 1988 година надстройката
влиза в експлоатация, а с това и новата читалня на библиотеката със 140 читателски места. Малко по-късно, през 1990 година са усвоени помещенията на
новата заемна служба, работните кабинети за останалите отдели на библиотеката, а през 1994 година и книгохранилищата. През този период колективът на
библиотеката е най-многоброен, например, през 1988 година в библиотеката са
работили 25 сътрудника (16 от които с висше образование).
През 1995 година за директор на библиотеката е назначена Теменуга Цанева. За колектива на библиотеката започва период на усилена работа по международни проекти, благодарение на които се развива автоматизацията на библиотечните процеси с новонабавена техника, софтуер и се повишава квалификацията на библиотечните специалисти. Първите реализирани проекти са към фондация „Отворено общество”, към Британски съвет и програма „Темпус”. Като
резултат от тях, библиотеката получава средства за закупуване на техника
(компютри, четци за баркодове, CD-ROM устройство, принтери, софтуер и бази-данни на CD). Като част от проекта на Британски съвет и катедри „Информатика” и „Икономика на туризма” през 1997 година в Информационно-библиографския отдел е инсталирана първата компютърна станция, с интернет връзка.
В края на мандат 1995 - 1999 година АИС на библиотеката включва сървър и 15
работни станции, 3 от които с достъп до интернет. През ноември 1996 и април
1997 година, със средства от международен проект по програма „Темпус”, 12
специалисти от библиотеката посещават за обмяна на опит библиотеките на Европейския колеж в Брюж и на Икономическия университет във Виена.
През 1998 година Заемна служба е преместена в преустроеното фоайе на 5я етаж и така се преодолява неудобството от помещаването на различни етажи
на комплектуването на литература, хранилището за нова научна литература и
заемна служба. През този период са направени и първите стъпки за абониране и
предоставяне на читателите на достъп до електронни бази – библиографски и
пълнотекстови. От 1998 година, по абонамент, се получават на електронен носител базите «Книги» и «Статии» с националния книгопис, издавани от НБКМ.
С финансовото съдействие на фондация «Отворено общество» и обединението
на университетските библиотеки в Български информационен консорциум
(БИК), през 1999 година, за първи път, са абонирани и предоставени за достъп
пълнотекстовите бази на EBSCO – един изключително богат, световен електронен ресурс. През 2000 година стартира абонирането за правно-информа-
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ционната система СИЕЛА. От 1997 година библиотеката е избрана за депозитарна библиотека на изданията на Световната банка, които получава безплатно,
обработва и представя в електронния каталог и на свободен достъп в читалнята.
През периода 2000 - 2003 година в библиотеката се реализират още 2 международни проекта: Първият, по швейцарската програма за научни изследвания
SCOPES, по който библиотеката получава 15 нови компютъра, скенер, сървър,
копирна машина, мрежови софтуер и това значително подобрява ефективността
на работа на локалната мрежа; Вторият проект е към Световната банка и МОН,
и е съвместен, с участието на 6 университетски библиотеки от Североизточна
България. Със средства по този проект библиотеката получава 60 стелажа, обновена е интернет страницата, представен е с нов по-модерен интерфейс електронният каталог на библиотеката в интернет, който става и част от Своден каталог на библиотеките от Североизточна България.
От юни 2003 до април 2005 година директор на библиотеката е Бистра
Стамболова. През есента на 2004 година Библиотечният съвет взема решение да
се закупи нов библиотечен софтуер, по-модерен, по-лесен и удобен за потребителите, с възможности за достъп до всички бази през интернет. След сериозно
проучване е избрана системата АБ на фирма PC-TM – София, която вече има
натрупан опит и утвърдено име сред библиотечната общност в страната. Започва подготовка и работа по прехвърляне на базите от ISIS за работа в АБ. Стартът на работа на локалната мрежа на библиотеката с новия софтуер и всичките
му модули е през месец април 2005 година.
От месец май 2005 за директор на университетската библиотеката е назначена Росица Заркова. Годините 2006 - 2009 се характеризират с освежаване, ремонти, подреждане и прочистване на помещенията и фондовете на библиотеката, обновяване и разширяване на техническото осигуряване, сериозен скок в
абонираните електронни ресурси и увеличено набавяне на нова литература,
благодарение и на реализирани два проекта, към Министерството на културата,
на стойност 15 000 лв. През този период библиотеката разполага с фонд от
270 000 тома литература, като годишно набавя (купени, дар и замяна) около
2000 тома. Значително е увеличена екземплярността (45 бр. от всяко заглавие)
на получаваните от университетското издателство учебници и учебни помагала,
което води до по-добро задоволяване на потребностите на студентите. Получават се над 450 заглавия периодични издания, от които по абонамент са над 150
български, 50 западни и 40 руски, по замяна се получават над 80 заглавия, а като дар около 130 - от МВФ, Световната банка, ЕС и други институции.
Локалната мрежа на библиотеката, през тези години, включва 30 компютърни станции, от които 15 за самостоятелна работа на читателите. Абонират се

Статии

85

(със средства на университета и МОМН) различни по вид и обхват електронни
бази и ресурси: Национална библиография – книги и статии; Правно-информационната система Сиела; Енциклопедия Британика, пълнотекстовите - EBSCO,
JSTOR, eLibrary на Световната банка, ProQuest Central, Science Direct и наукометричните бази SCOPUS и ISI Knowledge. Ежегодно се проучват, регистрират
и предоставят за достъп електронните версии на абонирани списания в пълен
текст и безплатни пробни достъпи до нови електронни ресурси. От 2007 година
библиотеката е Европейски документационен център и като такъв получава и
предоставя за информация и ползване всички официални издания на Европейския съюз.
2. Развитие и дейност на библиотеката през 2011 – 2015 година
Периодът 2011 - 2015 година ще остане в историята на Университетската
библиотека с цялостната й реконструкция, обновяване и модернизация, осъществени като част от „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги“, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. През септември 2011 г. официално е открита обновената библиотека, а до края на същата година приключват и дейностите по внедряване на
новата RFID (Radio Frequency Identification) автоматизирана система и технология на обслужване.
Модернизацията се изразява в изцяло обновения архитектурен вид на библиотеката, ново обзавеждане, подови настилки, осветление, климатизация и
вентилация, преструктуриране на фонда в читалнята, обработка с RFID етикети
и въвеждане в каталога на всички книги и периодични издания от читалня и заемна, откриване на свободен достъп на фонда за заемане за дома, оборудване на
автоматизирани места за самообслужване на читателите, издаване на нови безконтактни читателски карти, значително увеличаване на компютърните места за
самостоятелна работа, осигуряване 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. Като
оценка за извършената огромна работа и резултатите от реализацията на проекта, през 2012 година библиотеката е удостоена със званието „Библиотека на годината 2011“ на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
Освен множеството задачи, свързани с реконструкцията и модернизацията,
университетската библиотека успешно изпълнява и дейностите, свързани с основните й функции: Набавяне, обработка и въвеждане в каталозите и фондовете
на нова, актуална литература; Осигуряване на максимално удовлетворително и
добро обслужване на всички читатели; Грижа за подреждане, поддържане и об-
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новяване на библиотечния фонд; Пълноценно библиотечно-библиографско консултиране и обучение; Дигитализация на части от фонда; Повишаване на квалификацията и компетентностите на работещите в библиотеката.
Библиотеката набавя литература по три начина – закупуване, замяна (книгообмен) и дар. Основен дял имат книгите, набавени като дарение, тъй като
включват учебници и монографии, които библиотеката получава от университетското издателство. Затвърждава се тенденцията на увеличаване на общото
количество новопостъпила литература във фонда на библиотеката.
В цифри, динамиката на новопостъпилата в библиотеката литература, според начина на набавяне, изглежда така:
Година
2011
2012
2013
2014

Общ брой
2282
2967
2744
2980

Купени
415
315
407
392

Дарение
1725
2355
2171
2380

Замяна
142
297
166
208

От 2011 година към библиографските описания на различните видове издания (книги, учебници, статии, периодични издания), при налична информация
и необходимост, се добавят съдържание, пълен текст (на книги достъпни в интернет), уеб адрес (към пълния текст на документа или кратки сведения за него)
и корица.
От началото на 2014 година, при попълването на електронния каталог с нови заглавия, започва отразяването на цитирания на автори от ИУ в информационния поток, който постъпва в библиотеката. С тази си дейност библиотеката
отговаря на актуалните изисквания към преподавателите при присъждане на
научни степени и звания, както и на необходимостта от наукометричен анализ
на научно-изследователската дейност.
Периодичните издания, които са постъпвали ежегодно в библиотеката през
последните години, са около 350 заглавия и се набавят по три начина - абонамент, книгообмен и дарение, а списъкът със заглавия е относително постоянен
през годините. По книгообмен се изпращат „Известия на ИУ“ и „Годишник на
ИУ“ на повече от 40 български и 50 чужди университета, библиотеки, академии
и др., от които се получават техни издания. Като дарения ежегодно се получават
повече от 90 заглавия, като по-голямата част от тях са по линия на Европейския
документационен център. В това си качество библиотеката получава голям
спектър от периодични издания, посветени на различни актуални теми и проблеми на ЕС.
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В обслужването на читателите се очертава трайна тенденция на увеличение
на посещенията, като след откриване на обновената библиотека, освен ръст на
посещенията, се забелязва и многократно увеличение на броя на заеманите заглавия от един читател.
Новата автоматизирана система, както и системата за контрол на достъпа в
читалнята, позволяват статистика и анализ на данните и тенденциите чрез: наблюдение на регистрирани читатели, посещаемост, заемане на литература и много други показатели в дейността на библиотеката.
Илюстрация на посещенията в заемна и читалня са следните цифри: средно
на година се регистрират около 2000 нови читатели, раздават се около 25 000
библиотечни материали (над 100 на ден), в заемна служба се регистрират над 10
000 посещения годишно (50 на ден), а в читалнята - почти 30 000 посещения
годишно (150 на ден). На копирните машини на самообслужване се копират
около 95 000 страници годишно.
Статистиката за посещенията в читалнята показва, че най-многобройни са
посещенията на студентите от специалностите „Маркетинг“, „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Интересен факт е и положителната промяна в поведението на потребителите, което вероятно е резултат на подобрената работна среда и
нови услуги. Модернизацията и преструктурирането на фонда доведоха и до
промяна в характера на обслужването, като се увеличи делът на справочнобиблиографските и консултантските дейности за подпомагане и ориентиране на
читателите.
Библиографското информиране е една от основните задачи на библиотечните специалисти при обслужването на читателите. В модернaта библиотека
обучението на читателите, формирането на достатъчна информационна култура
и компетентност у тях, придобиват особена важност, за да могат пълноценно да
използват всички ресурси и услуги, които им се предлагат. За популяризиране
на библиотечните и информационните знания ежегодно се провеждат около 40
групови лекции със студенти, както и множество индивидуални библиотечноинформационни консултации и обучения.
Важно и качествено развитие претърпя обучението на потребителите за работа с ресурсите на библиотеката, след като от есента на 2014 година бяха въведени ежемесечни обучения „Електронни ресурси на библиотеката“. В тези обучения, предназначени за преподаватели и докторанти, в рамките на 2 часа на
потребителите се представят по-подробно различни видове електронни ресурси,
до които потребителите от университета имат платен достъп. Формата на обучение предизвика интерес сред преподавателите, с активно участие и положителни отзиви.
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Университетската библиотека предоставя богата и актуална информация за
структурата, организацията на работа, фондове, информационни ресурси, достъп до платени бази и пр. в своята секция на интернет страницата на университета. Електронният каталог на библиотеката включва базите Книги, Статии, Периодика, Персоналия (Библиографии), в които, към март 2015 година, има въведени над 72 000 записа.
Продължава абонирането и ползването на базите: 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 световни информационни ресурси, осигурени от МОН, с национален лиценз за всички висши училища. За хуманитарните ВУ това са базите: ISI Web of Knowledge, Science Direct
и Scopus. За потребителите от университета, в различни периоди, е осигуряван
безплатен пробен достъп до пълнотекстови бази като Taylor & Francis online,
Press Reader, CRCnetBASE, SAGE Humanities and Social Science Package, CABI и
много други.
Специалисти от Информационно-библиографския отдел на библиотеката
взеха участие като лектори в обучението на преподаватели и докторанти по
проект „Информационни и компютърни технологии в образователния процес и
работа в е-среда“. Проведени са лекции и упражнения на тема „Специализирано
обучение за работа с библиотечни и библиографски бази от данни“.
Ежегодно се издава „Пътеводител на библиотеката” и „Книгопис на годишните публикации на преподавателите в университета“.
По традиция и послучай 95-годишнината от създаването на ИУ – Варна е
подготвен „Алманах: Животописни и книгописни сведения за преподавателите
от ИУ: 2005 - 2015 година“. В работата по алманаха се включиха голяма част от
специалистите в библиотеката, като попълването на животописните и библиографските данни, проверки, допълнения, корекции и оформянето на изданието
продължи повече от година.
Поддържането на нивото на професионална компетентност на библиотечните специалисти се осъществява с включването им в национални или вътрешни квалификационни мероприятия, конференции и семинари. През есента на
2011 година сътрудниците от ИБО преминаха специализирано обучение за работа с новия роботизиран скенер – сканиране, обработка на сканираните копия
и подготовка за създаване на дигитален архив. През 2012 година специалистите
от библиотеката посетиха професионални курсове на обучение, проведени на
място, в университета, от преподаватели от катедра „Библиотечни и информа-
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ционни науки” в СУ „Кл. Охридски”. Целият състав на библиотеката се включи
успешно в обучението по проект „IT умения – задължителният минимум“, организиран специално за повишаване квалификацията на служителите от администрацията на ИУ.
Работата по дигитализацията на материали от фонда на библиотеката е съобразена с българското законодателство, регламентирана с работен стандарт и
успешно стартира през 2012 година. Като резултат от тази дейност и участието
на стажанти по проект „Студентски практики“, през 2012 - 2014 година са дигитализирани и въведени за достъп през електронния каталог 368 книги.
Европейският документационен център (ЕДЦ) към библиотеката получава
безплатно всички издания на ЕК – списания, вестници, брошури, отчети, статистики, доклади. Част от тях се обработват за фондовете и въвеждат в базите на
електронния каталог на библиотеката, а рекламните и информационни материалите се подреждат в специализирана секция на входа на читалнята. Във връзка с
провеждането на изборите за Европейски парламент, през 2014 година беше
създадена и се поддържа с актуална информация фейсбук страница на центъра.
За да се популяризират резултатите от проекта за модернизация на библиотеката и внедряването на новата технология на обработка, опазване на фонда и
обслужване на читателите, библиотеката беше представена на редица професионални мероприятия, като на две от тях беше съорганизатор и домакин. През
месец септември 2012 година в библиотеката беше проведен XIX-тият традиционен есенен семинар на библиотеките, работещи с АБ софтуер. На 18 и 19 октомври 2012 година библиотеката беше домакин и съорганизатор на научен семинар, с международно участие, на тема „Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики“.
През 2014 година специалисти от библиотеката и отдел „Управление на
проекти“ подготвиха проектно предложение “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”. През март 2015, в класирането
по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, проектът е
високо оценен и одобрен за финансиране. Стойността му е 610 000 лв. – 100%
безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Проектът предвижда: обособяване в отделно
помещение в читалнята на библиотеката, на дигитализационен център и дооборудването му с допълнителна техника – скенери и компютри; дигитализиране
на Архивния фонд на библиотеката – 3000 книжни единици, както и документи
и снимки, сързани с историята на университета; закупуване и внедряване на
функционален и модерен софтуер, който да осигури процесите по дигитализа-
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ция и ползване на цифровите документи от потребителите на библиотеката. Успешната реализация на проекта ще осигури значителен дигитален архив, условия за поддържането и обогатяването му с нови документи, съвременен софтуер
за ползване от потребителите и ще подобри информационното обслужване на
студентите.
Заключение
Със съвременната си архитектурна среда, техническо оборудване, модерна
технология на обслужване, наличните информационни, документални и електронни ресурси, библиотеката на ИУ - Варна има заслужено място сред найдобрите съвременни университетски библиотеки. Деветдесет и пет годишната й
история е изпълнена с труда, професионализма и творческите усилия на повече
от 100 специалисти-библиотекари, работили в нея през годините. Постигнатото
дава сериозни основания за гордост от създадените и опазени традиции, натрупаният опит и професионализъм, отличните резултати и заслуженото водещо
място.
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