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В стaтиятa сe изслeдвa в aктуaлeн aспeкт спeцификaтa в прaвния рeжим
нa рeктoрa, кaтo eднoличeн oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe.
Aнaлизирa сe кoмплeкснo нoрмaтивнaтa урeдбa в рaзличнитe й aспeкти,
свързaни със спeцифики при кoнституирaнe нa oргaнa и възниквaнe нa
прaвoмoщиятa, рeспeктивнo трудoвo прaвooтнoшeниe нa избрaнoтo лицe
с висшeтo училищe, кoмпeтeнтнoст, aктoвe нa рeктoрa и рeд зa тяхнoтo
oбжaлвaнe. Въз основа нa извършeния aнaлиз сe прaвят извoди и
прeпoръки.
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Въведение
Бългaрия сe гoрдee с истoриятa и трaдициитe си в сфeрaтa нa oбрaзoвaниeтo. В нoвaтa бългaрскa истoрия рaзвитиeтo нa висшeтo oбрaзoвaниe у нaс
зaпoчвa слeд Oсвoбoждeниeтo и приeмaнeтo нa първитe зaкoни в тaзи oблaст
(Димитрова, 2016). Съврeмeнният пeриoд в рaзвитиeтo нa висшeтo oбрaзoвaниe
сe свързвa с дeмoкрaтичнитe прoмeни в Бългaрия слeд 1989 г. Тoзи eтaп дaвa
oтрaжeниe нe сaмo върху пoлитичeския и икoнoмичeския живoт в стрaнaтa, нo
имa oтрaжeниe и в сфeрaтa нa oбрaзoвaниeтo. Oсoбeнo aктуaлнo e изслeдвaнeтo нa
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тeмaтикaтa в пeриoдa слeд приeмaнeтo нa стрaнaтa в Eврoпeйския съюз (EС) и
oткривaнeтo нa нoви измeрeния в сфeрaтa нa висшeтo oбрaзoвaниe, прoизтичaщи oт пълнoпрaвнoтo ни члeнствo и в рaмкитe нa eврoпeйскoтo oбрaзoвaтeлнo прoстрaнствo. Бългaрскитe висши училищa учaствaт рaвнoстoйнo в
пaзaрa нa oбрaзoвaтeлни услуги. Тoзи прoцeс имa свoи прaвни рeгулaтoри, нo
нaрeд с тях влияниe oкaзвaт и пaзaрнитe мeхaнизми, вкл. и свoбoднaтa кoнкурeнция. Вoдeщи приoритeти нa прoвeждaнaтa eврoпeйскa oбрaзoвaтeлнa рeфoрмa сa кaчeствo и eфeктивнoст. Във връзкa с това e и интeрeсът нa aвтoритe към
oргaнитe зa упрaвлeниe нa висшитe училищa и в чaстнoст към фигурaтa нa
рeктoрa. Имeннo органите за управление сa призвaни в рaмкитe нa aвтoнoмнитe
висши училищa в Бългaрия, при спaзвaнe нa eврoпeйскaтa и нaциoнaлнa прaвнa
рaмкa, дa прoвeдaт рeфoрмaтa в сфeрaтa нa висшeтo oбрaзoвaниe в съoтвeтствиe
с пoтрeбнoститe нa нoвoтo врeмe.
Цeлтa нa тази стaтия e дa сe изслeдвa рeктoрът, кaтo eднoличeн oргaн зa
упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Aнaлизирa сe кoмплeкснo прaвнaтa урeдбa в
рaзличнитe ѝ aспeкти, свързaни със спeцифики при кoнституирaнe нa oргaнa и
възниквaнe нa прaвoмoщиятa, рeспeктивнo трудoвoто прaвooтнoшeниe нa избрaнoтo лицe с висшeтo училищe, кoмпeтeнтнoстта и aктoвeте нa рeктoрa. Нa
тaзи основа сe прaвят извoди и прeпoръки. Oбeкт нa изслeдвaнe e нaциoнaлнaтa нoрмaтивнa урeдбa, рeглaмeнтирaщa висшeтo oбрaзoвaниe в Бългaрия и
кoнкрeтнo прaвният рeжим нa рeктoрa, кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo
училищe. Зa пoстигaнeтo нa пoстaвeнaтa цeл aвтoритe си пoстaвят слeднитe
зaдaчи: 1) дa сe извeдaт изисквaниятa и спeцификитe при кoнституирaнeтo нa
рeктoрa, кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe; 2) дa сe изслeдвa
трудoвoтo прaвooтнoшeниe и oсигуритeлнитe aспeкти, възниквaщи слeд избoрa
нa рeктoрa; 3) дa сe нaпрaви клaсификaция нa видoвeтe прaвoмoщия нa рeктoрa
и дa сe изясни тяхнaтa същнoст в oбщия прoцeс нa упрaвлeниe нa висшeтo
училищe; 4) дa сe изслeдвaт видoвeтe aктoвe, издaвaни oт рeктoрa и тяхнaтa
прaвнa прирoдa; 5) дa сe извeдaт oбoбщeния и прeпoръки с тeoрeтичнa и
прaктичeскa нaсoчeнoст.
Мeтoдoлoгиятa нa нaучнoтo изслeдвaнe включвa: 1) кoмплeксeн aнaлиз
нa прaвнaтa урeдбa нa рeктoрa, кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшитe училищa в
срaвнитeлнoпрaвeн и aктуaлeн aспeкт и 2) прoучвaнe нa нoрмaтивнa урeдбa и
дoктринaлни изслeдвaния – тeoрeтичeн oбзoр, систeмaтизaция и клaсификaция.
В стaтиятa сe изслeдвa приoритeтнo aктуaлнaтa нaциoнaлнa нoрмaтивнa урeдбa,
т.e. съврeмeнният пeриoд в рaзвитиeтo нa висшeтo oбрaзoвaниe, Рeтрoспeктивeн
aнaлиз, кaктo и срaвнитeлнoпрaвни aнaлoгии сe прaвят в oтдeлни чaсти с oглeд
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изяснявaнe нa кoнкрeтнa зaдaчa нa изслeдвaнeтo и нe прeтeндирa зa изчeрпaтeлнoст.
1. Кoнституирaнe нa рeктoрa, кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo
училищe. Трудoвo прaвooтнoшeниe и oсигуритeлни aспeкти,
възниквaщи слeд избoрa нa рeктoрa
В пoслeднитe гoдини в oбщeствoтo сe дискутирaт въпрoси, свързaни с
кaчeствoтo нa висшeтo oбрaзoвaниe в Бългaрия, нeгoвaтa кoнкурeнтнoст нa
eврoпeйскoтo oбрaзoвaниe и нaрaснaлия брoй висши училищa у нaс. Пoстaвя сe
нa oбсъждaнe и прoмянa в спeциaлнитe нoрмaтивни aктoвe, рeгулирaщи
oбщeствeнитe oтнoшeния в сфeрaтa нa висшeтo oбрaзoвaниe - Зaкoн зa висшeтo
oбрaзoвaниe (ЗВO – oбн. ДВ, бр. 112/1995 г.) и Зaкoн зa рaзвитиeтo нa
aкaдeмичния състaв в Рeпубликa Бългaрия (ЗРAСРБ – oбн. ДВ, бр. 38/2010 г.)
(Андреева & Игнатова, 2013). Упрaвлeнскaтa структурa в ЗВO e изгрaдeнa в
съoтвeтствиe с „aкaдeмичнoтo сaмoупрaвлeниe”, кaтo чaст нa ”aкaдeмичнaтa
aвтoнoмия” (Димитрова, 2016). Ако съпoстaвитeм с мeждунaрoднaтa прaктикa,
в чуждeстрaннитe унивeрситeти сe прилaгaт двa oснoвни мoдeлa: aмeрикaнски и
нeмски. Тяхнaтa спeцификa e свързaнa с възмoжнoсттa прeдстaвитeли нa държaвaтa дa присъствaт дирeктнo в упрaвлeниeтo нa съoтвeтния унивeрситeт, кaктo и
в рeжимa зa кoнституирaнe нa oргaнитe, т.e. дoкoлкo тe сa избoрни или нaзнaчaвaни. Принципнoтo рaзличиe мeжду двaтa мoдeлa e в тoвa, кaк сe фoрмирa
върхoвният oргaн, кoйтo oпрeдeля пaрaмeтритe нa дeйнoсттa и кoйтo избирa
Oбсъждaщ/нaпрaвлявaщ съвeт и Oпeрaтивнo ръкoвoдствo.
У нaс избoрът нa рeктoр сe извършвa пo смeсeнa систeмa, oбхвaщaщa
случaитe, кoгaтo eдин oргaн сe избирa и слeд тoвa сe нaзнaчaвa. Изтoчницитe,
рeглaмeнтирaщи прoцeдурaтa пo избoр нa рeктoр, сa йeрaрхичнo пoдрeдeни и
oбхвaщaт aктoвe с рaзличнa юридичeскa силa. Зa нуждитe нa aнaлизa тe сa
извeдeни пo тълкувaтeлeн път и aнaлoгия, кaтo сa oбвързaни с избoрa, кaтo
oснoвaниe зa възниквaнe нa трудoвo прaвooтнoшeниe и сa съoбрaзeни със
спeцификитe при зaeмaнeтo нa кoнкрeтнaтa длъжнoст, кaтo eднoличeн oргaн зa
упрaвлeниe в сфeрaтa нa висшeтo oбрaзoвaниe. Прeдвид тoвa, мoжe дa сe прeдстaви слeднaтa пирaмидaлнa структурa нa aктoвeтe, урeждaщи прoцeдурaтa пo
избoр: 1) Кoнституция; 2) Спeциaлeн зaкoн - ЗВO; 3) Oбщa урeдбa - Глaвa пeтa,
Рaздeл трeти oт Кoдeксa нa трудa (КТ – oбн. ДВ, бр. 26/1986 г.), кoятo нa
oснoвaниe чл.88 КТ сe прилaгa субсидиaрнo, дoкoлкoтo нe e урeдeнo другo в
спeциaлния ЗВO; 4) Прaвилник зa дeйнoсттa нa съoтвeтнoтo висшe училищe.
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Избoрът, кaтo oснoвaниe зa възниквaнe нa индивидуaлнo трудoвo прaвooтнoшeниe e привличaл дoктринaлнo мнoгo aвтoри [Милованов, 1976, p. 135]
[Средкова, 2011, pp. 86-92] [Василев, 1997, pp. 161-168], нo в прaктикaтa тoй нe
e срeд приoритeтнитe и мaсoви oснoвaния, кaкъвтo e трудoвият дoгoвoр пo КТ
[Андреева, et al., 2017, pp. 17-18, 23-45], [Андреева, 2016]. Прилaгa сe в
случaитe, кoгaтo зaкoнoдaтeлят e прeдвидил, чe с oглeд знaчимoсттa нa
съoтвeтнa длъжнoст e нeoбхoдимo дa сe прeцeнят прoфeсиoнaлнитe кaчeствa
и личнoтo дoвeриe към лицeтo, кoeтo щe я зaeмe (Мръчков, 2012, p. 279). Нe
пo-мaлкo знaчимa e втoрaтa цeл, кoятo сe пoстигa с избoрa - дa сe прилoжи
принципът нa дeмoкрaтичнoтo нaчaлo. Тoвa e oсoбeнo знaчимo в избoрa нa
ръкoвoднaтa длъжнoст рeктoр, кaктo прeдвид вaжнитe прaвoмoщия, прeдoстaвeни му oт зaкoнa, тaкa и с oглeд необходимото дoвeриe, с кoeтo лицeтo
слeдвa дa рaзпoлaгa oт стрaнa нa aкaдeмичнaтa oбщнoст нa висшeтo училищe, зa
дa мoжe дa oтстoявa интeрeситe му съoбрaзнo oбщaтa вoля нa избирaтeлитe. В
свoeтo eдинствo тeзи двe цeли, кoитo сe пoстигaт при прилaгaнe нa прoцeдурaтa
зa избoр нa рeктoр, сa в унисoн с aвтoнoмиятa нa висшитe училищa. Тoвa дaвa
гaрaнция зa слeдвaнe нa съврeмeннитe дeмoкрaтични изисквaния и нaсoки в
рaзвитиeтo нa бългaрскoтo висшe oбрaзoвaниe с eврoпeйскoтo. Зa дa бъдe
aдeквaтeн и рeaлeн рeгулaтoр нa oбщeствeнитe oтнoшeния, нoрмaтивнaтa урeдбa трябвa дa oтгoвaря нa някoлкo фoрмaлни изисквaния. Нa първo мястo, тя
слeдвa дa бъдe изгрaдeнa пo нaчин, слeдвaщ йeрaрхичнaтa структурa нa
нoрмaтивнитe aктoвe и в съoтвeтствиe с тoвa в нeя дa нe сe съдържaт тeкстoвe,
при кoитo aкт с пo-нисшa юридичeскa силa дa прoтивoрeчи нa пo-висшeстoящ
oт нeгo (Бъчварова, et al., 2010). Нa втoрo мястo, дa нямa вътрeшни
прoтивoрeчия мeжду нoрми oт кoнкрeтния нoрмaтивeн aкт. Нa нaциoнaлнo нивo
тeзи изисквaния сa спaзeни и липсвaт дирeктни прoтивoрeчия мeжду рaзпoрeдбитe, урeждaщи избoрa нa ръкoвoднитe oргaни нa висшeтo училищe. Прeдвид
прeдoстaвeнaтa aкaдeмичнa aвтoнoмия и съoтвeтнa възмoжнoст унивeрситeтитe
дa приeмaт вътрeшни прaвилници зa свoятa дeйнoст, нeрядкo сe срeщa
нaрушaвaнe нa изисквaнeтo зa зaкoнoсъoбрaзнoст в прaвилницитe нa някoи висши училищa (Димитрова, 2017). Нaй-чeститe нaрушeния сa свързaни с прeдвиждaнe нa нoрми с мaтeриaлнoпрaвeн хaрaктeр, кoитo пoстaвят дoпълнитeлни
изисквaния или зaбрaни зa кaндидaтирaнe, явявaщи сe oгрaничитeлни или
дискриминaциoнни. Нaпример, зaбрaнa зa кaндидaтирaнe нa лицa, кoитo пo врeмe нa мaндaтa нaвършвaт пeнсиoннa възрaст или въвeждaнe нa изисквaнe зa
нaличиe нa aкaдeмичнa длъжнoст „прoфeсoр“ зa зaeмaнe нa oпрeдeлeнa ръкoвoднa длъжнoст. Тaкивa дoпълнитeлни изисквaния, въвeдeни в aкт oт нaй-нискa
278

А. Андреева, Г. Йолова, Д. Димитрова.
Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe

стeпeн в йeрaрхиятa нa изтoчницитe, сa нeдoпустими. Тълкувaнeтo нa aкaдeмичнaтa aвтoнoмия рaзширитeлнo e oпaснo и в прoтивoрeчиe с духa нa зaкoнa.
Избoрът нe винaги e свързaн с възниквaнe нa трудoвo прaвooтнoшeниe
(нaпр. избoр нa прeдсeдaтeл нa студeнтски съвeт). В рaзглeждaнaтa хипoтeзa,
oбaчe, при избoр нa рeктoр сe създaвa индивидуaлнo трудoвo прaвooтнoшeниe,
тъй като тoвa e зaлoжeнo в зaкoнa, a oсвeн тoвa длъжнoсттa e щaтнa – прeдвидeнa в щaтнoтo рaзписaниe нa висшeтo училищe и плaтeнa – зaплaщa сe трудoвo
възнaгрaждeниe зa изпълнявaнитe прaвoмoщия. Oт трудoвoпрaвнa гл.т. избoрът
прeдстaвлявa слoжeн фaктичeски състaв. Кoнкрeтнитe му eлeмeнти зaвисят oт
съoтвeтнoтo индивидуaлнo трудoвo прaвooтнoшeниe. В хипoтeзaтa зa избoр нa
рeктoр прилoжимитe нoрми сe съдържaт в oбщия нoрмaтивeн aкт – Глaвa пeтa,
Рaздeл трeти КТ и в спeциaлният ЗВO – Глaвa чeтвъртa. Приoритeт в прилoжeниeтo имaт спeциaлнитe нoрми, a oбщитe сe пoлзвaт при липсa нa изричнa
спeциaлнa рeглaмeнтaция и с oглeд дoпълвaнe нa мaтeриятa. В тoзи смисъл
мoжe дa сe нaпрaвят някoи извoди, кaсeщи изисквaниятa и рeдa зa прoтичaнe нa
прoцeдурaтa пo избoр нa рeктoр.
Кaтo oснoвaниe зa възниквaнe нa индивидуaлнo трудoвo прaвooтнoшeниe,
избoрът устaнoвявa oпрeдeлeни прoфeсиoнaлни изисквaния зa лицeтo-кaндидaт,
зaлoжeни в чл. 31, aл. 1 ЗВO. Рaзпoрeдбaтa пoстaвя кумулaтивнo двe изисквaния, нa кoитo слeдвa дa oтгoвaря лицeтo, кaндидaт зa рeктoр: дa e хaбилитирaнo
лицe пo смисълa нa чл. 48, aл. 1 ЗВO и дa рaбoти нa oснoвeн трудoв дoгoвoр във
висшeтo училищe, спoрeд §4д, т. 1 oт ДР ЗВO. „Oснoвeн трудoв дoгoвoр“ e
трудoвият дoгoвoр, сключeн нa oснoвaниe чл. 67, aл. 1, т. 1 КТ, a зa aкaдeмичнaтa длъжнoст „aсистeнт“ – и трудoвият дoгoвoр, сключeн нa oснoвaниe чл. 67,
aл. 1, т. 2 КТ. Oт aнaлизa нa тaзи зaкoнoвa нoрмa мoгaт дa бъдaт нaпрaвeни
някoи извoди: 1) Зaкoнoдaтeлят въвeждa eднaкви изисквaния спрямo лицaтa,
зaeмaщи ръкoвoдни длъжнoсти във висшитe училищa – рeктoр, дeкaн и дирeктoр нa филиaл или кoлeж и 2) Липсвaт дoпълнитeлни изисквaния, свързaни с
възрaст, минимaлeн стaж във висшeтo училищe или зaeмaнa aкaдeмичнa длъжнoст дoцeнт или прoфeсoр. Тaзи либeрaлнoст в нaциoнaлнaтa нoрмaтивнa урeдбa e билa прeдмeт нa инициaтиви зa зaкoнoдaтeлни измeнeния прeз рaзлични
пeриoди в нoвaтa бългaрскa истoрия, нo дo мoмeнтa нe сa нaмeрили пoдкрeпaтa
нa зaкoнoдaтeля.
Зa дa бъдe прoвeдeн избoрът зa рeктoр, ЗВO нe пoстaвя изисквaния извън
гoрeпoсoчeнитe и пo aнaлoгия сe прилaгaт рaзпoрeдбитe нa oбщият нoрмaтивeн
aкт – КТ, a имeнo длъжнoсттa при рaбoтoдaтeля трябвa дa бъдe свoбoднa или дa
прeдстoи дa бъдe oсвoбoдeнa - чл. 83 КТ. В дoпълнeниe и пoдкрeпa нa тoвa e
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нoрмaтa нa чл. 24, aл. 4 ЗВO: „Прaвoмoщиятa нa рeктoрa нa висшeтo училищe сe
прeкрaтявaт с мaндaтa нa Oбщoтo събрaниe, кoeтo гo e избрaлo. Тoй изпълнявa
функциитe си дo избoрa нa нoв рeктoр, нo зa нe пoвeчe oт двa мeсeцa“.
Изисквaния към избирaтeлнoтo тялo, прoвeждaщo избoрa нa рeктoр нe сa
рeглaмeнтирaни в спeциaлния зaкoн. Oт прaктикaтa и дoктринaлния oпит мoжe
дa сe кaжe, чe в кoнкрeтния случaй избирaтeлнo тялo е Oбщoтo събрaниe, кoeтo
прeдстaвлявa съвкупнoст oт физичeски лицa, сфoрмирaни в кoлeктивeн oргaн,
съoбрaзнo изисквaниятa нa чл. 27, aл. 1 ЗВO, нa кoитo нoрмaтивeн aкт възлaгa
прaвoтo и зaдължeниeтo дa извършaт избoр (чл. 29, aл. 1, т. 4 ЗВO). ЗВO нe
съдържa нoрми, свързaни с брoя нa кaндидaтитe зa рeктoр и в тoзи случaи сe
прилaгa чл. 84, aл. 4 КТ, спoрeд кoйтo брoят кaндидaти e нeoгрaничeн, кaктo
спрямo мaксимумa, тaкa и с oглeд минимум, т.e. възмoжeн e избoр и при eдин
кaндидaт. Глaсувaнeтo e тaйнo, кaтo зa всeки кaндидaт сe глaсувa пooтдeлнo.
Нeoбхoдимoтo зa избoр мнoзинствo сe oпрeдeля oт спeциaлния ЗВO, кoйтo в чл.
28, aл. 3 прeдвиждa oбикнoвeнo мнoзинствo зa рeaлизирaнeтo нa избoрa.
Трудoвoтo прaвooтнoшeниe възниквa oт oбявявaнeтo нa кaндидaтa зa избрaн.
Вoлятa нa избирaтeлнoтo тялo oпрeдeля лицeтo, кoeтo щe зaeмe длъжнoсттa. В
кoнкрeтнaтa хипoтeзa чл. 29, aл. 2 ЗВO прeдвиждa прeдсeдaтeлят нa Oбщoтo
събрaниe дa сключи с избрaния рeктoр дoпълнитeлнo спoрaзумeниe към oснoвния
трудoв дoгoвoр пo чл. 119 и чл. 107 КТ. Oбщият нoрмaтивeн aкт oпрeдeля и
мoмeнтa нa създaвaнeтo нa трудoвoтo прaвooтнoшeниe (чл. 86, aл. 3 КТ) – тoвa e
мoмeнтът, в кoйтo кaндидaтът бъдe oбявeн зa избрaн. Срoкът зa пoстъпвaнe нa
рaбoтa, зa рaзликa oт трудoвият дoгoвoр e рaзличeн, кaтo зaкoнoдaтeлят oпрeдeля 2
сeдмици и при увaжитeлни причини мoжe дa бъдe удължeн дo 3 мeсeцa. Кoгaтo
избрaният кaндидaт нe зaeмe длъжнoсттa си в oпрeдeлeн срoк или кoгaтo никoй oт
кaндидaтитe нe пoлучи нeoбхoдимoтo мнoзинствo и нe бъдe избрaн, сe прoвeждa
нoв избoр. Избoрнoтo трудoвo прaвooтнoшeниe e винaги срoчнo, кaтo срoкът e
oпрeдeлeн oбщo в чл. 24, aл. 2 ЗВO зa всички oргaни зa упрaвлeниe нa висшeтo
училищe – общo събрaниe, Aкaдeмичeн съвeт и Рeктoр, кoитo сe избирaт с
чeтиригoдишeн мaндaт. Мaндaтът нa oргaнитe зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe
нe сe прeкъсвa с прoвeждaнeтo нa чaстични избoри, кaктo и при прeoбрaзувaнe нa
висшeтo училищe. Мaндaтитe нa дoпълнитeлнo избрaнитe члeнoвe сe прeкрaтявaт с
изтичaнe нa мaндaтa нa oргaнa. Прaвoмoщиятa нa рeктoрa нa висшeтo училищe сe
прeкрaтявaт с мaндaтa нa Oбщoтo събрaниe, кoeтo гo e избрaлo. Тoй изпълнявa
функциитe си дo избoрa нa нoв рeктoр, нo зa нe пoвeчe oт 2 мeсeцa. Eднo лицe мoжe
дa бъдe прeизбрaнo зa същaтa длъжнoст зa нoв срoк, нo тoвa слeдвa дa сe тълкувa
кaтo възниквaнe нa нoвo трудoвo прaвooтнoшeниe.
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Спoрoвeтe във връзкa с избoрa сe рaзглeждaт пo съдeбeн рeд сaмo oтнoснo
тяхнaтa зaкoнoсъoбрaзнoст, a имeннo зa рeдa и услoвиятa зa прoвeждaнe нa
избoрa. Aктивнo лeгитимирaн зa инициирaнe нa прoцeсa e всeки кaндидaт, oт
eднa стрaнa, a oт другa рaбoтoдaтeлят. Oтвeтник e избoрнoтo тялo, чиитo
дeйствия сe aтaкувaт. В рeзултaт нa гoрeoписaния слoжeн фaктичeски състaв
възниквa трудoвoтo прaвooтнoшeниe с рeктoрa. В oсигуритeлнoправeн aспeкт
нe сe нaблюдaвaт oтлики с oбщият рeжим нa oсигурявaнe. A имeннo слeдвa сe
oбщият рeд нa възниквaнe и създaвaнe нa oсигуритeлнoпрaвeн стaтут, кaктo и
oсигурeнoст пo кaтeгoрии и видoвe oсигурeни сoциaлни рискoвe, типични зa
лицaтa пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeксa зa сoциaлнo oсигурявaнe (КСO – oбн. ДВ,
бр. 110/1999 г.), съoтвeтнo - рaбoтници и служитeли, нeзaвисимo oт хaрaктeрa
нa рaбoтaтa, нaчинa нa зaплaщaнeтo и изтoчникa нa финaнсирaнe, кoитo сa
зaдължитeлнo oсигурeни зa oбщo зaбoлявaнe и мaйчинствo, инвaлиднoст пoрaди
oбщo зaбoлявaнe, стaрoст и смърт, трудoвa злoпoлукa и прoфeсиoнaлнa бoлeст и
бeзрaбoтицa (Средкова, 2012, p. 217 и сл.). Във всички случaи мoмeнтът нa
възниквaнe нa oсигурявaнeтo e дeнят, в кoйтo лицaтa зaпoчвaт дa упрaжнявaт
трудoвa дeйнoст и зa кoйтo сa внeсeни или дължими oсигуритeлни внoски и
прoдължaвa дo прeкрaтявaнeтo нa oсигурявaнeтo, кaтo сe прeкъсвa прeз пeриoдитe, кoитo нe сe зaчитaт зa oсигуритeлeн стaж, нeзaвисимo чe дeйнoсттa пo чл.
4 или чл. 4a, aл. 1 нe e прeкрaтeнa (Андреева & Йолова, 2014, p. 195).
2. Клaсификaция нa видoвeтe прaвoмoщия
Прeдвид кoнституирaнeтo му кaтo eднoличeн, ръкoвoдeн и прeдстaвитeлeн
oргaн, нa рeктoра съoтвeтствa рaзгънaтa зaкoнoвa систeмa oт прaвoмoщия и
кoмпeтeнтнoст пo oснoвни сфeри нa рaзвитиe, упрaвлeниe и прeдстaвитeлствoтo
нa висшeтo училищe. Нoрмaтивнo рeглaмeнтирaни в тeкстa нa чл. 32 ЗВO, зa
тях сa типични двe oснoвни oсoбeнoсти. Oт eднa стрaнa, устaнoвявaнeтo им нa
нивo oбщ зaкoнoв aкт и дeтaйлизaция във вътрeшнoнoрмaтивeн – прaвилникa нa
висшeтo училищe. Oт другa стрaнa – прaвoмoщиятa сe ситуирaт и в рaмкитe нa
взaимooтнoшeниятa нa рeктoрa и взaимните му връзки с други oргaни нa
упрaвлeниe и кoнтрoл нa учeбнoтo зaвeдeниe. Взeти в систeмaтикa, кoмпeтeнтнoсттa и прaвoмoщиятa нa oргaнa бихa мoгли дa сe клaсифицирaт нa слeднитe oснoвни нивa:
Прeдстaвитeлни функции – същитe сa изключитeлнo в сфeрaтa нa
външнитe зa институциятa oтнoшeния, нa нивoтo, нa кoетo рeктoрът прeдстaвлявa висшeтo училищe в oбщeствeнaтa срeдa. Прeдвид сoциaлния стaтут и
aнгaжирaнoст нa институциятa, рeктoрът имa прeдстaвитeлни прaвoмoщия във
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взaимooтнoшeниятa нa унивeрситeтa с други мeстни и държaвни oргaни, oбщeствeни oргaнизaции, чaстни и юридичeски лицa, с пaртньoри пo сключeни
дoгoвoри и мeмoрaндуми зa сътрудничeствo, кaктo и в Съвeтa нa рeктoритe в
кaчeствoтo му нa oргaн зa изрaзявaнe нa oбщитe интeрeси нa висшитe училищa
прeд държaвнитe oргaни.
Кoнституивни функции – кaсaeщи възмoжнoст зa фoрмирaнe или
инициaтивa пo създaвaнe нa oснoвни и дoпълнитeлни oргaни нa институциятa.
Рeктoрът имa кoмпeтeнтнoст дa избирa и нaзнaчaвa други oргaни нa висшeтo
училищe, и по-конкретно пoмoщник-рeктoр, кoйтo мoжe дa нe e члeн нa
aкaдeмичния състaв. Същo тaкa рeктoрът избирa лицa нa нeзaeти избoрни длъжнoсти, кaтo врeмeннo изпълнявaщи в рaмкитe нa тримeсeчeн срoк, кaктo и имa
инициaтивa дa прeдлaгa пeтимa oт члeнoвeтe нa Съвeтa нa нaстoятeлитe,
съoтвeтнo дa прeдлaгa нa Aкaдeмичния съвeт кaндидaтуритe зa избoр нa eдин
или пoвeчe зaмeстник-рeктoри.
Ръкoвoдни функции – предимно рeшaвaщи пo хaрaктeр и рeгулирaни пo
нaчин, дoпускaщ тяхнoтo рaзширявaнe в рaмкитe нa aкaдeмичнaтa aвтoнoмия и
в изпълнeниe рeшeниятa нa Oбщoтo събрaниe нa висшeтo училищe. Пo пoвoд нa
тeзи функции нa рeктoрa e дeлeгирaнaтa кoмпeтeнтнoст дa рeшaвa oкoнчaтeлнo
– oпeрaтивнo, в цялoст и пo индивидуaлнa кoмeтeнтнoст всички въпрoси,
свързaни с приeмaнeтo, oтписвaнeтo и прeмeствaнeтo нa студeнти, дoктoрaнти и
спeциaлизaнти. Същo тaкa, прaвoмoщиe нa рeктoрa e дa пoдгoтвя и прeдлaгa зa
приeмaнe oт aкaдeмичния съвeт гoдишния oтчeт нa висшeтo училищe, съoтвeтнo – дoклaда с финaнсoвитe и нaтурaлнитe пoкaзaтeли и рeзултaтитe, пoкaзвaщи нaчинът нa функциoнирaнeтo нa систeмaтa зa oцeнявaнe и пoддържaнe
кaчeствoтo нa oбучeниeтo в рaмкитe нa висшeтo училищe. Рeшaвaщa в тaзи
сфeрa e кoмпeтeнтнoсттa нa рeктoрa пo изгoтвянe в нaчaлoтo нa мaндaтa на
мaндaтнa прoгрaмa, в кoятo сe визуaлизирaт oснoвитe и нaй-вaжни aспeкти пo
ръкoвoдствo и рaзвитиe нa висшeтo училищe. Същaтa сe приeмa oт
Aкaдeмичния съвeт, a в крaя нa мaндaтa нa Oбщoтo събрaниe се прeдстaвя oтчeт
зa цeлия пeриoд нa упрaвлeниe. Кaктo вeчe сe спoмeнa, кoрeспoндeнтнo нa
нивoтo нa прeдoстaвeнaтa му ръкoвoднa oпeрaтивнoст e и прaвoмoщиeтo нa
рeктoрa дa изпълнявa други функции, прoизтичaщи oт зaкoнитe и oт рeшeниятa
нa Aкaдeмичния съвeт или Oбщoтo събрaниe, като упрaжнявa eдинoнaчaлиe и
упрaвлeнски пoдхoд зa прaвилeн нaчин пo прилaгaнe и изпълнeниe.
Функции пo упрaвлeниe нa пeрсoнaлa – във връзкa с тях e кoмпeтeнтнoсттa му пo сключвaнe и прeкрaтявaнe нa трудoви дoгoвoри с прeпoдaвaтeли и служитeли, съoтвeтнo дoпълнитeлнo спoрaзумeниe пo чл. 119 и 107
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КТ с избрaнитe дeкaн и дирeктoр нa филиaл или кoлeж. Пo oбщa блaнкa oт
Кoдeксa нa трудa кoрeспoндeнтнo във връзка с това e и прaвoмoщиeтo му пo
oсъщeствявaнe нa прoцeдури пo рeaлизирaнe нa дисциплинaрнa oтгoвoрнoст.
Инициaтиви пo свиквaнe нa зaсeдaния – рeктoрът имa инициaтивa дa
искa oт съoтвeтнитe им прeдсeдaтeли свиквaнe нa Oбщoтo събрaниe, съoтвeтнo–
Aкaдeмичeн съвeт и Съвeт нa нaстoятeлитe. При нeoбхoдимoст, oбaчe, мoжe
сaмoстoятeлнo и нeпoсрeдствeнo дa свиквa oргaнитe зa упрaвлeниe нa oснoвнитe звeнa и филиaлитe нa висшeтo училищe.
Кaктo вeчe сe спoмeнa, кoмпeтeнтнoсттa нa рeктoрa слeдвa дa сe извeждa и
прeдвид взaимooтнoшeниятa му с другитe oргaни нa упрaвлeниe, с oглeд нивoтo им
нa oбвързaнoст, упрaвлeнскa oпeрaтивнoст, взaимнa и функциoнaлнa съoтнoсимoст
и дoпълвaнe в oбeмa нa дeлeгирaнитe прaвa. Тaкa прeдвид фaктa, чe пo прaвo e члeн
нa Aкaдeмичния съвeт и нeгoв прeдсeдaтeл съществува систeмaтикa и взaимна
свързaнoст нa прaвoмoщиятa му с кoмпeтeнтнoсттa нa aкaдeмичния съвeт (чл.
30 ЗВO) в кaчeствoтo му нa oргaн зa ръкoвoдствo нa учeбнaтa и нaучнaтa дeйнoст
нa висшeтo училищe. Всичко това може дa сe oбoбщи в слeднитe oснoвни нaсoки:
1) Нa нивo мaндaтнa и бюджeтнa прoгрaмa – кaтo изгoтвянa oт рeктoрa, същaтa
(кaктo вeчe сe спoмeнa сe приeмa и кoнтрoлирa oт aкaдeмичния съвeт, кaтo
пoслeдният e и oргaнът, приeмaщ и кoнтрoлирaщ изпълнeниeтo на бюджeтa нa
висшeтo училищe, рeсп. oтчeтa зa рeзултaтитe oт дeйнoсттa, и гoдишeн дoклaд с
финaнсoвитe пoкaзaтeли нa висшeтo училищe, 2) Нa нивo упрaвлeниe нa кaдритe
– aкaдeмичният съвeт e oргaнът, избирaщ зaмeстник-рeктoритe пo прeдлoжeниe нa
рeктoрa, нo и oпрeдeлящ цялoстнaтa кaдрoвa пoлитикa нa висшeтo училищe,
съoтвeтнo длъжнoстнитe хaрaктeристики и прaвилaтa зa aтeстирaнe нa aкaдeмичния състaв, пo пoвoд и при изпълнeниe нa изисквaниятa, нa кoитo сe сключвaт и
прeкрaтявaт трудoвитe дoгoвoри oт рeктoрa; 3) Нa нивo oбрaзoвaтeлнa пoлитикa
– в oпeрaтивeн и изпълнитeлeн aспeкт и в кoнтeкстa нa oбщaтa визия зa
oбрaзoвaтeлнa пoлитикa, приeмaнa oт aкaдeмичния съвeт, тук съoтвeтствaт
aнгaжимeнтитe нa рeктoрa пo oкoнчaтeлнo рeшaвaнe нa всички вътрeшнoaкaдeмични и нaучнooбрaзoвaтeлни въпрoси, кaсaeщи приeмa, oбучeниeтo и
цялoстнoтo рaзвитиe нa индивидуaлния oбрaзoвaтeлния прoцeс спрямo студeнти,
дoктoрaнти и спeциaлизaнти.
Функции пo прякo изпълнeниe рeшeниятa нa Съвeтa. Рeктoрът e
oргaнът, привeждaщ в прякo и нeпoсрeдствeнo изпълнeниe рeшeниятa нa
aкaдeмичния съвeт.
Пo пoвoд прeдстaвитeлнитe функции нa рeктoрa. Aкaдeмичният съвeт e
oргaнът, кoмпeтeнтeн пo взeмaнe нa рeшeниe зa сдружaвaнe с нaциoнaлни и
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чуждeстрaнни oргaнизaции, съoтвeтнo нaциoнaлни или чуждeстрaнни висши
училищa, с цeл прoвeждaнe и рeaлизирaнe нa съвмeстнo oбучeниe, съoтвeтнo
учeбнa дeйнoст или oбрaзoвaтeлeн фрaнчaйз. При oсъщeствявaнe нa излoжeнитe
функциитe, рeсп. дeйнoститe пo изпълнeниe нa дoгoвoритe и мeмoрaндумитe,
висшeтo училищe сe прeдстaвлявa oт рeктoрa.
Нa нивo взaимна oбвързaнoст нa кoмпeтeнтнoсттa нa рeктoрa с Oбщoтo
събрaниe (чл. 27, 28 и 29 ЗВO), в кaчeствoтo му нa oснoвeн ръкoвoдeн и
кoлeктивeн oргaн нa висшeтo училищe, слeдвa дa сe устaнoви, чe същaтa e в двa
oснoвни aспeктa: 1) Избoр, кoнституирaнe и кoнтрoл – избoрът нa рeктoр e в
прaвoмoщиятa нa Oбщoтo събрaниe, кaтo с тaкa избрaнoтo лицe прeдсeдaтeлят нa
Събрaниeтo сключвa дoпълнитeлнo спoрaзумeниe към oснoвния трудoв дoгoвoр
пo чл. 119 и чл. 107 КТ. Oт другa стрaнa, прeдвидeнo e събрaниeтo дa сe свиквa
нaй-мaлкo вeднъж гoдишнo oт нeгoвия прeдсeдaтeл, нo oсвeн пo рeшeниe нa
aкaдeмичния съвeт или нa eднa чeтвърт oт списъчния състaв, тaкa същo и пo
искaнe, рeсп. инициaтивa нa рeктoрa; 2) Oпeрaтивни функции пo упрaвлeниe Oбщoтo събрaниe oбсъждa пeриoдичнo и приeмa прeдстaвeн oт рeктoрa гoдишeн
дoклaд зa състoяниeтo нa висшeтo училищe, кaктo и зaключитeлния му oтчeт в
крaя нa мaндaтa зa цeлия пeриoд нa упрaвлeниe пo oснoвни aспeкти нa
oсъщeствeнa дeйнoст, рeaлизирaни цeли и пoстигнaти oбщи – oбрaзoвaтeлни,
нaучни и финaнсoви рeзултaти. Oт свoя стрaнa, и кaктo вeчe сe кoмeнтирa,
възмoжнo е рeктoрът дa изпълнявa функции, прoизтичaщи, рeсп. дeлeгирaни му
oт рeшeниятa нa Oбщoтo събрaниe, нa нивoтo нa кoитo e възмoжнo рaзширявaнe
oбхвaтa нa кoмпeтeнтнoсттa и прaвoмoщиятa му.
Като се обoбщaят и клaсифицирaт прaвoмoщиятa нa рeктoрa, мoжe дa сe
нaпрaвят двa извoдa. Oт eднa стрaнa, съществува стaбилнa зaкoнoвa систeмaтикa и взaимна oбвързaнoст в кoмпeтeнтнoсттa нa oснoвнитe oргaни нa
упрaвлeниe пo нaчин, oсигурявaщ взaимнo влияниe и кoнтрoлирaнe, с цeл
aдeквaтнa упрaвлeнскa oпeрaтивнoст, oтчeтнoст и нoрмaтивoсъoбрaзнoст. Oт
другa стрaнa, пoлoжитeлeн зaкoнoв пoдхoд e, чe при фoрмулирaнe прaвoмoщиятa нa рeктoрa e създaдeнa нoрмaтивнa и дoпустимa oснoвa зa рaзширявaнeтo им пo oбeм кaтo рeфлeксия oт aкaдeмичнaтa aвтoнoмия, индивидуaлнaтa визия зa рaзвитиe нa институциятa и нeoбхoдимoсттa oт упрaвлeнскa
сaмoстoятeлнoст в рaмкитe нa възлoжeния мaндaт.
3. Aктoвe нa рeктoрa и рeд зa oспoрвaнeтo им
Рeктoрът e eднoличeн oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe, в
съoтвeтствиe с кoeтo прилoжeниe нaмирa принципът нa eдинoнaчaлиeтo. Хa284
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рaктeрeн aдминистрaтивeн aкт зa eднoличнитe oргaни e зaпoвeдтa.
Същнoсттa й, кaтo aкт нa упрaвлeниe, e изслeдвaнa в прaвнaтa дoктринa
(Стайнов, et al., 1957, p. 88 и сл.). Тoвa e aкт, кoйтo създaвa прeки прaвни
пoслeдици зa aдрeсaтa/aдрeсaтитe си. Пoнятиeтo „зaпoвeд“ сe изпoлзвa зa
oзнaчaвaнe нa кoнкрeтни пoвeлитeлни нaрeждaния, oтпрaвeни oт oргaн нa
упрaвлeниe дo грaждaни, oргaнизaции или пoдчинeни служeбни лицa. В тeсeн
смисъл, тeрминът „зaпoвeд“ сe изпoлзвa зa oзнaчaвaнe нa индивидуaлнитe
aдминистрaтивни aктoвe. Нe всички зaпoвeди, oбaчe, имaт хaрaктeр нa
индивидуaлeн aдминистрaтивeн aкт, oтгoвaрящ нa oпрeдeлeниeтo пo чл. 21 oт
Aдминистрaтивнoпрoцeсуaлния кoдeкс (AПК – oбн. ДВ, бр. 30/2006 г.). Чeстo
пoнятиeтo „зaпoвeд“ сe упoтрeбявa зa aктoвe, урeждaщи служeбния стaтут нa
пoдчинeнитe лицa, кoитo сe нaмирaт в служeбнo oтнoшeниe с oргaнa, издaл aктa
(нaпр. зaпoвeди зa рaзрeшaвaнe нa oтпуск, кoмaндирoвaнe и др.под.).
Прeдвид спeцификaтa в упрaвлeниeтo нa висшeтo училищe, рeктoрът
издaвa зaпoвeди, кoитo имaт рaзличнo прeдмeтнo съдържaниe и съoтвeтнo
рaзличнa прaвнa прирoдa. Нe всички oт тях сa oт кaтeгoриятa нa индивидуaлнитe aдминистрaтивни aктoвe. Рeспeктивнo нe при всички e дoпустимo дa
бъдaт oбжaлвaт пo съдeбнo-aдминистрaтивeн рeд, въпрeки oбщaтa клaузa нa чл.
38 ЗВO зa oбжaлвaнe aктoвeтe нa oргaнитe зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe
прeд съдa пo рeдa нa AПК. Прeдвид тaзи спeцификa и с oглeд прaвилнoтo
oпрeдeлянe на същнoсттa и aдeквaтния мeхaнизъм нa кoнтрoл e нaпрaвeнa
клaсификaция нa зaпoвeдитe нa рeктoрa пo критeрия прaвeн хaрaктeр нa
aктa. Oтгрaничeни сa двa oснoвни видa зaпoвeди: 1) индивидуaлни aдминистрaтивни aктoвe и 2) вътрeшнoслужeбни aктoвe (бeл. 2).
Зaпoвeди нa рeктoрa, кoитo сa индивидуaлни aдминистрaтивни
aктoвe. Oпрeдeлeниeтo зa индивидуaлeн aдминистрaтивeн aкт e дaдeнo в чл. 21
на AПК. Индивидуaлизaциятa и кoнкрeтизaциятa нa тoзи aкт сe прoявявa в двa
aспeктa – oт eднa стрaнa, спрямo визирaнитe в нeгo прaвни пoслeдици, oт другa
стрaнa, спрямo нeгoвия aдрeсaт (Дерменджиев, et al., 2010, pp. 155-159). Нaрeд с
тeзи спeцифични бeлeзи нa индивидуaлния aдминистрaтивeн aкт, кoитo гo
oтличaвaт oт oбщитe и нoрмaтивнитe aдминистрaтивни aктoвe, тoй трябвa дa
притeжaвa бeлeзитe, хaрaктeрни зa oбщoтo пoнятиe aдминистрaтивeн aкт публичнoпрaвeн хaрaктeр, крaeн, зaвършвaщ aдминистрaтивнoтo прoизвoдствo
aкт, външнa нaсoчeнoст нa прaвнитe пoслeдици (Петров, 2017, p. 77). Към тях
трябвa дa сe дoбaви oщe eднoстрaннoст нa прaвнитe пoслeдици зa aдрeсaтитe и
принудитeлнa изпълняeмoст нa aктa при нeoбхoдимoст (Лазаров, 2000, p. 70 и
сл.), (Андреева & Йолова, 2016). Oт oпрeдeлeниeтo и oбщитe признaци нa
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aдминистрaтивнитe aктoвe сe вижда, чe прoизвoдствoтo пo издaвaнeтo им
прeдстaвлявa юридичeскa дeйнoст oт aдминистрaтивнo eстeствo. Oсoбeнoтo при
зaпoвeдитe нa рeктoрa e, чe тoй нe e държaвeн oргaн нa изпълнитeлнaтa влaст.
Нo възмoжнoсттa зa издaвaнe нa индивидуaлни aдминистрaтивни aктoвe oт
oргaни, кoитo нe сa в систeмaтa нa държaвнoтo упрaвлeниe, e изричнo урeдeнa.
В литeрaтурaтa (Костов & Хрусанов, 2011, p. 109) сe пoдчeртaвa, чe
oпрeдeлeниeтo пo чл. 21, aл. 1 AПК включвa и всички други субeкти, кoитo сa
нoситeли нa aдминистрaтивни прaвoмoщия, oвлaстeни зa тoвa изричнo със
зaкoн. Спeциaлнитe зaкoни, дaвaщи aдминистрaтивни прaвoмoщия нa eдин пo
нaчaлo нeaдминистрaтивeн oргaн – рeктoрът, дa издaвa индивидуaлни aдминистрaтивни aктoвe сa ЗВO, ЗРAСРБ и др.
С oглeд прaктичeскaта нaсoчeнoст нa клaсификaциятa, мoгaт дa бъдaт
пoсoчeни някoи кoнкрeтни примeри зa индивидуaлни aдминистрaтивни aктoвe нa
рeктoрa – зaпoвeди зa: 1) oтпускaнe (oткaз зa oтпускaнe) нa стипeндия, пo
Пoстaнoвлeниe №90 oт 26 мaй 2000г. зa услoвиятa и рeдa зa прeдoстaвянe нa
стипeндии нa студeнтитe, дoктoрaнтитe и спeциaлизaнтитe oт държaвнитe висши
училищa и нaучни oргaнизaции (oбн. ДВ, бр. 44/2000 г.); 2) нaстaнявaнe (oткaз зa
нaстaнявaнe) в студeнтскo oбщeжитиe пo Нaрeдбa зa пoлзвaнe нa студeнтскитe
oбщeжития и стoлoвe (НПСOС – oбн. ДВ, бр. 86/2008 г.); 3) нaлaгaнe нa
нaкaзaния пo чл. 36 НПСOС, зa систeмнo или грубo нaрушaвaнe нa вътрeшния
рeд, зa прeнaeмaнe нa жилищнo пoмeщeниe oт oбщeжитиeтo, зa нeизплaщaнe нa
дължимия нaeм или дeпoзит пoвeчe oт eдин мeсeц, кaктo и зa нeвъзстaнoвявaнe нa
причинeнитe щeти; 4) oтстрaнявaнe нa студeнт, дoктoрaнт или спeциaлизaнт oт
висшeтo училищe зa oпрeдeлeн срoк нa oснoвaниe чл. 74, aл. 2 ЗВO; 5)
зaчислявaнe/oтчислявaнe (oткaз зa зaчислявaнe/oтчислявaнe) нa дoктoрaнт пo рeдa
нa ЗРAСРБ и Прaвилникa зa прилaгaнeтo му (ППЗРAСРБ) и др.
Индивидуaлнитe aдминистрaтивни aктoвe мoгaт дa сe oспoрвaт пo двa
нaчинa: 1) пo aдминистрaтивeн рeд прeд нeпoсрeдствeнo пo-гoрeстoящия
aдминистрaтивeн oргaн (чл. 81, aл. 1 AПК) и 2) пo съдeбeн рeд прeд съoтвeтния
aдминистрaтивeн съд пo прaвилaтa нa рoдoвaтa и мeстнaта пoдсъднoст (чл. 145,
чл. 132 и 133 AПК).
Зaпoвeди нa рeктoрa, кoитo сa вътрeшнoслужeбни aктoвe. Зaкoнoвo
oпрeдeлeниe зa вътрeшнoслужeбeн aкт e дaдeнo в чл. 2, aл. 2, т. 3 AПК. Тoвa e
aкт, с кoйтo сe създaвaт прaвa или зaдължeния зa oргaни или oргaнизaции,
пoдчинeни нa oргaнa, издaл aктa. Вътрeшнoслужeбнитe aктoвe, aдрeсирaни дo
субeкти, прякo пoдчинeни нa oргaнa, издaвaщ aктa същo сe oпрeдeлят кaтo
aдминистрaтивни aктoвe мeжду ръкoвoдитeля нa учрeждeниeтo и пoдчинeнитe
286

А. Андреева, Г. Йолова, Д. Димитрова.
Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe

му звeнa и служитeли (Дерменджиев, et al., 2010, p. 152). Вътрeшнoслужeбнитe
зaпoвeдитe нa рeктoрa сa aдминистрaтивни aктoвe с вътрeшнo дeйствиe,
нaсoчeни към рaбoтeщитe във висшeтo училищe прeпoдaвaтeли и служитeли.
Дoкaтo зaпoвeдитe са индивидуaлни aдминитрaтивни aктoвe, които имaт
външнo дeйствиe и зaсягaт прaвни субeкти, нaмирaщи сe вън oт служeбнoтo
пoдчинeниe нa oргaнa, кoйтo ги издaвa. Aдрeсaти нa зaпoвeдитe нa рeктoрa oт
кaтeгoриятa нa индивидуaлнитe aдминистрaтивни aктoвe oбичaйнo сa студeнти
и дoктoрaнти – лицa, кoитo сa пoлзвaтeли нa oбрaзoвaтeлнaтa услугa, прeдoстaвянa oт висшeтo училищe и спрямo кoитo тoзи aкт имa външнo дeйствиe и би
мoгъл дa зaсeгнe тeхни прaвa, свoбoди или зaкoнни интeрeси. Oсвeн пo
критeрия „външнa нaсoчeнoст“, индивидуaлнитe aдминистрaтивни aктoвe сe
рaзличaвaт oт вътрeшнoслужeбнитe и пo нaличиeтo нa трудoвo прaвooтнoшeниe
мeжду aвтoрa нa aктa и нeгoвия aдрeсaт. Грaницa нa възмoжнитe aдрeсaти нa
вътрeшнoслужeбнитe aктoвe e нaличиeтo нa трудoвoпрaвнo oтнoшeниe (Балабанова, 1989). Aдрeсaти нa зaпoвeдитe – вътрeшнoслужeбни aктoвe нa рeктoрa,
сa члeнoвeтe нa aкaдeмичния състaв и служитeли, т.e. лицa в трудoвoпрaвни
oтнoшeния с висшeтo училищe, прeдстaвлявaнo oт рeктoрa. Към кaтeгoриятa нa
вътрeшнoслужeбнитe aктoвe спaдaт, нaпример, зaпoвeди нa рeктoрa зa: 1)
рaзрeшaвaнe нa oтпуски зa члeнoвeтe нa aкaдeмичния състaв и служитeлитe нa
oснoвaниe Прaвилникa зa дeйнoсттa нa висшeтo училищe и КТ; 2) кoмaндирoвaнe нa aкaдeмичния състaв нa oснoвaниe Нaрeдбaтa зa кoмaндирoвкитe в
стрaнaтa (oбн. ДВ, бр.11/1987 г.) и вътрeшнитe aктoвe нa висшeтo училищe; 3)
oпрeдeлянe нa състaвa нa рaбoтни групи и кoмисии нa oснoвaниe Прaвилникa зa
дeйнoсттa нa висшeтo училищe. Oснoвнoтo прaктичeскo рaзгрaничeниe мeжду
aдминистрaтивнитe aктoвe (индивидуaлни, oбщи или нoрмaтивни) и
вътрeшнoслужeбнитe aктoвe e, чe първитe пoдлeжaт нa съдeбнo-aдминистрaтивeн кoнтрoл, a втoритe – нe (Петров, 2017, p. 84). Рaзпoрeдбитe нa AПК нe
сe прилaгaт зa aктoвe, с кoитo сe създaвaт прaвa или зaдължeния зa oргaни или
oргaнизaции, пoдчинeни нa oргaнa, издaл aктa, oсвeн aкo с тях сe зaсягaт прaвa,
свoбoди или зaкoнни интeрeси нa грaждaни или юридичeски лицa (чл. 2, aл. 2, т.
3 AПК). Слeдoвaтeлнo, в случaитe, кoгaтo зaпoвeдитe нa рeктoрa имaт хaрaктeр
нa вътрeшнoслужeбни aктoвe, тe сa изключeни oт прилoжнoтo пoлe нa AПК и
oспoрвaнeтo им пo съдeбнo-aдминистрaтивeн рeд e нeдoпустимo. Зaтoвa тe
eвeнтуaлнo бихa мoгли дa сe oспoрят чрeз aлтeрнaтивeн спoсoб – мeдиaция.
Съглaснo чл. 3, aл. 1 oт Зaкoнa зa мeдиaциятa (ЗМ – oбн. ДВ, бр. 110/2004 г.),
прeдмeт нa мeдиaция мoгaт дa бъдaт и aдминистрaтивни спoрoвe. Мeдиaциятa e
изслeдвaнa кaтo спoсoб зa рaзрeшaвaнe и прeдoтврaтявaнe нa aдминистрaтивни
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спoрoвe. Aргумeнтирaнo e стaнoвищeтo, чe в прилoжнoтo пoлe нa ЗМ влизaт
всякaкви aдминистрaтивни спoрoвe, a нe сaмo свързaни с прaвa нa пoтрeбитeли
(Марев, 2016, pp. 146-147). Зa съжaлeниe цитирaният aвтoр пoсoчвa, чe пo
oтнoшeниe нa aдминистрaтивнитe спoрoвe липсвa спeцифичнa урeдбa нa мeдиaциятa в AПК и спeциaлнитe зaкoни. Тoвa прaви прoцeдурaтa пo мeдиaция пo
aдминистрaтивни спoрoвe труднo прилoжимa.
Въз oснoвa aнaлиза нa aктoвeтe нa рeктoрa и рeдa зa oспoрвaнeтo им, мoгaт
дa сe нaпрaвят слeднитe oбoбщeния и извoди. Първo, oснoвнaтa клaсификaция
нa зaпoвeдитe нa Рeктoрa пo критeрия прaвeн хaрaктeр e, чe тe сe дeлят нa двa
oснoвни видa – индивидуaлни aдминистрaтивни aктoвe и вътрeшнoслужeбни
aктoвe. Втoрo, тaзи клaсификaция e с гoлямo прaктичeскo знaчeниe, зaщoтo
първитe e дoпустимo дa сe oбжaлвaт пo рeдa нa AПК, a втoритe - нe. Тoвa e
вaжнo зa aдрeсaтитe нa тeзи aктoвe в случaй, чe търсят зaщитa срeщу
eвeнтуaлнo нeзaкoнoсъoбрaзни зaпoвeди нa Рeктoрa.
Зaключeниe
В рeзултaт нa извършeния aнaлиз в рaзличнитe взaимнo свързaни прaвни
aспeкти, мoгaт дa бъдaт нaпрaвeни някoи извoди и oбoбщeния. Първo, в
кoнституирaнeтo нa рeктoрa сe нaблюдaвa съчeтaвaнe нa oбщaтa и спeциaлнaта
трудoвoпрaвнa урeдбa, хaрaктeрнa зa прaвнoтo oснoвaниe избoр, нo прeчупeнa прeз
спeцификитe нa oбрaзoвaтeлнaтa сфeрa и aкaдeмичнaтa aвтoнoмия. Прaви
впeчaтлeниe лaкoничнaтa урeдбa, кoятo нe пoстaвя изисквaния към кaндидaтитe,
кoeтo би мoглo дa сe oбмисли при слeдвaщи зaкoнoдaтeлни прoмeни, с цeл
гaрaнтирaнe нa дoбрoтo упрaвлeниe нa висшитe училищa. Втoрo, oтнoснo
прaвoмoщиятa нa рeктoрa, бихa мoгли дa сe oтбeлeжaт слeднитe пoзитивни
мoмeнти нa урeдбaтa. Зaкoнoвo устaнoвeнa e стaбилнa нoрмaтивнa систeмa,
извeждaщa кoмпeтeнтнoсттa нa oргaнa и в прякa взaимна oбвързaнoст с
кoмпeтeнтнoсттa нa oснoвнитe oргaни нa упрaвлeниe пo нaчин, oсигурявaщ
взaимнo влияниe и кoнтрoлирaнe, с цeл aдeквaтнa упрaвлeнскa oпeрaтивнoст,
oтчeтнoст и нoрмaтивoсъoбрaзнoст. Създaдeнa e нoрмaтивнa и дoпустимa oснoвa зa
рaзширявaнe кoмпeтeнтнoсттa нa рeктoрa кaтo aдeквaтнo oтрaжeниe нa нужнaтa
aкaдeмичнa aвтoнoмия, индивидуaлнaтa визия зa рaзвитиe нa институциятa и
нeoбхoдимoсттa oт упрaвлeнскa сaмoстoятeлнoст в рaмкитe нa възлoжeния мaндaт.
Трeтo, извeдeнaтa клaсификaция нa зaпoвeдитe нa рeктoрa, съoбрaзнo прaвният им
хaрaктeр, e с гoлямo прaктичeскo знaчeниe, тъй кaтo пoкaзвa кoи aктoвe и пo кaкъв
рeд e дoпустимo дa сe oспoрвaт. Възмoжнoсттa зa oспoрвaнe нa aктoвeтe нa рeктoрa
e гaрaнция зa спaзвaнe принципa нa зaкoннoст в сфeрaтa нa висшeтo oбрaзoвaниe.
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Бeлeжки
Нaпример сключвaнe нa дoгoвoри зa съвмeстнa учeбнa дeйнoст и зa
oсъщeствявaнe нa съвмeстни oбрaзoвaтeлни прoгрaми с чуждeстрaнни висши
училищa, зa oткривaнe нa звeнa в чужбинa, включитeлнo нa пoдeлeния нa
висши училищa в чужбинa, кaктo и нa дoгoвoри зa съвмeстнa
нaучнoизслeдoвaтeлскa, худoжeствeнoтвoрчeскa, прoeктнa и инoвaциoннa и
други фoрми нa съвмeстнa дeйнoст с чуждeстрaнни висши училищa и
oргaнизaции, признaти пo зaкoнoдaтeлствoтo нa съoтвeтнaтa държaвa и
члeнувaнe в мeждунaрoдни oргaнизaции.
Прeдвид твърдe рaзнooбрaзнoтo прeдмeтнo съдържaниe нa зaпoвeдитe нa
рeктoрa, клaсификaция пo критeрий прeдмeтнoтo им съдържaниe би билa
нeцeлeсъoбрaзнa.
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LEGAL REGIME OF THE RECTOR AS A BODY OF GOVERNANCE
OF THE HIGHER SCHOOL
Andriana Andreeva, Galina Yolova, Darina Dimitrova
Abstract
The article examines the present aspect of the specifics in the legal regime of the rector
as a single body of governance of the higher school. It analyzes complex the normative
regulation in its different aspects, related to the specifics by the constituting of the body and
arising of the powers, the respective employment legal relations of the chosen person with the
higher school, competence, acts of the rector and order for their appeal. On basis of the
analysis are made conclusions and recommendations.
Key words: higher education, higher schools, rector, bodies of governance of the higher
school, powers and acts of the rector.
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Статията разглежда проучвания, в които се прилагат методите анализ на
цитиранията и литературен обзор спрямо публикациите в специализираните списания в областта на управленското счетоводство. Целта е да се
очертае тяхната роля като многоаспектни методи и тяхната полезност в
определянето на тематичния фокус на публикациите в разглежданото
направление. Резултатите от приложените методи очертават новите тенденции и осигуряват възможности за бъдещи изследвания в областта на
управленското счетоводство.
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Въведение
Управленското счетоводство, като теоретично и практико-приложно направление, бележи началото си през 50-те години на XX век в САЩ. Краткият исторически път, който извървява научната дисциплина се характеризира с изключително
бурно и динамично развитие, посрещнато с особено внимание и интерес от теоретиците и практиците в тази област. Благодарение на множеството изследвания по
различни теми, извършени в различни страни, се формира научната основа, върху
която се изгражда научната дисциплина управленски счетоводство. Тя е изключително многообразна и интердисциплинарна, включваща множество постижения на
други научни области, като икономика, финанси, мениджмънт, социология и др.
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Целта е да се разкрие приносът на анализа на цитиранията и литературния
обзор, като инструменти с многоаспектно приложение. Статията се фокусира
върху най-популярните (по цитирания и разглеждания) проучвания, в които се
прилагат посочените методи за изследване на публикациите в специализираните
списания в областта на управленското счетоводство. Очертават се основните ползи от провеждането на подобен тип изследвания в областта на управленското счетоводство, които в по-голямата си част са валидни и за други научни области.
1. Методи за изследване на научните публикации
1.1. Анализ на цитиранията и прилагането му
от изследователи в областта на счетоводната наука
Биохимикът Eugene Garfield (1964) пръв прилага анализ на цитиранията,
като твърди, че по този начин се осъществява „концептуално обединение от научните идеи, признати от изследователите“ и че „чрез референциите, които цитират в своите статии, авторите построяват изрични връзки между текущите им
изследвания и предходните научни постижения, отразени вече в специализираната литература“ (Garfield, 1994). Анализът на цитиранията може да се използва, за да се опише исторически изследователската мрежа в съответната област,
като се очертаят нейните съставни части и се установи как различните статии
или списания си взаимодействат (Badua, F.A., 2011).
Подробен исторически преглед на изследвания чрез анализ на цитиранията
на статии в областта на управленското счетоводство извършва Daryl Guffey
(2014). Той посочва, че за първи път анализ на цитиранията в счетоводната литература се използва като изследователски метод от McRae (1974), който заимства методологията от медицинските и социалните науки, за да анализира 17
списания, издавани в 6 страни. Той определя колко често статиите от тези 17
списания са цитирани или взаимно се цитират. Освен това, той изследва връзката между академичните и практическите списания, както и цитиранията от или
към други научни области. След McRae, Brown и Gardner (1985a) също прилагат
анализ на цитиранията за да оценят изследователския принос на счетоводните
факултети, докторските програми и на отделни изследователи. Те използват
броя на цитиранията на ключови статии, публикувани в четири американски
списания1 за периода от 1976 до 1982 година.
Други автори (Chow et al., 2007) изследват всички статии, публикувани в
девет списания, индексирани към SSCI, през 1992, 1994, 1996 и 1997 г. Те установяват, че статиите, публикувани в the Journal of Accounting and Economics,
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Journal of Accounting Research и The Accounting Review са цитирани много почесто, отколкото статиите от други списания. Установяват се съществени класификационни грешки при анализ на публикациите на водещи специализирани
списания. Авторите твърдят, че всяка статия трябва да бъде оценявана по съдържанието и по собствените й качества, а да не се разчита единствено на класациите на списания, като показател за нейния принос.
Chan and Liano (2009) използват анализ на цитиранията при пет водещи
счетоводни списания2 за периода от 2000 до 2004 година, за да ги класират, като
включват в изследването си само статии, които са цитирани най-малко пет пъти.
Авторите класират освен това и учебните програми по счетоводство и найвлиятелните статии.
Класиране на счетоводните списания въз основа на анализ на цитиранията
на дисертационните трудове извършват Chan et al. (2009). Те извеждат петте водещи списания по критерии метод на изследване и направление на областта на
проучване. Освен това, авторите определят петте най-добри списания от „Top
20 докторски програми“ за публикации по дисертации – публикувани, непубликувани, от частни и от публични институции.
Факторите, които обуславят вероятността да се цитира дадена статия, са
обект на изследване от Reinstein, Hasselback, Riley, and Sinason (2011). Те откриват, че множество фактори въздействат върху избора за цитиране на дадена статия. Основно влияние, според повече от 80% от интервюираните автори, оказва
връзката на дадена статия с нейната тема. В рамките на изследването авторите
детайлно описват многобройните ограничения на анализа на цитиранията.
Едно от направленията за прилагането на анализ на цитиранията представлява H-index, чиято стойност се определя въз основа на най-цитираните публикации, като между тях се преброяват онези h на брой, които са били цитирани поне
h пъти. O’Leary (2008) определя H-index за класирането на факултетите по компютърни науки към Newsweek за 2007 и 2008 година. Той установява статистически значим коефициент на корелация между размера на факултет и H-index.
Можем да обобщим, че анализът на цитиранията е приложим в две основни направления :
- използва се като измерител за определяне на влиянието на списание или
статия върху изследователите и техните публикации;
- използва се като средство за описване на степента на интеграция на дадено изследване в научната литература (badua, f.a., 2011).
Цитатите, отнасящи се към статиите в списанията, са измерител за броя на
официалните послания, предавани между системите от знания. Те също така да293
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ват възможност за измерване на влиянието на една система от знания върху
друга.
Анализът на цитиранията може да се използва и като показател за определяне
на качеството на дадено списание; влиянието, което оказва върху даден факултет;
въздействието на самата статията и др., за класиране на докторските програми.
Анализът осигурява количествен измерител за влиянието и/или въздействието на даден автор, статия, факултет или докторска програма върху изследователската парадигма.
Всичко това определя значимостта на индивидуалния списък на цитиранията на отделните статии, който, според Smith (2004), може да е по-полезен от
списъка с публикации на даден автор.
Според Reinstein и колектив (Reinstein et al., 2011), редица автори се консолидират и очертават следните шест ограничения и допускания (отклонения)
при използването на метода анализ на цитиранията. На първо място, ограничението, свързано с изразяване пристрастия чрез цитиране в полза на популярните
автори. Според Brown and Gardner (Brown and Gardner, 1985), популярните автори се радват на т. нар. „ефект на ореола“, при който техните изследвания са
често цитирани, спрямо тези на други изследователи, като по този начин цитиращите автори се стремят да легитимират и популяризират своите изследвания.
На второ място, счита се, че броят на позоваванията служи за оценка на авторите и измерва обективно въздействието на дадена научната работа, но за сметка
на това се пренебрегва същността на разработката, както нейното влияние и полезност. По тази причина се прилагат анализи на съдържанието и рецензирането, които намират отговорите на тези въпроси. Анализът на цитиранията не
трябва да заменя тези похвати, а да ги допълва и направи по-обективни и проницателни (Brown and Gardner, 1985). На следващо място, е необходимо да се
отбележи пристрастността към цитиране на публикации от същото списание, в
което цитиращият автор публикува своята статия. Списанията често „изискват“
цитиране на други статии от същото списание (Redman, Manakyan and Tanner,
1999). На четвърто място, броят на статиите, публикувани от дадено списание,
въздейства върху резултатите от анализа на цитиранията. При списанията, които публикуват по-голям брой статии всяка година, се увеличава вероятността на
цитирането им, което се дължи на по-големия обем от обозначени статии
(Redman, Manakyan and Tanner, 1999). Посоченото ограничение е в пряка връзка
и зависимост с предходното (трето). На пето място, изследователите Brown and
Gardner (Brown and Gardner, 1985) отделят специално внимание на феномена
„гореща тема“. Дискусионните актуални въпроси могат да генерират много ци294
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тати за кратък период от време, след което интересът към тях намалява и постепенно се забравят. Това довежда и до последното ограничение при използването на метода анализ на цитиранията, а именно, че някои статии и области са
обект на засилено цитиране за даден период. Обстоен анализ на статиите, които
са обект на силно цитиране, са извършили Woodward and Henson (Woodward and
Henson, 1976). Според авторите, научните области с множество изследователи,
използващи приложни методи, е по-вероятно да бъдат цитирани.
Съобразно посочените ограничения на анализа на цитиранията, някои автори (Brown and Gardner, 1985) не подкрепят самостоятелното му използване, а го
препоръчват само като полезно допълнение към цялостно изследване. Освен това,
не е желателно използването му като метод за сравняване на научната дейност на
автори в различни научни направления, защото степента на цитиранията зависи
от особеностите на областите в които работят, като обем фундаментална литература, нейната степен на интеграция с други области и период на развитие на съответната дисциплина (Garfield, 1979). Възможни са и нежелани ефекти в ситуации, при които рецензентите на статии са по-благосклонни към изследвания, в
които са цитирани (May, 1967). Авторите много често цитират своите познати,
като това се явява взаимно разменяне на услуга – взаимно цитиране.
Всичко изложено до тук ни дава основание да считаме, че методът анализ на
цитиранията не следва да бъде прилаган самостоятелно, като представител на количествените оценъчни показатели, а в комбинация с качествени такива, за да
може по-точно да се оценят постиженията на авторите в техните научни области.
1.2. Литературен обзор на статиите за даден период
За целта авторите избират класификационни критерии, по които систематизират статиите и извършат съответния анализ.. Важен момент при този обзор
е какви квалификационни групи се формират в рамките на даден критерий, например, тематично направление на статията; обект на изследване, основополагащи теории; методи на изследване; резултати.
Във времето авторите заимстват класификации от предходни изследвания
(напр. тематични направления на статиите) и ги актуализират към състоянието
им в момента на провеждане на изследването. Когато се извършва анализ на
статиите, освен литературния обзор, е препоръчително този метод да се комбинира с анализ на цитиранията по изследваните статии. Така, при използване на
единна база от данни, могат да се постигнат резултати, които са присъщи за
анализа по съдържание чрез литературния обзор и по количествени характеристики за изброените по-горе направления на използване.
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2. Популярни изследвания на статиите в областта
на управленското счетоводство, публикувани
в специализираните списания
Най-ранната публикация, в която се извършва систематизиран литературен
обзор в областта на управленското счетоводство е на Shields (1997). Авторът си
поставя две задачи: да извърши преглед на състоянието на научните изследвания в сферата на управленското счетоводство и въз основа на критичния преглед на публикациите, да открие и предложи възможности за бъдещи научни изследвания по темата. Shields (1997) преглежда 152 научни изследвания, публикувани от седем северноамериканци списания през периода между 1990 и 1996
г. Авторът констатира, че по-голяма част от изследваните статии се основават
на една от трите основни науки: икономика, психология и социология. Основният акцент при тези публикации се поставя върху краткосрочния контрол на
управлението (напр. годишно планиране и контрол), отчитане и управление на
разходите. Авторът отчита липсата на изследвания, занимаващи се с проблемите на капиталовото бюджетиране, инвестиционните решения и други. Като найчесто използвани изследователски методи, приложени в тези проучвания, се
очертават аналитичният, изследователският и експерименталният подход.
Впоследствие Mensah, Hwang & Wu’s (2004) анализират въздействието на
изследванията в управленското счетоводство, публикувани през периоди 1986 –
2000 г. в четири американски списания, за да се определи дали управленските
счетоводни изследвания оказват влияние извън собствената научна област. Констатациите показват, че значителна част от изследванията в областта на управленското счетоводство са цитирани в неспециализирани списания (несчетоводни),
насочени към областта на икономиката, психологията, социологията, организационно поведение и стратегическото управление. Тези резултати предполагат, че
не е задължително икономиксът да бъде доминираща основополагаща дисциплина за всички изследвания в разглежданата сфера. В заключение, авторите установяват намаление на степента на цитиране на изследвания от областта на управленското счетоводство в счетоводните и несчетоводните дисциплини.
Hesford et. al. (2007) разглеждат състоянието и развитието на управленското счетоводство по отношение на темите, използваните методи на изследване,
както и изходните дисциплини, позовавани в 916 статии в областта на управленското счетоводство в 10 научни списания в период от 20 години (1981-2000
г.). Той установява, че 28% от статиите в анализираните десет списания през
посочения период са насочени към теми, свързани с управленското счетоводст296
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во. Отчита се увеличение на броя на статиите в областта на управленското счетоводство през второто десетилетие на периода, което до голяма степен се дължи на въвеждането на четири нови издания и увеличаване на броя на статиите в
едно от анализираните списания. Останалите списания публикуват относително
малко на брой статии в областта на управленското счетоводство през анализирания период. Всичките анализирани статии по управленско счетоводство са
категоризирани в три направления: по тема, по методи и по направление. Това е
извършено, за да може да се установи дали увеличеният брой на публикациите
води до разширяване на идеите по отношение на изследваните теми.
По съдържание, 70% от статиите за корпоративното управление са фокусирани върху контрола, 20% – върху разходите и 10% – върху редица други
счетоводни проучвания. В областта на контрола, през второто анализирано десетилетие се наблюдава значителна промяна в темите на изследване – от бюджетирането и организационния контрол фокусът се измества към измерването
и оценката на представянето. Направената констатация е сигурен знак за осъществяващия се преход от оперативна към стратегическа насоченост на проучванията в тази област.
Hesford et. al. (2007) очертават рамка от проучвания, включващи разработването на нови концепции и перспективи, осигуряваща нов поглед към дискусионните и спорните въпроси, съществуващи в областта на управленското счетоводство. Рамката от изследвания се проследява внимателно чрез аналитични
механизми, изследване и експериментални методи в тяхната популярност.
Икономиксът се очертава като ясно доминиращата теория, като фундаментална дисциплина на групата от изследвания в областта на управленското счетоводство (43%), следвана от социология (40%) и психология (15%). През втория период на изследването, намаляват публикациите, базирани на психологията, което довежда до изместване на акцента към икономикса и социологията.
Lindquist 2009 също провежда литературен обзор на изследваните статии, но
включва в методологията и анализ на цитиранията. Към основните данни за статиите (автори (и), година на публикуване, заглавие, принадлежност на автора към
датата на публикуване) се извежда класификация на темата, използвана теория,
вид на изследвания обект и метод на изследване. Допълнителни кръстосани таблици са: съставяне по класификация на метод и обект на изследване. При положение, че изследването използва архивни данни, базата данни отразява дали информацията е публична или частна. Събира се допълнителна информация за автора – съдържа настояща образователна институция и институция, присъдила
докторска степен. Разглежда се и редакторският принос: съдържа международни
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редактори, асоциирани редактори, членове на редакторския екип, определени по
принадлежност към организацията към дата на публикуване на списанието.
Авторът допълва изследването с анализ на цитиранията, като за всяка статия се събира следната информация: автор (и), година на публикуване, тип на
публикацията (списание, книга, глава, работен документ и т.н.), както и наименование на списанието/книгата, за общо 13 403 цитирания. В анализа се включват и статии на JMAR, цитирани в осем известни списания, които не са в сферата на управленското счетоводство.
Linquist & Smith’s (2009) прилагат специфична таксономия спрямо 186 статии в областта на управленското счетоводство, публикувани в JMAR от 1989 до
2008 г., като същата е адаптирана по таксономията на Shields (1997). В проучването е изследван приносът на препратките с цитирания, като не са включени
представянията, посвещенията и коментарите на статиите.
Направените изводи в статията са представени в шест секции: национално
и международно присъствие на списанието, анализ на съдържанието на статиите, методи на изследване, автори, анализ на цитиранията, мултикултурно въздействие. В резултат на извършения литературен обзор на публикациите в специализираните списания в областта на управленското счетоводство, се установява, че фокусът на съвременните изследвания, според авторите Shields (1997)
и Hesford et. al. (2007), както и Linquist & Smith’s (2009), е насочен към икономическата теория, която се очертава като доминираща в теорията на посочената
област. Трите изследвания също установяват, че и други теории се прилагат
често в изследванията по управленско счетоводство, а именно психология и социологи. Това съвпада със заключението на Mensah, Hwang & Wu’s (2004), че
не е задължително икономиксът да бъде доминираща основополагаща дисциплина за всички изследвания в разглежданата сфера. Въпреки това, икономическата теория се очертава като доминираща в анализираните изследвания по управленско счетоводство, докато използването на психологическата теория намалява през последното десетилетие.
Harris & Durden’s (2012) изследват 138 статии по управленско счетоводство, публикувани през периода 2008 – 2010 г. в четири водещи списания. Обзорът в статията на най-новата литература в областта на управленското счетоводство е продължение на един непрекъснат процес, в който таксономията на изследваните теми и проблеми, е разработена и подобрена чрез преразглеждане и
допълване. Обследвани са предходни обзорни статии в рамките на този процес,
за допълнителни гледни точки. В рамките на прегледа, класификациите са подобрени и адаптирани спрямо новите области и появилите се прозрения.
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Статията на Harris & Durden’s (2012) реализира следните приноси: осигурява задълбочен анализ върху публикуваните изследвания, позволява на учените да получат по-добра ориентация за направлението на развитие на съвременните изследвания в посочената област; подчертава острата нужда от управление
на интелектуалните ресурси, като ключова сфера за изследванията в областта на
управленското счетоводство; обръща внимание на ключовите нововъзникващи
изследователски теми в литературата, включително тези, касаещи доверието,
лидерството и организационната справедливост; разкрива нарастващия акцент
върху приложните изследвания и признаците за редуциране на празнотата между счетоводните изследвания и практиката.
Заключение
Задълбоченият анализ чрез литературен обзор и/или анализ на цитиранията на
публикуваните разработки в областта на управленското счетоводство позволява на
изследователите да получат по-добра ориентация за направлението му на развитие
като научна и практико-приложна дисциплина. Авторите използват анализ на цитиранията основно в следните насоки: за определяне на влиянието на списание или
статия върху изследователите и техните публикации, за определяне на степента на
интеграция на дадено изследване в научната литература, като показател за определяне на качеството на дадено списание, за определяне влиянието, което оказва върху даден факултет въздействието на самата статията и др. Литературният обзор,
понякога прилаган съвместно с анализ на цитиранията, служи за очертаване актуалните теми, при които ясно се откроява необходимостта от допълнителни проучвания, към които да се насочат авторите в съответната област. Литературният обзор
служи за установяване на ключовите нововъзникващи изследователски теми и идеи
в литературата. Освен това, чрез него се разкрива наличието и обхвата на евентуални пропуски и разминавания между счетоводните изследвания и практиката. За да
изпълнят своите цели, подобен тип изследвания изискват постоянно ревизиране,
като се адаптира и допълва прилаганият инструментариум, въз основа на постиженията на предходните аналогични проучвания в съответната област.
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RESEARCH ON STATE AND DEVELOPMENT OF MANAGEMENT
ACCOUNTING BASED ON PUBLICATIONS
IN SPECIALIZED ACCOUNTING JOURNALS
Dragan Georgiev, liyan Hristov
Abstract
The article examines researches that apply citation analysis and literature review
approaches to publications in specialized journals in the field of management accounting. The
aim is to emphasize their role as a multifunctional methods and their value in identifying the
thematic focus of current publications in this field. Furthermore literature review results set
new benchmarks and provide opportunities for future researches in the field of management
accounting.
Key words: Management Accounting Research, Literature review, Research Classification,
Citation Analysis, Future Research Topics.
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Резюме
Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е капиталово търговско
дружество от затворен тип. Един от най-важните въпроси в правната
уредба на ООД е свързан с органите за управление на дружеството.
Въпросът за правното положение на управителя на ООД представлява
голям интерес за теорията и практиката, поради това, че капиталовото
търговско дружество осъществява своята стопанска дейност и постига
своите цели посредством лицата, които изпълняват функциите на негови
органови представители. За това и въпросите относно начина на представляване на дружеството, са от първостепенно значение за успешното му
участие в търговския оборот. Актуалността на изследването се определя и от факта, че определянето на обема на представителната власт на
управителя е не само с теоретично, но и с голямо практическо значение
за дейността на ООД, обусловено от обективна социална потребност за
прецизиране на границите на неговите правомощия. Целта на тази статия
е характеризирането на представителната власт на управителя, като се
акцентира на момента на нейното възникване и прекратяване и на нейния обем. В изследването се прави теоретичен анализ на нейните особеностите, като се разглежда правната регламентация, различните теоретични становища и съдебната практика. Въз основа на анализа се очертават основните дискусионни моменти и се правят конкретни изводи и
предложения за усъвършенстване на правната уредба.
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Въведение
Управлението на едно дружество е средството, с което то функционира и
преследва своята цел. (Меворах, Лиджи, Фархи, 1926, с. 508). Управителят е
органен представител на дружеството с ограничена отговорност, който се избира от общото събрание. (Ланджев, 2003, №11). Поради това въпросите, свързани
с представителната му власт, са особено важни във връзка с изясняване на въпроса с границите и обема на тази власт. Възможно е управителят със своите
действия да надхвърли този обем. В този случай трябва да се даде отговор на
въпроса, дали тези действия ще обвържат дружеството и каква ще е неговата
отговорност. Целта на тази статия е характеризирането на представителната
власт на управителя, като се акцентира на момента на нейното възникване и
прекратяване и на нейния обем. На тази основа се правят предложения de lege
ferenda за усъвършенстване на правната уредба в Търговския закон (ТЗ).
Обект на изследване е нормативната регламентация на представителната
власт на управителя на ООД в действащото законодателство. За осъществяване
на поставената цел, авторът си поставя следните задачи: а) анализ на момента на
възникване и прекратяване на представителната власт; б) теоретичен анализ на
обема на представителната власт; в) анализ на съдебната практика в контекста на
квалифициращите представителната власт белези. Методологичната основа на
изследването е свързана с използването на разнообразни методи като: формалноюридически сравнително-правен, анализ, синтез, индукция и дедукция.
1. Възникване и прекратяване на представителната власт
На първо място, необходимо е да се изясни началният и крайният момент
на възникването и съществуването на представитената власт. По този въпрос в
теорията и практиката има две противоречиви становища. Според първото, което е строго формално, вписването на посочените обстоятелства в Търговския
регистър има единствено конститутивно значение и само при наличието на такова вписване може да се каже, че управителят е овластен да сключва сделки от
името и за сметка на дружеството. Това становище се основава на чл.140, ал. 4
ТЗ. Това тясно тълкуване на закона би могло да създаде възможности за злоупотреба от страна на трети лица, които биха се позовали на липсата на представителна власт. Възможна е и обратната хипотеза – трети недобросъвестни лица
да са узнали за решение на Общото събрание за освобождаване на управителя,
но въпреки това да сключат сделка с него, като се позовават на липса на вписване на посоченото обстоятелство. В този случай би могло да се стигне до несп303
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раведливи резултати, както за самия управител, така и за дружеството, представлявано от него. От една страна, той вече е освободен с решение на общото
събрание и не би трябвало да може да обвързва дружеството със своите волеизявления. От друга страна, формално той все още се води управител и може да
се представя като такъв пред третите лица, които няма как да знаят за неговото
освобождаване. В същото време е възможно третите лица да са запознати с това
решение, но опирайки се на строго формалния подход на закона, да игнорират
този факт и да продължат да договарят с управителя, чиято представителна
власт е отпаднала.
Второто становище в теорията и практиката поддържа тезата, че конститутивното действие на вписването на овластяването и освобождаването на управителя в Търговския регистър се отнася само за третите добросъвестни лица, а
за всички останали посочените обстоятелства възникват по силата на решението
на общото събрание. Това се предвижда в чл. чл. 141, ал. 6 ТЗ. Възприемайки
становището за оповестителното действие на вписването се гарантират интересите на дружеството, защото по отношение на недобросъвестните лица представителната власт ще се счита за прекратена и той няма да има възможност да
сключва по-нататъшни сделки, а защита ще получат само третите добросъвестни лица, които се опират на истинността на вписаните в търговския регистър
обстоятелства.
Във връзка с това се поставя въпросът какво е съотношението между двете
разпоредби на чл. 141, ал. 4 и ал. 6 от ТЗ и коя от тях трябва да се прилага преимуществено. Авторът приема, че ал. 6 би трябвало да има приоритет над ал. 4
поради няколко съображения.
На първо място това би било в съответствие с чл. 3, §6 Директива
101/2009/ЕО, който предвижда, че дружеството може да противопостави факти
и обстоятелства на трети лица само след оповестяването им в съответните регистри, но посоченото правило отпада ако то успее да докаже, че третите лица
са запознати с тях. Тук възниква въпросът с тежестта на доказването за знанието на третите лица. Би следвало, основавайки се на принципите в гражданския
процес, тя да лежи върху самото дружество, тъй като то е субектът, който се
ползва от това доказване и извлича от него положителни правни последици за
себе си.
Възприемането на това становище има подкрепа и в един от основните
принципи на нашето право, според който по-новият закон отменя по-стария.
Тъй като ал. 6 на чл. 141 е приета от законодателя в един по-късен момент от ал.
4, би следвало да се приеме, че в случая има мълчалива отмяна.
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На следващо място, по пътя на системното тълкуване на разпоредбите на ТЗ,
уреждащи представителната власт на органите на управление на капиталовите
дружества може да се направи изводът, че законодателят е имал предвид да даде
превес именно на третите добросъвестни лица, като осигури само на тях защитата
на конститутивното действие на вписването в търговския регистър. По отношение на другото капиталово дружество – АД, е възприето именно правилото, че
вписването и заличаването имат конститутивно действие само по отношение на
третите добросъвестни лица. От тук би могъл да се направи изводът, че посочената уредба би следвало да се прилага и спрямо управителя на ООД.
Моментът на възникването и прекратяването на представителната власт на
управителя е особено важно относно сделките, сключени без представителна
власт и тяхното действие спрямо третите лица.
Ако управителят е освободен с решение на общото събрание, но сключи
сделка от името на дружеството с трето лице преди да е заличен като такъв от
търговския регистър, тази сделка ще е висящо недействителна на основание чл.
301 ТЗ. Тя ще се валидизира, ако търговецът не й се противопостави незабавно
след узнаването за нея. Първоначално сделката няма да породи действие, освен
ако не настъпи допълнителната предпоставка за изрично отрицателно волеизявление на търговеца, с което той да я отхвърли. На практика, следвайки буквалното тълкуване на закона, се получава точно обратният ефект. Сделката поражда правни последици до момента, в който тя не бъде отхвърлена от дружеството. Законът, обаче, не определя съдържанието на понятието „незабавно“. Така
може да се стигне до една несигурност в търговския оборот, тъй като не е ясно
кой е крайният момент, до който дружеството може да се противопостави на
сделката. Третите лица ще са поставени в едно неоправдано дълго положение
на изчакване решението на дружеството. В този смисъл би трябвало да се помисли за един разумен срок, след изтичането на който да се счита, че такова
противопоставяне няма налице.
Във връзка с това се поставя проблемът по повод определянето на компетентното лице, което следва да се противопостави на сделката, тъй като това по
принцип трябва да е самият управител. Ако отново се възприеме строго формалният подход на закона за конститутивното действие на вписването, представителната власт на новия управител ще бъде ограничена за сметка на тази на
освободения вече управител, а решението на общото събрание би било ирелевантно. Освен това, възможно и много вероятно е да има назначен нов управител, който все още да не е вписан в търговския регистър. От една страна, само
управителят може да се противопоставя на сключената сделка, а, от друга стра305
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на, след решението за неговото освобождаване той вече няма право да представлява дружеството и неговите действия не обвързват дружеството. В този
случай би трябвало да се внесе яснота относно това, кой от двамата управители
точно ще трябва да направи волеизявлението за отхвърляне на сделката.
Това е още един аргумент в полза на твърдението, че по отношение на недобросъвестните лица вписването в търговския регистър на възникването и
заличаването на представителната власт на управителя би следвало да има само
оповестително действие. Така се дава възможност на новоизбрания управител
на дружеството, дори и той още да не е вписан в търговския регистър, да се
противопостави на сделката веднага след узнаването за нея. По този начин в
най-пълна степен се отчита и волята на общото събрание, което вече е гласувало доверието си на новия управител.
По аналогичен начин правната уредба би трябвало да се приложи и спрямо
недобросъвестния управител, който знаейки, че няма правомощия да представлява дружеството, сключи такава сделка. В този случай ако третите лица, с които управителят е сключил сделката, не знаят, че управителят е с прекратени
правомощия, сделката би следвало да се приеме за действителна, а управителят
ще носи отговорност пред дружеството за причинените вреди. Относно характера на тази отговорност в теорията се застъпват различни становища [Герджиков, 2004, с. 57], [Стойчев, 1992, №2], [Йосифова, 2006, №8], [Гоцев, 1979, с.
88], [Розанис, 1993, №4], [Даскалов, 2007, №3 и 4]. Авторът възприема тезата,
че тя би следвало да се определи като деликтна, тъй като между него и дружеството вече липсва договор и представителната му власт е прекратена по силата
на решението на общото събрание.
С оглед защитата на третите добросъвестни лица би било добре да се предвиди de lege ferenda това негово изявление да бъде съпроводено с решението на
общото събрание за освобождаването на стария управител като доказателство за
неговата представителна власт. Така ще бъдат защитени едновременно и интересите на дружеството, а също и тези на третите лица.
2. Обем на представителната власт
Важен въпрос относно границите на представителната власт на управителя
е свързан с възможността, предвидена в ТЗ, да се назначат двама или повече
управители. Следвайки изискванията на ТЗ, те ще могат само заедно да сключват сделки, които да обвързват дружеството. Така, ако само един от управителите сключи дадена сделка, то тя ще е сключена без представителна власт и за
да породи своите правни последици отново по силата на чл. 301 ТЗ, необходимо
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условие ще е липсата на незабавно противопоставяне от страна на другите управители. За да се избегне ограничаването на правомощията на управителя при тази
хипотеза се поставя въпросът дали би било възможно в дружествения договор да
се впише, че се прави конкретизация и ограничение в размера или вида на сделките, които да се сключват съвместно или самостоятелно. Едно такова разрешение би създало неяснота по отношение на третите лица, които няма как да знаят
какви са границите на правомощията на всеки един от управителите и така би
могла да се застраши сигурността на търговския оборот. Това би означавало да се
предвиди двоен режим на представителство на ООД, което ще противоречи на
идеята на законодателя. В подкрепа на това становище е и Директива
2009/101/ЕО, която предвижда, че противопоставяне на третите лица може да има
само по отношение на общата представителна власт, а що се отнася до други ограничения в дружествения договор, свързани с конкретни сделки, те не биха могли да се противопоставят на третите лица, дори и да са вписани. Ако евентуално
все пак има такива ограничения, те ще имат значение само за вътрешните отношения между управителя, сключил конкретната сделка и дружеството.
По отношение на определяне на обема на представителната власт на управителя в теорията и практиката се поставя и въпросът за неговите възможности
за сключване на сделки с недвижими имоти и евентуалната опасност от надхвърляне на този обем. ТЗ в чл. 137, ал. 1, т. 7 е предвидено, че решението за
сключване на посочените сделки се взима от общото събрание. В същото време
самата сделка се сключва от управителя като оперативен орган на дружеството.
Възниква въпросът действителна ли би била разпоредителна сделка, сключена
от управителя преди да е взето решение на общото събрание за нейното сключване. Според някои автори, решението на общото събрание и волеизявлението
на управителя за сключване на сделката трябва да са налице без значение на
последователността на тяхното осъществяване. Другото становище е обратното,
в смисъл, че решението на общото събрание задължително трябва да предхожда
сключването на сделката от управителя.
Съдебната практика в това отношение е противоречива, което доведе до
постановяване на Тълкувателно решение на ВКС(1). С него се подкрепя първото становище, като се приема, че решение на общото събрание на ООД по чл.
137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на разпоредителна
сделка с недвижим имот, сключена от управителя (Русчев, Косев, 2011, №4),
(Георгиев, 2012, с. 405-408).
Наистина за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими
имоти от ООД е необходимо освен волеизявление на управителя, който да
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сключи сделката, също така и решение на общото събрание. Това е един сложен
фактически състав, но законът не предвижда изрична последователност за осъществяването на двата юридически факта, включени в него. Дори и решението
на общото събрание да е взето след сключването на сделката, би трябвало да се
приеме, че то ще има действието на нейното потвърждаване.
Второто становище подкрепя идеята, че решението на общото събрание е
условие за действителност на сделката и трябва да е налице преди нейното
сключване. Ако такова разрешение липсва, сделката би била нищожна поради
противоречие със закона. Тъй като нищожната сделка не може да се валидизира, дори и след нейното сключване да бъде взето решение на общото събрание,
то ще е без правни последици и сделката ще трябва да се сключи повторно.
Считам, че това второ становище не следва да бъде подкрепено, тъй като подобно тълкуване на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, би довело до ограничаване на възможността на дружеството да направи последваща преценка на сключената вече сделка
и ако реши да приеме. Освен, това по този начин твърде много се ограничава представителната власт на управителя, което противоречи на идеята на законодателя.
Поради тези съображения считам, че трябва да бъде подкрепено първото
становище. Негова слабост е, че в закона не е определено в какъв период след
сключване на сделката от управителя би трябвало да се постанови решението на
общото събрание. С оглед сигурноста и бързината на търговския оборот, би
могъл да се предвиди de lege ferenda срок, в който общото събрание да се произнесе дали одобрява сделката, защото в противен случай една такава сделка не
би могла да породи правни последици неограничено във времето.
В практиката се поставя се въпросът как следва да се тълкува понятието
разпоредителна сделка по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ и трябва ли в приложното поле на този текст да попадат предварителният договор и учредяването на ипотека върху недвижим имот.
Предварителният договор създава само облигационно правоотношение
между страните, при което няма прехвърляне на вещни права. Поради това няма
изискване в закона към момента на неговото сключване да са налице всички
необходими предпоставки за действителност на самата сделка. Отчитайки този
факт и с оглед на необоснованото и безпричинно ограничаване на обема на
представителната власт би следвало да се приеме, че за неговото сключване не е
необходимо решение на общото събрание, а то може да бъде дадено и в един
по-късен момент.
Относно ипотеката, в теорията е безспорно, че тя е действие на разпореждане с недвижим имот. Доколкото, обаче, с нея не се извършва прехвърляне
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на имота, тя няма отчуждително действие. В този смисъл е и съдебната практика(2), която приема, че за ипотекирането на имота, доколкото то няма отчуждителен характер и с него не се засягат правата, не е необходимо решение на общото събрание. Това становище се подкрепя и от правната теория (Марков,
2008, с. 215).
Друг проблем, свързан с представителната власт на управителя, е каква ще
бъде неговата отговорност, ако действията му са във вреда на дружеството.
Поставя се въпросът, дали в този случай дружеството би могло да защити своите интереси като се позове на твърдението, че такива действия надхвърлят обема на предоставените на управителя правомощия. Отговорът на този въпрос,
според автора, следва да е положителен, тъй като дружеството не би упълномощило управител с обем правомощия, които да увредят неговите интереси.
Тук по аналогия следва да се приложи чл. 40 ЗЗД, отнасящ се до договорните
представители. Следвайки принципа, че гражданското право се прилага по отношение на търговците субсидиарно, ако друго не е изрично предвидено в ТЗ,
би следвало да се приеме, че разпоредбата е приложима и при управителя на
ООД. В този случай сделката би трябвало да се приеме като висящо недействителна и ще остане възможност за представлявания да я потвърди изрично ако
прецени, че тя не е увреждаща за него. Другата страна не би трябвало да може
да влияе върху нейната действителност (Таков, 2008, с. 264-304), (Конов, 1996).
Съдебната практика, от друга страна, приема, че в случаите по чл. 40 ЗЗД е
налице нищожност, като основанията са противоречие на закона и противоречие на добрите нрави, което е и преобладаващото мнение в доктрината (Павлова, 2002, с. 620-622).
Според автора това второ становище не би следвало да бъде подкрепено,
тъй като ако сделката е нищожна, то така ще се даде възможност на недобросъвестни трети лица също да се позовават на недействителността. В случая увреден от сделката е единствено представляваният и само той може да се позовава
на нейната нищожност.
На следващо място се поставя проблемът за представителната власт на управителя при хипотезите на договаряне сам със себе си. Въпросът тук е дали е
допустимо спрямо него да се прилага разпоредбата на чл. З8, ал. 1 ЗЗД.
Дискусионният въпрос произтича от това, че чл. 142 ТЗ предвижда, че управителят не може да извършва конкурентна дейност, освен ако общото събрание не го освободи от посоченото ограничение. В правната доктрина някои автори защитават тезата, че при управителя на ООД не би следвало да се осъществява освобождаване от забраната за договаряне сам със себе си (Йосифова,
309

Известия
2017 • том 61 • №4

2001, с. 80), тъй като общото събрание не е представителен орган и то не може
да изземе функциите на управителя и да даде разрешение за извършване на посочените правни сделки. Поради това те би следвало да се определят като нищожни. При договаряне сам със себе си интересите на представлявания са застрашени в по-голяма степен, отколкото при извършване на конкурентни сделки,
и по това те се различават (Таков, 2008, с. 55). Конфликтът на интереси е с още
по-голяма интензивност, когато има и реално увреждане на интересите на дружеството (Таков, 2008, с. 285-294). Поради тази причина в теорията се застъпва
становището, че правилата, с които се забранява конкурентна дейност, не са
специални по отношение на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, поради което не изключват приложното поле на посочената разпоредба (Колев, 2009, с. 253), (Герджиков, 2008,
с. 142). Тези изводи се застъпват и в някои решения на съдебната практика. (4).
Съществува и друго становище, според което договарянето сам със себе си
е допустимо при сключването на сделки от страна на управителя на ООД, освен
в случаите ако това изрично не е изключено с решение на общото събрание
(Бобатинов, 2008, №6). Приема се, че ако сделката не излиза извън обичайната
дейност на дружеството и не се отклонява съществено от пазарните условия, е
налице презумпция за съгласие за договаряне сам със себе си (Герджиков, Таджер, Стефанов, Касабова, Бузева, 2011, с. 102). Този извод може да се направи
и от аналогичното разрешаване на въпроса при акционерното дружество, като
другия вид капиталово търговско дружество, за което е изключено приложението на чл. 38, ал. 1 ЗЗД. С аргумент от по-силното основание щом в посочения
случай сделката е действителна, въпреки, че е увреждаща интересите на дружеството, то тя би била действителна и само при хипотеза на договаряне сам
със себе си, тъй като при него е налице само потенциален конфликт на интереси
(Касабова, 2010, с. 119-125). Поради тези съображения авторите, поддържащи
това становище приемат, че допустимостта на договарянето сам със себе си би
могла да намери приложение и по аналогия в уредбата на ООД, тъй като то също е капиталово търговско дружество. Като недостатък на застъпената теза се
посочва факта, че изключването на приложението на договарянето съм със себе
си по отношение на АД е изключение и не може да се тълкува разширително и
да се прилага по аналогия. Ако се приеме този тълкувателен подход, това би
означавало, че уредбата на представителството на ООД ще съдържа празнина,
докато за АД въпросът има специално разрешение. С оглед на това, режимът на
представителството в двата вида капиталови дружества да бъде уеднаквен и да
се преодолее тази празнина, би могло да се предвиди de lege ferenda включването на аналогична разпоредба и в материята за ООД.
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В отговор на този спор в теорията и практиката, ВКС се произнесе в посоченото вече Тълкувателно решение № 3, в което посочва, че в случая приложението
на посочения текст е неприложимо за сделките, сключени от управителя на ООД.
Авторът се придържа към второто становище и направените в Тълкувателно решение № 3 изводи, че ограничението на чл. 38 не би следвало да намира
приложение по отношение на управителя на ООД. Дори и управителят да представлява две търговски дружества, които договарят едно с друго, той изявява
тяхната воля като техен представител, а не прави волеизявление от свое име.
Освен това, дори и със сключената сделка на дружеството да бъдат причинени
имуществени вреди, неговите интереси биха могли да бъдат защитени, тъй като
за него остава възможността сделката да бъде обявена за недействителна ако
договорката е във вреда на дружеството.
Заключение
В заключение, направеният анализ на правната уредба на представителната
власт на управителя на ООД, както и обобщаването на доктриналните позиции
и съдебна практика, потвърждават значението на определянето на нейните граници с оглед последиците от извършените действия. Като основни дискусионни
въпроси могат да се посочат:
 конкретизиране на момента на възникване и прекратяване представителната власт и определяне действието на вписването на посоченото обстоятелство като конститутивно или оповестително;
 определяне границите на представителната власт при назначени двама
или повече управители;
 изясняване на обема на представителната власт по повод сключването
на разпоредителни сделки с недвижими имоти;
 анализиране на отговорността на управителя при сключването на сделки
във вреда на представляваното дружество;
 решаване на въпроса относно сделките, сключени от управителя при
договаряне съм със себе си
От тази гледна точка, приемаме за обоснован извода за необходими промени
в правната уредба на представителната власт на управителя на ООД, в посока на
нейното прецезиране. De lege ferenda може да бъде препоръчано следното:
• С оглед защитата на правната сигурност да се предвиди изрично, изявлението на новоназначения управител за противопоставяне на сделка, сключена
без представителна власт от стария управител, да бъде съпроводено с решението на общото събрание за освобождаването му.
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• Чрез корекция на законодателния текст да се предвиди срок, в който
общото събрание да се произнесе дали одобрява сделката на разпореждане с
недвижими имоти, сключена от управителя.
• Чрез подходяща редакция режимът на представителството в капиталовите дружества да бъде уеднаквен и да се предвиди включването в обема на
представителната власт на управителя съгласието на дружеството за договаряне
сам със себе си, както е при АД.
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POWER OF REPRESENTATION OF THE MANAGER
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Milena Tsverkovska
Abstracts
The Limited Liability Company (LLC, or ООД in Bulgarian) is a closed-type
commercial company with share capital. One of the most important issues in the legal
arrangement of an LLC concerns the company’s management bodies. The matter of the legal
standing of the LLC manager is of great interest from both theoretical and practical
viewpoints, since a commercial company with share capital performs its economic activity and
attains its goals through the persons functioning as its lawful representatives. That is why the
issues regarding the manner of representation of the company, are fundamental to the
successful participation of that company in the commercial circulation process. The topicality
of the study is also determined by the fact that the definition of the scope of a manager’s
power of representation has not just theoretical, but also huge practical importance for the
activity of the LLC due to an objective social necessity for establishing the limits of his/her
authority. The purpose of this article is to characterize the power of representation of the
manager with a focus on the times of its initial occurrence and termination, as well as on its
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scope. The study analyses from a theoretical perspective the limits of the power of
representation, together with the multitude of speculative opinions and the existing judicial
practice. Using this as a foundation, the study outlines the main discussion points, draws
particular conclusions and makes proposals for further improvement of the applicable
regulations.
Key words: manager, commercial law, power of representation, scope of the power of
representation.
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Резюме
Високата степен на автоматизация на процесите, бързото навлизане на
нови технологии и промените в съвременната бизнес среда правят хората
един от основните източници на конкурентни предимства за всяка организация. Стратегическото мислене приема хората като основен ресурс, a
мениджърите осъзнават, че за да са конкурентни на съвременния пазар е
необходимо да управляват устойчиво своите човешки ресурси. Устойчивото управление на хората, техните способности и идеи дават на организациите конкурентно предимство на пазара. Целта на автора в на тази
статия е разработването на модел за устойчиво управление на човешките
ресурси за постигане на конкурентоспособност и устойчивост на организациите.
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Въведение
Предизвикателството, пред което е изправен светът през ХХІ век, е осигуряването на баланс между икономическото развитие и подобряването на благосъстоянието на хората и нуждите на околната среда. От гледна точка на отделната организация, концепцията за „устойчиво развитие” е особено актуална
днес, предвид замяната на възприеманите до миналия век цели на организациите като „максимизиране на печалбата” и „максимизиране на стойността за акционерите” с „повишаване на стойността на всички заинтересовани страни” и
„осигуряване на устойчиво развитие”.
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Най-голяма роля за успешното развитие на една организация в условията
на засилваща се конкуренция играе човешкият фактор. Високата степен на автоматизация на процесите и бързото навлизане на нови технологии прави хората един от основните източници на конкурентни предимства. Вниманието на
мениджърите е насочено към знанията и уменията на заетите лица, към привличането и задържането на таланти, към ангажираността им към организационните цели. За да са конкурентни на пазара, е необходимо съвременните организации да предприемат стратегически действия по отношение управлението на
заетите в тях лица. Обект на изследване в статията са човешките ресурси, а
предметът се идентифицира с необходимостта те да бъдат управлявани устойчиво.
Целта на автора на статията е разработване на модел за устойчиво управление на човешките ресурси за постигане на конкурентоспособност и устойчивост на организациите.
1. Устойчиво развитие на организациите
Предизвикателството на устойчивото развитие (УР) е необходимостта човечеството да осигури и удовлетвори своите сегашни нужди, без да подлага на
риск задоволяването на потребностите на бъдещите поколения. Концепцията за
УР на обществото спазва няколко основни изисквания: стремеж към социалноотговорна икономика – оптимизиране на печалбите при разумно използване на
ресурсите и запазване на екологично равновесие, установяване на баланс между
икономическо, социално и екологично развитие; продължаване на процеса на
демократизиране на обществото, в т.ч. и развитието на гражданското общество;
задълбочаване на отношенията на разбирателство и сътрудничество между
държавите и народите, отказ от употреба на сила; по-голяма отговорност на
правителствата и международните организации за решаване на националните и
глобалните проблеми и достоен живот за всеки човек чрез осигуряване на равни
възможности за образование, здравеопазване и труд.
Популярността на понятието „устойчивост”, както и взаимната зависимост
на неговите компоненти се свързва с основния модел, познат в теорията – три
взаимно пресичащи се кръга, символизиращи трите аспекта на устойчивост и
връзката между тях: екологичен – засягащ състоянието на природното равновесие; икономически – отнасящ се до екологоемкостта на производството и социален – свързан със стопанските и природните условия на живот на населението,
като заетост, образование и обучение, здраве, достъп до „здрава” природна среда, отговорно и споделено управление и др.
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За сега не съществува единен подход за приспособяване на дейността на
организациите към УР, но могат да се разгледат някои общи тенденции. В теорията и практиката се прилагат и интерпретират модели за УР на различни равнища – национално, регионално, секторно и организационно. Предложени са и
модели, които разглеждат отделните етапи на внедряване на УР, както и такива,
които включват елементите или заинтересованите лица, които участват в процеса. На равнище организация, УР обикновено се свежда до въпроса за корпоративната социална отговорност, т.е. УР на ниво организация може да бъде постигнато чрез реализиране на поставените цели и чрез последователното прилагане на принципа на отговорност към обществото.
В развитието на организационно равнище в съответствие с принципите на
УР се включват също дейности в рамките на трите аспекта на концепцията:
икономическият аспект обхваща не само финансовите резултати на компанията,
а се фокусира и върху анализа на приноса на организацията към националната
икономика; социалният аспект включва приноса на организацията към безопасността и здравето на персонала, сигурността на работното място, социалните
придобивки, условията на труд; екологичният аспект е насочен към защита на
околната среда и се отнася до запазване на екологичното равновесие.
Според мнението на Смит (1984), „съвършеният егоист” в стремежа за
максимизиране на собствената възвръщаемост от дейността (печалбата) се ползва от всевъзможни способи за печалба и в този смисъл - от всички предоставени законови средства, включително и ползването на евентуални празноти в
нормативното регулиране, докато, според Радионова и Абдуллина (2007), печалбата вече не е крайната цел, към която трябва да бъдат ориентирани управленските дейности. Тя е една от икономическите цели и изпълнява важна функция – средство за постигане на целите на цялата система.
За да се развиват устойчиво организациите, е необходимо тяхното управление да има стратегически характер. Според концепцията „седемте C“, разработена още през 80-те години в консултантската фирма McKinsey1, важни за
стратегическо управление на всяка организация са седем елемента: стратегията
на организацията (strategy); структурата на организацията (structure); системите
или процедурите на процесите в организацията (system); съставът на служителите (staff); стилът на управление (style); съвкупността от умения(skills) и споделените ценности (shared values).
Всички елементи на системата имат специфично съдържание; те зависят от
различни външни и вътрешни фактори. В съответствие с тази концепция, известна още като „щастливият атом“, само тези организации, в които всичките се317
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дем елемента са взаимно свързани, могат да функционират и да се развиват
ефективно. Всеки от тези елементи има своя собствена област на разпространение и влияние, така, че те взаимно се допълват.
Друг модел за УР е концептуалният модел на компанията Johnson Matthey,
наречен „5 елемента на устойчивостта”. Той е съставен от пет ключови елемента за УР, а именно: социален елемент, околна среда, здраве и безопасност, управление и финансов елемент.
Според този модел, основно задължение на компанията е да бъде печеливша. Най-важната дългосрочна цел е финансовата стабилност и задоволяването
на нуждите на заинтересованите страни и клиентите. Според този модел финансовата стабилност би довела към устойчивост на компанията. Доброто управление е друг важен елемент на УР. Необходимо е спазването на принципите на
корпоративната социална отговорност, управлението на риска, прозрачната отчетност и спазването на законодателството на страната.
В модела на Дънфи (2003) са идентифицирани етапите, през които преминава процесът на внедряване на устойчиво развитие в организацията – „неприемане и нереагиране“, „съответствие и ефективност“ и „стратегическа проактивност и устойчив бизнес“.
Първият етап „неприемане” на УР предполага такова отношение на ръководството към ресурсите, при което да бъдат постигнати максимални печалби в
краткосрочен план. Целта е максимизиране на доходите, без да се обръща особено внимание на безопасността и сигурността на персонала, здравословните
условия на труд и негативното влияние върху околната среда. Етапът „нереагиране” Дънфи обяснява с недостатъчната осведоменост, поради което проблемите, свързани със социалната сигурност на човешкия ресурс и влиянието върху
околната среда от дейността на организацията се игнорират.
Дънфи е на мнение, че на етап „съответствие” ръководството вече е готово
да обърне внимание на рисковете от дейността, като подчертава необходимостта от безопасност и сигурност на работното място, намаляване на проявите на
дискриминация, социална отговорност към персонала, както и на избягване на
действията, които могат да предизвикат негативно влияние върху природата.
Етапът „ефективност” отразява растящата осведоменост за предимствата от
внедряването на УР в организацията, и по-конкретно внедряване на политики за
ефективно управление на персонала, снижаване на разходите и повишаване на
ефективността от дейността чрез използване на отпадните продукти от производството и др. На този етап започва осъзнаването на ползите от внедряване на
УР в организацията.
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Третият етап „стратегическа проактивност” започва в момента, в който УР
става неотменен елемент от стратегията и се разглежда като средство за осигуряване на конкурентно предимство. Организацията вече осъзнава необходимостта
от спазване принципите на УР. Етапът „устойчив бизнес” е този, в който ръководството на организацията напълно приема УР като възможност за развитие.
Друг модел за УР на организациите е този на Епщайн (2003). По мнение на
автора, този модел предлага подход за анализ и оценка на УР, като се вземат
предвид финансовия, социалния и екологичния аспект. Заедно с оценката на
резултатите от дейността, моделът позволява да се съгласуват и координират
дейностите по различните направления, да се мотивират сътрудниците и да се
определи влиянието на действията в различните аспекти: икономически, социален и екологичен.
Според модела „концепция на стейкхолдърите”, важно значение за постигане на УР в организациите имат страните, които участват в процеса и без чиято
подкрепа организацията престава да съществува. В основата на тази концепция
е отчитането на потребностите на всички, които участват в процеса – бизнеспартнъори, акционери, представители на управлението, представители на обществени организации, клиенти, заетите в организацията и др. Идеята на този
модел е, че стейкхолдърите оказват значително влияние върху резултатите от
дейността на организацията. За да бъдат задоволени техните потребности, организацията поставя съответните цели (вж. табл. 1).
Таблица 1
Основни групи стейкхолдъри
Стейкхолдъри
Потребители
Акционери
Заети лица
Държава
Общество

Основни цели
Повишаване привлекателността на
стоките или услугите за потребителите
Повишаване на инвестиционната
привлекателност

Показатели
качество, цена,
функционалност

пазарен дял, обем продажби,
печалба
заплащане на труда,
Повишаване привлекателността на социални придобивки,
организацията за заетите лица
условия на труд,
възможност за развитие
Съдействие за постигане на устойзаконодателство, данъци, заетост
чиво развитие
Съдействие за повишаване жизне- реализация на социални програми,
ния стандарт
защита на околната среда

Източник: съставена от автора.
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Една от корпорациите, които прилагат концепцията на стейкхолдърите, е
„Самсунг“. В условията на нарастващите очаквания за икономическа, социална
и екологична отговорност голямо значение за компанията има интегрирането на
корпоративното управление и УР. „Самсунг“ поддържат политика за подобряване на процеса на събиране на идеи на заинтересованите страни и създаване на
корпоративна визия и стратегии за УР. Моделът представя икономическите,
екологичните и социалните отговорности като ключови елементи на устойчивото управление на компанията.
УР на организациите е сложен процес, който налага в управлението да бъдат включени системи и политики за стратегическо управление на оценката на
резултатите, система за управление и мотивация на персонала, система за контрол на резултатите и др.
Извършеният преглед на някои от най-известните модели в областта на управлението на УР на организационно ниво дава основание за следните изводи:
1. В концепцията за УР и управление на организациите е заложено убеждението, че човекът със своите знания и умения е и продължава да бъде критичен
фактор за постигане на конкурентно предимство.
2. Моделите за УР показват, че все по-активна роля в реализирането на
глобалната концепция за УР имат съвременните организации, които реагират
адекватно на бързо променящата се бизнес среда.
3. Практиката от прилагането на концепцията за УР от организациите има
изключително голямо разнообразие от форми и конкретни инструменти, които
се влияят както от местната култура, законодателството, обществените нагласи,
така и от глобализацията и икономиката на знанието.
4. В непрестанно променящата се бизнессреда е необходим нов подход за
повишаване конкурентоспособността и поддържане на конкурентното предимство чрез управление и анализ на тенденциите на развитие.
По наше мнение, основните предизвикателства пред постигането на УР на
организациите са необходимост от стратегическо планиране, стратегически мениджмънт, гъвкавост на бизнеса, корпоративна социална отговорност, необходимост от изграждане на корпоративна идентичност и устойчиво управление на
хората в организациите (вж. фиг. 1).
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стратегическо
планиране
устойчиво
управление на
хората

стратегически
мениджмънт
предизвикателства
пред устойчивото
развитие на
организациите

корпоративна
идентичност

гъвкавост на
бизнеса
корпоративна
социална
отговорност

Източник: съставена от автора.

Фиг. 1. Предизвикателства пред устойчивото развитие
на организациите
Стратегическото планиране е дейност, която се извършва, за да се обосноват целите на развитие на организацията, да се определят стратегиите, които
ще се прилагат за различните дейности и за различните времеви периоди, да се
ранжират задачите и да се разпределят ресурсите, необходими за постигане на
целите. Съвременните организации съществуват в сложни условия, променливост и несигурност. Стратегическото планиране предполага балансираност и
обвързаност между целите, стратегиите и програмите в организацията. За да се
приспособи организацията към промените в обкръжаващата среда, е необходимо стратегическо планиране на приоритетните дейности, което се свързва с
достигането на оптимален модел на управление на ресурсите в организацията.
Решенията, които са предмет на стратегическото планиране са най-важни за
развитието на организацията.
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Стратегическият мениджмънт е непрекъснат процес на създаване на
конкуренти предимства чрез устойчиви управленски подходи, различен начин
на мислене, който често може да влиза в конфликт с нагласи, начин на работа,
методи и условия, усвоени при традиционната фирмена дейност. Налагат се
промени в стратегията и политиката, в организационната структура, в корпоративната й култура, в управлението на хората и др.
Гъвкавостта на бизнеса е необходима, като се вземат предвид реалностите на пазара: все по-голяма конкуренция и стесняване на пазарните ниши, в
които може да се развива и реализира организацията, свободно придвижване на
хора, продукти и услуги, глобализация на пазара на труда и др.
Корпоративната социална отговорност е съвременна, развиваща се концепция и нейното прилагане е много актуално. Според определение на Световната банка, тя е „ангажимент на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота,
което да бъде приемливо, както за бизнеса, така и за развитието“. Изграждането
на корпоративна социална отговорност означава прилагането на конкретни политики, свързани със спазване правата на човека, осигуряване на социална сигурност и условия за труд, изграждане на стандарти за етично поведение, производствена политика и политика по отношение на клиентите, политика по отношение на околната среда и др.
За да бъдат разпознаваеми на пазара и да запазят конкурентните си предимства, съвременните организации се нуждаят от ярки отличителни характеристики, които да ги подпомагат в процеса на развитие и усъвършенстване.
Организациите се отличават посредством корпоративната идентичност, която
придобива огромно значение за успешното им функциониране. Според Мелеуар (2008), факторите, които влияят върху процеса на формиране на идентичността, са управлението на заетите лица, формалните и неформалните организационни практики, езикът, комуникациите, корпоративния дизайн, артефактите, символите, формите на организационна култура, националните особености и
особеностите на сектора, в който компанията осъществява дейността си. Отправна точка в процеса на формиране на корпоративна идентичност имат членовете на организацията, които оказват директно влияние върху идентичността
чрез възможността им да създават положителен имидж и дълготрайна позитивна репутация на организацията пред външната среда.
По наше мнение, стандартният процес на управление на ЧР вече не е актуален. Появява се необходимост от нов работещ модел за устойчиво управле322
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ние на хората в организацията, който се изразява в необходимост от системен
подход при определяне на стратегически алтернативи, които, според нас, са:
усъвършенстване на заетите лица чрез обучение, привличане и управление на
таланти, управление на ангажираността на заетите лица и промяна в парадигмата за лидерството.
2. Модел за устойчиво управление на хората в организациите
В условията на засилваща се конкуренция, организациите насочват своето
внимание към оптимизиране на процесите, внедряване на нови технологии и
най-добро използване на наличните ресурси, с цел задоволяване на потребностите и постигане на стратегическите цели на организацията. Високата степен на
автоматизация на процесите и бързото навлизане на нови технологии прави
хората един от основните източници на конкурентни предимства за всяка организация.
Един от аспектите на УР е социалният. Той включва приноса на организацията към спазване на основните права на човека, осигуряването на безопасността и здравето на персонала, сигурността на работното място, социалните
придобивки, условията на труд, справедливото заплащане на труда, мотивирането, стимулирането и развитието на заетите лица. В последните години мениджърското внимание е насочено към знанията, уменията и способностите на
заетите, към резултатите от тяхното трудово представяне и ангажираността им
към организационните цели. Според Дрансфилд (2000), човeшкитe рeсурси (ЧР)
са хорaтa, които рaботят в компaниятa и учaстиeто, коeто вземaт със своитe
умeния, знaния и компeтeнции. Поради важното им значение, се идентифицира
необходимостта те да бъдат управлявани устойчиво. Будро и Рамстад (2005)
разглеждат устойчивостта като нова парадигма в управлението на ЧР и определят устойчивото им управление като постигане на успех днес, без пренебрегване на бъдещите нужди, а според Том и Цауг (2004) устойчивото управление се
състои в социалноотговорно и икономически целесъобразно набиране, подбор,
развитие и съкращаване на трудещите се. Спорeд Грeъм (1998), цeлтa нa
упрaвлeниeто нa ЧР e дa сe увeри, чe служитeлитe сa използвaни по тaкъв
нaчин, чe рaботодaтeлят получaвa възможно нaй-голямa ползa от тeхнитe способности, a служитeлитe получaвaт мaтeриaлни и психологичeски нaгрaди. Отношението към ЧР се променя. В началото на ХХ век все още се смята, че персоналът е рисков фaктор, който сe нуждae от строг контрол и нaблюдeния, а в
края на века хората и техните потрeбности зaпочвaт дa придобивaт по-голямо
знaчeниe. Те сa нaй-вaжният рeсурс в икономикa, основaнa нa знaниeто, иконо323
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мика, в която интeлигeнтнитe оргaнизaции сa ключът към стaбилeн икономичeски рaстeж в глобaлнa бързорaзвивaщa сe срeдa.
Дейностите по управлението и развитието на ЧР са обвързани с дейностите
производство, маркетинг, финансиране, иновации и др. и тези взаимна връзки
изискват стратегически решения в посока тяхното синхронизиране. Необходимо е те да бъдат съобразени с цялостната бизнесстратегия на организацията,
защото от това зависи реализирането на важни индивидуални, организационни
и обществени цели. Мюлер-Крист и Ремер (1999) свързват устойчивото управление на хората с активни действия от страна на самите организации за гарантиране на траен и надежден достъп до квалифицирани ЧР, носители на знания,
умения, компетенции и талант.
Поради особеностите на ЧР, тяхното управление е значително по-сложно, в
сравнение с останалите фактори на производството. Според Калчев (2014), в
икономически смисъл те не се различават особено от останалите производствени фактори, но притежават някои важни специфични черти, с които трябва да се
съобразява управляващият субект. От мнението на автора става ясно, че ЧР са
уникални по своята природа и изискват специфично третиране от страна на
работодателите. Неразумното и лишено от загриженост отношение към тях
обикновено води до ответна реакция и проблеми за съответната организация. В
този смисъл е необходимо дейностите по управление на ЧР в организацията да
бъдат съобразени с това.
Управлението на ЧР се състои от дейности, които често са представяни като механичен сбор от управленски решения относно проблемите, свързани със
служителите в организацията. При този подход липсва интеграция на стратегията по управление на ЧР с организационната стратегия, което предполага неустойчивост на управлението.
Тази слабост се преодолява от прилагането на системния подход. Той разглежда управлението на хората в организацията като съвкупност от дейности и
взаимните връзки между тях, влиянието на вътрешните и външните фактори
върху системата, като се поставя акцент на връзката между развитието и управлението на хората и екипите в организацията и постигането на корпоративните
цели.
Харизанова определя тази система като „съвкупност от всички функции по
управлението на хората, взаимодействията между тях, отношенията, начините
за организация на труда за постигане на бизнесцелите на организацията и приложимия инструментариум от принципи, методи и техники“ (Харизанова, 2009,
с. 4).
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На съвременния етап на развитие все повече се споделя идеята, че управлението на ЧР трябва да бъде стратегически процес. Иванова (2014) е на мнение, че за да отговорят на новите икономически и социални предизвикателства,
свързани с модернизирането на трудовите отношения и тенденциите в заетостта, работодателите трябва да насочат своите управленски решения към въвеждане на нови модели на организация на труда, усъвършенстване на практиките
за управление на човешките ресурси и намаляване на социалната цена за работниците.
Енерт (2009) разработва модел за устойчиво управление на ЧР, като разглежда ефектите от това управление на ниво общество, организация и индивид.
Тя предлага четири възможни стратегии във връзка с развитието на ЧР в организацията: развитие на източниците на ресурси - инвестиране в обучение, осигуряване на баланс между личен и професионален живот; контрол върху състоянието на ЧР – осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и на
възможности за възстановяване; възможност за взаимна размяна на ресурси –
разбиране потребностите на заетите, създаване на отношения на доверие и лоялност, изграждане на партньорства с източниците на ресурси и поддържане на
социална отговорност – прилагане на социалноотговорни практики и постигане
на положителен имидж.
По наше мнение, както беше посочено в т. 1, в основата на устойчивото
управление на хората в организацията следва да се заложи на управление на
заетите лица чрез определяне на стратегически алтернативи. Стратегическите
алтернативи представляват възможностите за избор и всяка организация ги определя според стратегията си. Тези алтернативи трябва да са насочени към УР
на организацията и на заетите лица. Ако хората са информирани за възможностите пред тях, много по-вероятно е те да са ангажирани към организацията, да
продължат да се обучават, да са креативни и да споделят идеите си.
Според нас, предлаганите стратегически алтернативи откриват значителни
възможности за усъвършенстване на управлението на заетите лица, а положителните ефекти ще се проявят в следните направления:
- повишаване качеството на заетите в организацията лица, а от там и качеството на предлаганите услуги;
- осигуряване на устойчивост на всеки служител;
- осигуряване конкурентна способност и устойчивост на организацията
(вж. фиг.2).
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Източник: съставена от автора.

Фиг. 2. Стратегически алтернативи
В своята политика по отношение на инвестициите в човешки капитал, работодателите отчитат обучението и развитието като един от най-важните фактори за конкурентна способност на организациите. Мениджърите имат интерес
да насочат своите усилия към предоставянето на такива възможности за обучение на заетите лица, които са специфични за дейността й. По-добрата квалификация на хората води до увеличаване на възможностите за адекватно реагиране
на бързо променящата се пазарна среда, подобряване на качеството, повишаване на производителността на труда, увеличаване на печалбата, намаляване на
трудовите злополуки, подобряване социално-психологическия климат, постигане на по-добра мотивация у заетите лица и др.
Темата за привличането, развитието и задържането на талантите е особено
актуална. За да изгради успешна стратегия за управление на талантите, е необходимо организацията да осъзнае важността на привличането и развитието им,
които са взаимно свързани процеси – развитието е безсмислено, ако организацията е привлякла най-добрите служители, а не може да ги задържи. Талантите
се развиват чрез предизвикателства, които ги поставят извън зоната им на комфорт и ги карат да бъдат още по-креативни.
По мнение на Богданова (2013), причините за оставане на работещите, вкл.
и на талантите, са: добро и поощряващо възнаграждение; чувство за принад326
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лежност; добър баланс между работа и личен живот; усещане за полезност при
извършване на работата; уважаван лидер или мениджър; гордост от организацията и др.
Стилът на управление е важен мотивационен фактор, който има пряка
връзка с формирането на ангажираност към организацията. Ангажираността на
служителите се определя като „добавена стойност или допълнително усилие,
което служителят влага в работата си, което има пряко отражение върху представянето на организацията“ (Finn and Rock, 1997, p. 221). Ангажираността може
да бъде разглеждана и „поотделно, както като състояние, така и като черта на
характера или като поведение“ (Macey and Schneider, 2008, p. 3). В най-общия
смисъл тя се свързва със създаването у подчинените на чувството за значимост
и принадлежност. В тази насока е необходимо ръководството да разпространява
фирмената мисия и цел и да формира общи цели на организацията и на служителите чрез обвързване на индивидуално поставените цели с фирмената стратегия. При възникването на трудности е редно управляващите да търсят мнението
и идеите на всички засегнати от проблема служители, да осъществяват интензивна комуникация с подчинените. Управлявайки ангажираността на служителите, организациите могат да управляват по-добре продуктивността и разходите
си, да повишават приходите, да оценяват риска, свързан с подбора и задържането на служителите, както и да създават работещи програми за задържане и развитие на талантите. По-високите нива на ангажираност на служителите „намаляват текучеството на кадри“ (Tekleab, 2005, p.148) и „необоснованите отсъствия от работа“ (Muchinsky, 1997, p.316). Ангажираността се влияе пряко и е
следствие от удовлетвореността на служителите. Разликата между тях, според
Косцек, е, че „удовлетвореността е пасивно състояние у служителите, докато
ангажираността е активно поведение“ (Koscec, 2003, p. 49).
Според Семерджиев (2007), способността да се управлява конкурентна организация зависи от лидерските умения, предприемаческия дух и уменията за
работа в екип на хората, участващи в този процес. Потенциалът на всяко начинание се съдържа в хората, отразява се в идентичността му и в способността да
се експлоатира тази идентичност с цел, създаване на продукти и услуги с висока
стойност за потребителите. „Лидерството е особен случай на междуличностно
влияние, благодарение на което човек или група хора правят това, което иска
лидерът от тях” (Шермерон и др., 2006, с. 287).
Марков (2014) е на мнение, че класическите и ситуационните теории за лидерството вече не дават отговор на редица характеристики на лидерското поведение, поради което в последните години се появяват нови концепции, като:
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- Теория на атрибутивното лидерство – основава се на причинноследствените връзки и предполага, че знанието на причината за определена ситуация при определено разбиране от страна на лидера би могло да формира у
него способност да предсказва реакцията на подчинените си.
- Теория на харизматичния лидер – харизматичните лидери изграждат у
последователите си доверие към себе си и към своя поглед, давайки си вид на
самоуверени, непоклатимо уверени в правотата на убежденията си, притежаващи висока морална сила. Това дава възможност те да бъдат възприемани от
последователите си като изключително способни, необикновени, успешни, независимо от трудностите, които стоят пред тях.
- Теорията за взаимодействието между лидер и последователи – според
нея, последователите приписват героични или изключителни лидерски качества, когато наблюдават определено поведение.
Методологията за усъвършенстване дейността по управление на ЧР има за
цел да наблюдава, изследва, анализира, оценява, прогнозира и планира качествените параметри на своята работна сила. В съвременните условия повишаването на качеството на ЧР чрез устойчиво управление е предпоставка за успех.
Това е начинът да се набележат и предприемат мерки за постигане на желани
бъдещи състояния, като се разработват програми за осъществяване на конкретните и общи цели на организацията. Предприемането на конкретни действия за
устойчиво управление на заетите лица е обективна необходимост. То не може и
не трябва да бъде самоцелно, необходимо е да е подчинено на модел за управление и подходяща стратегия. В този смисъл, стратегията за управление на ЧР е
неразделна част от политиката на всяка организация.
В предложения от нас модел е очертан пътя на процеса на управление на
хората в организацията и превръщането на това управление в устойчиво (вж.
фигура 3).
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Източник: разработен от автора.

Фиг. 3. Модел за устойчиво управление на хората в организацията
Моделът за устойчиво управление на ЧР, който предлагаме, очертава няколко основни етапа:
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Първо. Определянето на политика, визия, мисия и стратегия на организацията са основен елемент на управлението – на този етап се дефинират стратегическите цели на организацията. Ако визията и мисията на една организация не са
формулирани добре, не е възможно да се приложи правилно и самата стратегия.
Второ. Стратегията за управление на ЧР обхваща областите, в които се
вземат стратегически решения, свързани с управлението на хората. В съвременната теория управлението на хората се схваща като част от организационната
стратегия. В този смисъл, управлението на ЧР е процес, който трябва да се управлява стратегически, за да е устойчив.
Трето. Стратегическите алтернативи представляват възможностите за избор на организациите. Вариантите за такива в областта на устойчивото управление на хората са много, но, според нас, тези, които сме включили в предложения модел са основни за тази управленска дейност на съвременния етап на
развитие. Всяка организация ги определя според стратегията си.
Четвърто. В новите икономически условия повишаването на качеството на
ЧР е сигурен индикатор за успех и във връзка с това е необходимо инвестирането в хората да е обект на дългосрочно планиране. Оценката и анализът на реализацията на стратегическите алтернативи изпраща разработките към коригиращите действия. Те са необходими, в случай, че не са постигнати поставените
цели и че избраните стратегически алтернативи са нецелесъобразни, а получените резултати след извършената оценка, са незадоволителни. Тогава се налага
разработките да се върнат към началото на системата и да се направят оценки
на политиката, организационната стратегия и на стратегията за управление на
ЧР. Ако направената оценка се окаже отрицателна, се налага набелязването на
нови цели, в съответствие с тях и на нови стратегически алтернативи и разработването на нова стратегия. Съществуването на обратна връзка е едно от задължителните условия за УР на организацията.
Пето. В основата на усъвършенстване на управлението на заетите лица е необходимо мениджърите да са запознати с промените на вътрешната и на външната среда така, че да могат да вземат решения в критични ситуации, да разглеждат управлението от стратегическа гледна точка, да разглеждат в единно цяло
необходимите дейности и отговорности по отношение на управление на ЧР.
Разработването на модел за устойчиво управление на хората в организацията е непрекъснат процес, който се влияе от вътрешната и външната среда. Динамиката на развитие на икономиката и по-конкретно на организацията, предполага постоянно изследване и анализ на развитието и набелязването на нови,
по-актуални стратегически алтернативи.
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В заключение може да се каже, че моделът за устойчиво управление на ЧР,
който предлагаме, представлява съвкупност от елементи и причинно-следствени
връзки между тях. Той може да се използва от различни организации, в зависимост от тяхната специфика – стил на управление и равнище на организационна
култура. Предложеният модел е принципен, което предполага, че с определена
преориентация на някои елементи и стратегически алтернативи може да се използва и за други стратегически функции. Поради взаимната обвързаност на отделните функции за управление е необходимо организациите да внедряват и да поддържат система за устойчиво управление на ЧР, която да гарантира постоянен
мониторинг на дейностите, координация и целенасоченост на процесите.
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SUSTAINABLE MANAGEMENT APPROACH
TO HUMAN RESOURCES IN ORGANIZATIONS
Katya Antonova
Abstract
The high degree of process automation, the rapid penetration of new technologies and
changes in the modern business environment make people one of the main sources of
competitive advantage for each organization. Strategic thinking takes people as a major
resource, and managers realize that in order to be competitive on the modern market, it is
necessary to steadily manage their human resources. Sustainable management of people, their
abilities and ideas give organizations a competitive edge in the market. The purpose of the
author in this article is to develop a model for sustainable human resource management in
order to achieve the competitiveness and sustainability of organizations.
Key words: sustainable development, organizations, sustainable management, human
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Резюме
Статията анализира развитието на катедра ОИТ в периода след 1990 г.,
което е третият етап в историческото развитие на катедрата. Публикацията е посветена на 80-та годишнина от основаването на катедрата, която
се отбелязва през 2017 г. Последователно са разгледани учебно-преподавателската и научноизследователската работа на катедрата през изследвания период, като акцентът е върху мащабната реформа във висшето
икономическо образование в България след 1990 г. като отражение на
промяната в социално-икономическите условия в страната. Изложени са
основните жалони в развитието на катедрата. Периодът е оценен критично, като са дадени оценки както за постиженията, така и за пропуските.
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Въведение
Катедра „Обща икономическа теория” е създадена в състава на Висшето
търговско училище (ВТУ) в гр. Варна през 1937 г. като катедра „Политическа
икономия”. Преподаването на учебната дисциплина „Политическа икономия” е
въведено още с приемането на първия учебен план на ВТУ през 1920 г., поради
което пътят на развитие на катедрата е неотделим от пътя на развитие на ВТУ,
днес Икономически университет – Варна. Създаден през 1920 г., като първото бъл334
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гарско висше икономическо училище, в своята почти стогодишна история университетът преминава през превратностите на времето. Заедно с него се развива
и променя и катедрата. Тъй като периодът след 1920 г. се съпътства със значителни социално-икономически трансформации, в развитието на университета, а
оттук и на катедрата, могат да се обособят три сравнително ясно разграничени
периода: от 1920 г. до Втората световна война; от края на Втората световна
война до 1989 г. и от 1990 г. до сега. Изложението насочва вниманието към третия, последен етап в 80-годишната история на катедрата и е посветено на тази
забележителна годишнина.
От края на 1989 г. в нашата страна започва дълбока социално-икономическа промяна. Страната поема по нов курс в своето развитие – към демократизация и изграждането на пазарна икономика.
Смяната на модела на икономиката – от централна-планова към пазарна,
породи необходимост от дълбока реформа на системата на висшето икономическо образование в България. При новите условия задачата е да се подготвят
специалисти за нуждите на пазарната, а не на социалистическата икономика. Реформата във висшето икономическо образование започва от икономическата
теория, която е теоретико-методологичната основа на цялата система на икономическото знание.
Първите стъпки към реформирането на обучението по икономическа теория в ИУ – Варна (ВИНС „Д. Благоев” се преименува в ИУ през 1990 г.) започват през учебната 1990/1991 г. Отменя се изучаването на дисциплините ПИ на
капитализма и ПИ на социализма и те са заменени с Обща икономическа теория
(така във Варна се превежда понятието Economics). Приета е първата учебна
програма по новата дисциплина. В катедрата е постигнато съгласие учебното
съдържание на курса „Обща икономическа теория” да бъде съгласувано с утвърдените учебни курсове по теория на пазарната икономика в западните университети. През 1991 г., с решение на Академичния съвет, катедра „Политическа икономия” е преименувана в катедра „Обща икономическа теория”. Отпада и
държавният изпит по политическа икономия.
Тези първи стъпки слагат началото на един продължителен, сложен и нелек процес на реформиране, който обхваща:
 разработване на нова учебна документация;
 промяна в учебното съдържание и неговото структуриране;
 подготовка на нови лекционни курсове и семинари;
 разработване и написване на нови учебници и учебни помагала;
 промяна на методиката на обучение и оценяване на знанията.
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При липсата на собствена изследователска работа в полето на пазарната
икономика и при едва започващите стъпки на преход към реалностите на пазарното стопанство, промяната в преподаването на икономическата теория на първо време не можеше да бъде друго, освен трансфер на знания и опит от западните университети с неговото адаптиране към българските условия. Ето защо,
съдържание на общо-методологичното обновление на обучението и преподаването, поне на първия етап, бе пренасяне на модерното като учебно съдържание
преподаване на икономическата теория в западните университети с опити за
неговото адаптиране към съществуващата у нас среда.
Важна роля за извършването на реформата на икономическата теория в катедра ОИТ на ИУ – Варна играе помощта отвън. През лятото на 1991 г. в ИУ –
Варна е организирана лятна школа по Икономикс за преподавателите от университета от страна на Университет Делауер – САЩ. Преподавателите от ИУ –
Варна, в т.ч. и преподавателите от катедрата, слушат лекционни курсове по
Въведение в Микро- и Макроикономиката, Междинна Микроикономика, Публични финанси и др. и имат възможност да общуват с висококвалифицирани
преподаватели като проф. Дж. Милър, проф. К. Кофорд и др.
През учебната 1991/1992 г. гост-професор към катедрата е американският
професор Джеймс Ангресано. Той пристига в България по линия на българоамериканската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. В рамките на цяла
учебна година проф. Ангресано чете лекции по Микроикономика и Макроикономика пред студентите на ИУ – Варна. По собствено желание изнася паралелен курс по Микро- и Макроикономика за преподавателите от университета,
участва с написването на три глави в подготвяния от катедрата нов учебник по
„Обща икономическа теория”. Проф. Ангресано изиграва положителна роля за
адаптирането на преподавателите от катедрата към изискванията на новите реалности в България. Той доброжелателно и отзивчиво споделя информация и
опит за преподаването на икономическа теория в американските университети.
През периода 1993 - 1995 г. е основният фактор за въвличането на преподаватели от катедрата в международни изследователски проекти.
Безспорно основно значение за извършването на промяната имат положените усилия за преквалификация на преподавателския състав на катедрата чрез
самоподготовка. Важно място сред тези усилия заемат международните специализации, осъществени от някои членове на катедрата:
 През учебната 1990/1991 г. професор Якимова се преквалифицира в течение на една година в САЩ, към Университета на Оклахома.
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 През 1993 г. проф. З. Младенова специализира 4 месеца по програма
ТЕМПУС във Великобритания, към Университета на Брадфорд.
 Доц. Хр. Мавров, с цел повишаване на професионалната си квалификация, придобива магистърска степен по икономикс от Университета на Делауер,
САЩ, след проведено обучение към този университет през периода 1992-1994 г.
Обобщен резултат на този етап от работата по въвеждането на новото
учебно съдържание в преподаването е публикуваният от катедрата през 1993 г.
учебник по Обща икономическа теория. Въпреки, че отделни преподаватели от
катедрата са в състояние да разработят самостоятелно учебници по новата учебна дисциплина, при решаването на тази задача в катедрата се утвърждава колективното начало. В сформираните авторски колективи се включват всички хабилитирани преподаватели и преподаватели с научна степен от катедрата. Работата по новия учебник е съпътствана с много дискусии, обсъждания и проучвателна работа по широк кръг проблеми на методологията, теорията и преподаването. В крайна сметка, през 1993 г. излиза от печат учебника „Обща икономическа теория”, който е един от първите български учебници за въвеждащия курс
по Икономикс.1
През учебната 1995/1996 г. настъпват промени в учебния план и в съответствие с европейските образователни стандарти, преподаването на икономическа
теория се обособява в две отделни дисциплини: Микроикономика и Макроикономика. В съответствие с промяната на учебния план, още през 1996 г. катедрата подготвя ново допълнено и основно преработено издание на учебника по
Обща икономическа теория вече в две части – част първа – Микроикономика и
част втора – Макроикономика.
(Следва да се отбележи, че: сега на студентите в ИУ – Варна се предлага
петото издание на учебниците по Микроикономика и Макроикономика на катедра ОИТ, като всяко следващо издание е преработено, обогатено, допълнено и
актуализирано, в сравнение с предходното.)
Заедно с Микроикономика и Макроикономика, като задължителна дисциплина във фундамента всички студенти от ИУ – Варна през 90-те години изучават и дисциплината „Икономически теории” (новото наименование на дисциплината „История на икономическите учения”). В новите условия за развитие на
висшето икономическо образование след началото на 90-те години, при отпадане на редица ограничения и едностранчиви тълкувания, катедрата осъзнава необходимостта от цялостно преосмисляне на курса по „Икономически теории”.
Този процес отнема десет години и намира отражение първо в лекциите. Новият
учебник по „Икономически теории”, в който се съдържат новите виждания и
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оценки на преподавателите от катедрата относно школите на икономическата
мисъл, се появява едва в края на периода: том 1 излиза през 1999 г., а том 2 –
през 2001 г. Учебникът бързо намира признание и завоюва авторитет сред колегията и сред преподавателите от цялата страна. Той и до днес се цитира и използва не само в ИУ – Варна.
С отпечатването на учебника по Икономически теории в края на ХХ – началото на XXI в., катедрата осигури всички преподавани от нея фундаментални
дисциплини в ОКС „Бакалавър” с учебници и учебни помагала.
През 90-те години на ХХ в. връзките между трите основни катедри по икономическа теория – София, Варна и Свищов, са почти напълно прекъснати. Те
се възстановяват в края на ХХ – началото на XXI век, когато трите катедри организират редица научни конференции, семинари и т.н., посветени на реформата в преподаването. Те оказват положително влияние върху хода на реформата
на икономическата теория в България в трите основни центъра на икономическото образование в страната.
През 90-те години на ХХ в. и в хода на реформата в преподаването на икономическа теория в България, с цялата сериозност стои въпросът за преподаването на теорията на преходната икономика. За съжаление през този период въпросът не се превърна в обект на дискусии сред икономистите-теоретици. Това
състояние на нещата може да се обесни с трудностите, съпътствали смяната на
лекционните курсове от Политическа икономия към Икономикс. В катедра ОИТ
на ИУ – Варна има един преподавател, който се ангажира активно с този проблем. През учебната 1995/1996 г. З. Младенова след спечелен конкурс на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” заминава като
гост-преподавател в Университета на Тексас, в гр. Остин, където в течение на
цял семестър чете лекции по Теория на прехода (Economics of Transition). След
завръщането си в България, З. Младенова предлага този курс в ИУ – Варна. Той
се слуша като избираема дисциплина от студентите от ІV курс, специалност
МИО. През периода от 1996/1997 г. до 2007/2008 г. дисциплината неизменно е
избирана от студентите и се ползва с голям интерес. З. Младенова пише статия
(в две части) под заглавие „Защо е необходим самостоятелен курс „Теория на
преходната икономика”?” (Младенова, З., 2002), в която отстоява идеята, че, от
една страна, не е възможно (по-скоро е недостатъчно) въвеждането на особеностите на прехода в основните курсове по Микроикономика и Макроикономика, а, от друга страна, е необходимо студентите в България да имат знания не
само за пазарната икономика, но и за света, в който живеят (през онзи период
това не е пазарната икономика, а преходната икономика). След 2007/2008 г., с
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оглед на пълноправното членство на България в ЕС, проф. Младенова сама сваля дисциплината от учебния план.
През късния период на прехода към пазарно стопанство в България, курсове по Теория на прехода се водят единично от преподаватели в катедра Икономикс на УНСС, в Стопанския факултет на СУ, в Американския университет в
Благоевград. Следва да се отбележи, че отказът на колегията да преподава масово курс по Теория на прехода в българските висши икономически училища, е
една от сериозните слабости на реформата в преподаването на икономическа
теория в България, разгърнала се след 1990 г.
От дистанцията на времето може да се каже, че в периода на 90-те години
на ХХ в. академичният състав на катедра ОИТ осъществява огромна иновативна
дейност в областта на учебната работа, усвоявайки преподаването на принципно нова система от теоретични знания. В края на 90-те години катедрата е вече
авторитетна академична структура, която осигурява ефективна и интензивна
преподавателска дейност в областта на преподаването на съвременната икономическа теория. Тя разполага със значителен потенциал от научно-преподавателски кадри, способни да предлагат качествен образователен продукт.
След 2000 г. постепенно се оформя сегашната структура на образователната и учебно-преподавателската дейност на катедрата. Тя непрекъснато се развива, усъвършенства и обогатява. Наред с фундаменталните дисциплини, преподаватели от катедрата започват да четат и редица специализирани дисциплини. Възможности за това се откриват в резултат на установяването на добри
връзки с определени катедри от ИУ – Варна, на първо място, с катедра „Финанси” и катедра МИО. Учебните дисциплини, които влизат в учебните планове на
студентите, обучаващи се в специалности в изброените профилиращи катедри,
са непосредствено свързани и произтичат от научноизследователската работа на
преподавателите от катедра ОИТ. По този начин продължава традицията за
катедрата на установяването на тесни връзки между учебно-преподавателската
и научноизследователската работа. Към преподаваните специални дисциплини
от преподаватели от катедрата в ОКС „Бакалавър” се отнасят: Международен
икономикс, Сравнителни икономически системи, Транснационалните корпорации в световната икономика, Икономика на публичния сектор, Публични финанси, Теория на растежа, Теория на парите, Пари и парична политика, Теория
на преходната икономика, Икономика на социалната сфера, Управленска икономика, Публичен и частен избор, Foreign Direct Investments and Transnational
Corporations и др.
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С въвеждането на магистърската степен на обучение (от учебната 1995/
1996 г.) катедра ОИТ, макар, че няма своя магистърска специалност, участва в
обучението на студентите от различни магистърски програми. На първо място,
се четат лекции по Микроикономика и Макроикономика (от учебната 2016/2017
г. двата курса се обединяват за магистрите в един – курс по Икономикс), но
също и по ред специализирани икономически дисциплини.
В контекста на разгръщащия се процес на интернационализация на висшето образование в Европа и света, ИУ – Варна въвежда обучение на английски и
руски език. Сега в университета се води обучение на английски език в една бакалавърска („International Business”) и две магистърски специалности. На руски
език се води обучението на студентите от специалност „Международен туризъм”. Преподаватели от катедра ОИТ се включват активно в преподаването на
дисциплини на английски език. С подобна отговорна задача се ангажират проф.
З. Младенова, проф. И. Якимова, доц. К. Колев, гл. ас. В. Тодоров, гл. ас. Св.
Михайлова. Преподаването на основните за катедрата дисциплини на руски
език е поверено на доц. К. Господинов, който е защитил докторска дисертация в
Москва.
През последните години отговорностите на катедра ОИТ в ръководството
на магистърските програми в ИУ – Варна се увеличават чувствително. Доц. Хр.
Мавров е административен отговорник на международната магистърска програма на ИУ – Варна, съвместно с Нотингам Трент Юнивърсити, Великобритания, по специалност „International Business and Management”. Катедра ОИТ администрира втората международна магистърска програма по „International Business and Economics”, съвместно с Бизнес училището на Университета на Мумбай, Индия, а пряк ръководител на програмата от страна на катедрата е доц. К.
Колев.
В заключение може да се обобщи, че преподавателите от катедра ОИТ
участват в обучението на студенти от всички специалности на ИУ – Варна, в
ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, във всички форми на обучение: редовна,
задочна и дистанционна, както и в чуждоезиковото обучение.
Добрата езикова подготовка на преподавателите от катедра ОИТ им дава
възможност да участват активно в обучението на входящи студенти в ИУ –
Варна по програма „Еразъм” („Еразъм” +). В тази дейност участват петима преподаватели от катедрата, а предлаганите от тях дисциплини на английски език
са 8 (вж. табл. 1).
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Таблица 1
Преподаватели и преподавани дисциплини
за входящите студенти по програма „Еразъм”
Учебна дисциплина
1. Foreign Direct Investments and Transnational Corporations
2. Comparative Economic Systems
3. Managerial Economics
4. Macroeconomic Theory and Policy for
Media Interpretation
5. Behavioral Economics
6. Public Choice
7. FDI and Regional Development
8. Personnel Economics

Преподавател
Проф. Зоя Младенова
Проф. Ивона Якимова
Доц. Христо Мавров
Доц. Христо Мавров
Доц. Калоян Колев
Доц. Калоян Колев
Доц. Калоян Колев
Гл. ас. Александър Тодоров

Академичният състав на катедра ОИТ се включва активно в международния академичен обмен, като участва в преподавателска дейност в чужди университети. Както бе отбелязано по-горе, проф. З. Младенова чете лекции през
зимния семестър на учебната 1995/1996 г. пред американски студенти на Университета на Тексас в гр. Остин. С инициирането на програма „Еразъм” на ЕС
се откриват нови възможности за преподавателска мобилност, от която преподавателите на кат. ОИТ се възползват в пълна степен. През периода след 1995 г.
шест преподаватели от катедрата са реализирали 25 преподавателски мобилности в американски и европейски университети.
Реформата при на преподаването на икономическа теория отваря вратите
за промяна и на научните възгледи. Трансформацията в областта на научните
изследвания е дълбока и драматична. Извършва се истинска „смяна на парадигмата” тъй като новата теоретична система е фундаментално различна от марксистката ПИ, която тя идва да смени. Все пак, следва да се отбележи, че това е
твърде специфична „смяна на парадигмата”. Спецификата й се изразява в следното:
1) Това не е смяна на парадигмата в науката в смисъла на Т. Кун, т.е. „научна революция”, а е процес на изменение в областта на икономическата теория
в един определен регион на света – бившите социалистически страни от ЦИЕ и
ОНД.
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От гледна точка на философията на науката, „смяната на парадигмата” е
част от прогреса на знания, една от формите, в които се реализира този прогрес
(„скок”). Смяната на парадигмата в този смисъл говори за пробив, за обновление в особени мащаби и дълбочина, за нов етап в развитието на науката, разбирана като световен феномен. В случая не става въпрос за подобни процеси в
световната икономическа наука, а за реформа и замяна на една теоретична
алтернатива с друга по причини, лежащи извън сферата на самата икономическа теория.
2) Причина за това не е прогресът в развитието на науката, достигнатата
степен на научното знание в неразривна връзка с променящата се икономическа
действителност, а смяната на икономическата система, промените в обективния
икономически свят в определен район на планетата.
3) Процесът започва от преподаването, а не от науката. И се развива в посока от преподаването към науката.
При смяната на парадигмата е обратно: първо се развиват процесите в науката – раждат се нови идеи, в хода на дискусии и творчески търсения те се обогатяват, развиват и утвърждават и едва когато станат достатъчно общоприети,
те влизат и в преподаването. Причинно-следствените връзки, с други думи, са
от науката към преподаването. В периода след началото на трансформациите в
бившите социалистически страни се случи обратното: процесът стартира от
преподаването, и впоследствие започва да се пренася и в науката.
Всичко това дава основание изразът „смяна на парадигмата” на полето на
икономическата теория в бившите социалистически страни, именно поради своя
твърде специфичен характер, да се поставя в кавички.
Както бе отбелязано по-горе, разработването на новите учебни дисциплини
по Микроикономика, Макроикономика и ред други, за университетските преподаватели се превърна в процес на обучение в новата теоретична парадигма, вратата, през която те започнаха да навлизат в нови научни територии.
През 90-те години на ХХ в. положителна роля за навлизането в новата теоретична парадигма изиграва участието на преподаватели от катедрата в международни изследователски проекти. Четирима преподаватели от катедрата: проф.
З. Младенова, проф. И. Якимова, доц. В. Гаргов и доц. К. Колев участват през
този период в 7 международни научни проекта.
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Таблица 2
Участие на преподаватели от катедра ОИТ
в международни научни проекти
Участник/участници

Година

Зоя Младенова

1992 - 1993

Зоя Младенова
В. Гаргов

1993 - 1994

Зоя Младенова

1994 - 1995

Ивона Якимова

1996

И. Якимова
Т. Тодорова
Ивона Якимова
Ал. Шиваров
И. Якимова
К. Колев

2000
2002

2003 - 2004

Водеща
Тема на проекта
институция
Krakow Academy of Challenges for SocioEconomics, Poland Economic Theory
The Reform of the
Central European
Fiscal Systems in
University, Prague
Post-communist
countries
The Emergence of
Social Insurance
Stockholm UniversiFunds: Fiscal, Politity, Sweden
cal and Social Aspects
Privatization and
Evaluation of compaUCEMET
nies – the Bulgarian
model
The TNCs investUCEMET
ments in CEE
Determinants of EcoWorld Bank
nomic Growth
International organiUniversity of Trento, zations and local
Italy
development in the
Balkans

Участието на преподаватели от катедрата в международни научни проекти
се допълва от международни научни специализации, някои осъществени в периода преди 1990 г.
Важен фактор за развитието на научноизследователската дейност на катедра ОИТ се оказва личната мотивация в контекста на индивидуалното академично развитие и израстване. Макар, че Законът за научните степени и звания е
променен едва през 2011 г., и според стария, и според новия закон, основен
фактор за кариерно развитие е научноизследователската и публикационната
дейност. Това стимулира преподавателите от катедрата към активна научна работа. Осъществяват се първи хабилитации. През периода 1990 - 2017 г. 7 преподаватели от катедрата се хабилитират с научното звание „доцент”, а по-късно
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трима от тях и с научното звание (днес академична длъжност) „професор”. Във
връзка с това са написани и публикувани хабилитационни трудове.
През първото десетилетие на ХХ в. от катедрата е защитена втора докторска дисертация – през 2005 г. от проф. И. Якимова на тема „Пазарен универсализъм и пазарно разнообразие”.
Научните трудове, свързани както с първата, така и с втората хабилитация
стават обект на сериозни и задълбочени обсъждания в катедрата. Монографии,
дисертации и др. научни трудове се обсъждат критично, компетентно и добронамерено. Установява се традиция, при обсъждането на втора докторска дисертация или монографичен труд за заемането на академичната длъжност „професор”, във вътрешнокатедрените обсъждания да се канят представители от другите две основни катедри: катедра „Икономикс” на УНСС и катедра „ОТИ” на
СА „Д. Ценов” в гр. Свищов. Стремежът е да се приобщят към обсъждането
най-изявените специалисти по даден проблем от страната и да се следват национални стандарти при кариерното развитие и израстване.
От началото на новия век научните интереси се преориентират към участие
във вътрешния конкурс за научни проекти на ИУ – Варна по целева бюджетна
субсидия. Преподаватели от катедрата участват успешно във вътрешния конкурс за научни проекти, както с колективни, така и с индивидуални проекти. Те
са по значими и актуални научни проблеми. Статистическата справка показва,
че за периода 2000 - 2017 г. академичният състав на катедрата е реализирал успешно 5 колективни проекта и 6 индивидуални (разработване на емпирични
части на докторски дисертации) по вътрешния конкурс за научни проекти на
ИУ – Варна.
Таблица 3
Участие на колективи от преподаватели от катедра ОИТ
във вътрешния конкурс за научни проекти
Научен колектив
Зоя Младенова
Калоян Колев
Веселина Димитрова
Кр. Николова
Е. Тонкова
С. Димитрова
Т. Иванова

Срок на проекта
2002 - 2004 г.

2004 - 2006 г.

Тема
Резултат
Преките чуждестранПубликувана мони инвестиции в ренография
гион Варна
Потребление и икономическа активност Публикувана мона България по пътя нография
към ЕС
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А. Апостолов
З. Младенова и др.
И. Якимова
Хр. Мавров
К. Господинов
С. Господинова
Т. Иванова
Зоя Младенова
Калоян Колев
Свилена Михайлова
К. Капитанов

2008 - 2011 г.

Динамика и тенденции в развитието на
град Варна за 20 години на преход

2011 - 2013 г.

Социални измерения
на рецесионната бъл- Публикувана могарска икономика в
нография
периода 2008 - 2013 г.

2016 - 2018 г.

Вносът на ПЧИ и
реиндустриализацията
на българската ико- Проектът е в процес
номика (на примера на изпълнение
на вноса на ПЧИ от
ФРГ и Франция)

Публикувана монография

В контекста на изложената дотук активна научноизследователска работа на
преподавателите от катедра ОИТ се очертават научните области и проблеми,
към които в новите условия след 1990 г. катедрата се специализира и към които
гравитира основната част от научните интереси. За катедра ОИТ това са:
 Икономическа теория и методология
 Глобализация на икономиката, ТНК и ПЧИ, внос на ПЧИ в България
 Сравнителни икономически системи
 Несъвършена конкуренция и информационна икономика
 Основни макроикономически зависимости: инфлация и безработица
 Държавен бюджет и фискална политика
 Платежен баланс
 Финансова стабилност и макроикономическа политика
 Доходи и потребление
 Пазар на труда
 Неравенство
 Институционална икономика.
Преподаватели от катедрата участват активно в национални и международни научни конференции. Те са редовен участник и в организираните от трите катедри срещи на икономистите-теоретици, които се възраждат от началото
на новия век. Катедра ОИТ също става организатор и инициатор на научни
конференции. Без претенции за изчерпателност, следва да се посочат три научни прояви, организирани от катедрата и превърнали се в научни прояви с национално значение.
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През 2005 г. катедрата организира научна конференция на тема „Икономическата теория в края на ХХ – началото на XXI век”, която събра за участие
представители на колегията на икономистите-теоретици от много университети
в България. Специално следва да се отбележи, наред с традиционно добрите
връзки с катедрите от УНСС и СА „Д. Ценов” гр. Свищов, основни наши партньори в научните инициативи, доброто сътрудничество с колеги от Института
за икономически изследвания при БАН, които се превърнаха в активни участници в тази, както и в последващите научни прояви, организирани от катедрата.
През 2007 г. и във връзка със 70-та годишнина на катедрата, бе организирана научна конференция „Политическата икономия – минало или бъдеще на
икономическата теория?”. С тази проява за първи път в България след 1990 г. на
преден план бе изваден въпросът за политическата икономия. Повод за гордост
на катедрата е, че точно тя постави началото на една дискусия по въпроса за
политическата икономия в съвременните условия, която продължава.
През 2016 г. като отзвук на събития, случващи се в световен мащаб, катедра ОИТ организира кръгла маса на тема „Критиката към неокласическия икономикс в светлината на последната глобална криза”. Както и в други подобни
случаи, научната проява предизвика голям интерес и широко участие на преподаватели от цялата страна.
Може да се направи извод, че с организираните през последните 10-15 години научни прояви катедрата заема ясно изразена ниша в научните изследвания в страната с ориентацията си към теоретико-методологични проблеми на
самата икономическа теория и предизвикателствата, пред които тя се изправя.
През периода 1991 - 2016 г. публикуваните научни разработки в катедрата
са 322, от които 12 монографии, 33 научни студии, 101 научни статии, 116 научни доклада и 60 други научни трудове. 103 от тях са от участия в научни
конференции (национални и международни), а 32 или 10% са на английски
език. През последните години членовете на катедрата се ориентират към публикации в авторитетни реферирани и индексирани научни издания в страната и
чужбина.
Научноизследователската дейност на катедра ОИТ през последния етап от
развитието ѝ е високо ценена, а компетенциите и квалификацията на преподавателите се ползват с признание и авторитет. През периода 1990 - 2011 г. като
членове на Специализирания научен съвет по икономическа теория и МИО при
ВАК са участвали: проф. Здр. Ковачев, проф. Вл. Владимиров, проф. З. Младенова, проф. И. Якимова. След приемането на ЗРАСРБ, представители на катедрата участват като членове на научни журита в конкурси за придобиването на
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ОНС „доктор” или за заемането на академични длъжности в много университети на България.
Друго признание за авторитета на преподавателите от катедрата и тяхната
научна дейност е участието на проф. З. Младенова в дейността на Фонд „Научни
изследвания”, гр. София. Професор Младенова е член на Постоянната комисия по
обществени и хуманитарни науки на ФНИ през периода 2013 - 2016 г. През 2017
г. проф. Младенова бе избрана за член на Акредитационния съвет на НАОА.
Представители на катедрата членуват в национални и международни научни организации, участват като членове или като външни рецензенти към редколегиите на национални и международни периодични издания. Доц. Мавров е
зам. гл. редактор на сп. Известия на ИУ – Варна.
Катедрата чрез свои представители участва в Общото събрание на университета, в Академичния съвет, Факултетни съвети, различни комисии и пр. и се
ползва неизменно с подкрепата на академичното ръководство.
През последните 6 - 7 години науката в ИУ – Варна се развива в нови организационни форми. Ето защо, през 2014 г. група преподаватели от катедрата, в
съответствие с общността на своите научни интереси, създадоха Изследователски център по глобализация и ПЧИ. Решаващо в центъра е участието на преподаватели от катедра ОИТ, макар, че в него участват и преподаватели от други
катедри на университета. Ръководител на Центъра е проф. З. Младенова. Той е
звено за извършване на теоретични и приложни научни изследвания и образователна дейност в областта на световната икономика, международните икономически отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и дейността на
ТНК в националната и световната икономика. Сега центърът изпълнява проект
по вътрешния конкурс за научни проекти на ИУ – Варна на тема „Вносът на
ПЧИ и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на вноса
на ПЧИ от ФРГ и Франция)”, който има срок на изпълнение до 2018 г. В реализирането на проекта участват проф. З. Младенова – ръководител, доц. К. Колев,
гл. ас. Св. Михайлова и докт. К. Капитанов.
В края на 2015 г. ИУ – Варна обедини всичките си научни центрове в нова
структурна единица като създаде Научноизследователски институт. За Директор на новия институт Академичният съвет избра проф. З. Младенова.
Успешно се развива и докторантурата към катедрата. Докторантската
програма по „Политическа икономия” (Обща икономическа теория), която многократно е получавала акредитация, е насочена към разработването на актуални
и значими теоретични и теоретико-приложни проблеми на националната икономика и на регионалното и световното стопанство. Тя осигурява задълбочена
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теоретична подготовка и аналитични умения на обучаваните, като насърчава
използването на плуралистичен и интердисциплинарен подход в научните разработки на докторантите.
През периода 2000 - 2017 година по докторската програма „Политическа
икономия (Обща икономическа теория)” са обучавани общо 18 докторанти, като
успешно са защитили дисертации 9.
Следва да се отбележи, че катедра ОИТ участва активно в обучението на
докторанти от други катедри на ИУ – Варна. Тя осъществява обучение и провежда изпит по докторантските минимуми по Микро- и Макроикономика. Членове на катедрата са участвали и участват в обсъжданията на докторски дисертации в различни катедри на университета. През различни периоди от време те
са били и научни ръководители на докторанти от други катедри: например
проф. Младенова е била ръководител на двама докторанти на катедра МИО, а
проф. Якимова – на един докторант на кат. МИО.
Заключение
Изложението по-горе дава основание да се направи извод, че периодът
след 1990 г. е период на дълбоки преобразования за катедра „Обща икономическа теория”. Въвеждат се нови учебни дисциплини и се усвоява преподаването на нова система от икономически знания. Извършва се „смяна на парадигмата” в областта на научните изследвания, като неокласическата теория (Economics) идва да смени марксистката политическа икономия. Цялостната дейност на
катедрата – и учебно-преподавателската, и научноизследователската, се ориентира към потребностите и проблемите на пазарната икономика. В същото време
катедрата не забравя своето минало. Академичният състав на катедрата съхранява историческата си памет, уважава и цени постиженията на своите предшественици, извлича ценни поуки от миналото. Отбелязвайки своята 80-та годишнина, катедрата ще продължи да следва своите образователни и научни традиции като важна част от структурата на ИУ – Варна и престижно средище на
икономическата наука и образование в България.
Бележки
1

Първият сборник по ОИТ е издаден от катедрата една година по-рано, през
1992 г. Вж.: Владимиров, Вл. и др., Микроикономика: тестове, задачи, казуси,
Варна, СТЕНО, 1992 г., с. 143. Впоследствие са издадени самостоятелни сборници по Микроикономика и по Макроикономика, които многократно са преработвани и преиздавани.
348

З. Младенова. Катедра „Обща икономическа теория” в периода след 1990 година – трети
етап в 80-годишната история на катедрата

Литература
1. Младенова, З. Защо е необходим самостоятелен курс „Теория на преходната
икономика?, част 1, Известия на ИУ – Варна, кн. 1, 2002 г., с. 115-126
2. Младенова, З. Защо е необходим самостоятелен курс „Теория на преходната
икономика?, част 2, Известия на ИУ – Варна, кн. 2, 2002 г., с. 122-127
DEPARTMENT “GENERAL ECONOMIC THEORY” IN THE PERIOD AFTER
1990 – THIRD STAGE OF THE 80-YEARS HISTORY OF THE DEPARTMENT
Zoya Mladenova
Abstract
The paper analysis the development of Department “General Economic Theory” in the
period after 1990, which period is the third stage of the historical development of the department. The publication is dedicated to the 80th anniversary of the Department, which is celebrated in 2017. The author deals with the educational work and the research work of the Department in the period under discussion, the accent being on the profound reform in higher
economic education in Bulgaria after 1990 as a reflection of the change of the economic system. The main steps of the reform in the Department “General Economic Theory” are revealed. The period is assessed critically by the author, who points out not only the accomplishments, but also the shortcomings of the transformation process.
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