
1 
 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ОТРАСЛИ” 

 

 

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 

 

СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ В 

КОНТЕКСТА НА ОБЩНОСТНИТЕ ПОЛИТИКИ 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” в професионално направление: 3.8. Икономика (Икономика и 

управление по отрасли – публичен сектор) 

 

 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

Проф. д-р Албена Вуцова 

 

София 

2015 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден на Разширен катедрен съвет на катедра 

„Икономика и управление по отрасли” при СУ „Свети Климент Охридски”, 

Стопански факултет на 15.12.2015 г. Авторът на дисертационния труд е 

докторант на самостоятелна подготовка към същата катедра, съгласно решение 

на Факултетния съвет към Стопански факултет, заповед № РД 20-

1373/24.10.2013 на Ректора на СУ. 



3 
 

 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност и значимост на изследваната проблематика 

Развитието на висшето образование е една от основните теми в дневния ред на 

Европейския съюз (ЕС) към днешна дата и заема централно място в „Европа 2020“ - 

стратегията на съюза за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж през 

втората декада на века. Значението на висшето образование за постигането на устойчив 

растеж, е подчертано и в стратегическата рамка за сътрудничество в областта на 

образованието и обучението (ЕСЕТ 2020), според която предизвикателствата на 

съвременния глобализиращ се свят налагат изграждането на конкурентоспособна 

европейска икономика на знанието.  

В национален обхват приетата неотдавна Стратегия за развитие на висшето образование в 

Република България  за периода 2014-2020 г. определя висшето образование като двигател 

за динамичното развитие на икономиката и изграждането на общество, основано на 

знанието. В същото време стратегията подчертава, че основното предизвикателство пред 

българските висши училища е преодоляването на изоставането спрямо водещите 

европейски страни, като за целта е необходима успешна трансформацията на висшето 

образование във „фактор за печелене на предимство в европейската и глобалната 

надпревара за знания, умения, икономически и материален просперитет и духовен 

напредък“.   

В този контекст, развитието на българските висши училища, е особено актуално като 

тематика, обект на настоящия дисертационен труд. 

Българските университети са засегнати от засилваща се конкуренция, резултат от 

развитието на Болонския процес и разширяващата се интернационализация и глобализация 

на висшето образование. Те са обект на въздействието на общностните политики, които 

създават нова стратегическа парадигма в рамките на ЕС, и на редица национални фактори 

като неефективни секторни политики, намаляващо публично финансиране или 

демографски дисбаланси. Практически висшите училища в страната са в криза, свързана с 

перманентно променящата се среда и повишените изисквания към обществената им роля. 

Понастоящем българските университети са изправени пред ключови предизвикателства 

като задълбочаване на специализацията и повишаване на конкурентоспособността, 

увеличаване дела на качествени научни изследвания, създаване и развитие на капацитет за 

стратегическо управление на трансфера на знания, разширяване на партньорството с 

бизнеса и участието в местните икономики Университетите са във фаза на дълбоки 
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промени, насочени към повишаване организационната им ефикасност и засилване на 

ангажираността им към местните общности в икономически, социален и културен аспект.   

2. Обект и предмет на изследването  

Обект на изследването са висшите училища в България, функциониращи в променена 

среда, свързана с тенденциите в развитието на висшето образование в европейски и в 

глобален мащаб. Предмет на изследване са съвременните модели на университетско 

управление, които биха подпомогнали  модернизирането на университетите в България в 

съответствие с тези тенденции.    

3. Основната цел и задачи на изследването 

Целта на настоящата дисертация може да бъде определена като „Идентифициране и 

описание на съвременни модели на управление на висши училища, отговарящи на 

тенденциитe в развитието на висшето образование в европейски и световен мащаб“. 

Приложението на тези модели в университетите в страната би подпомогнало 

модернизирането на висшето образование в България в съответствие с общностните 

политики на ЕС и би задълбочило интегритета на българските висши училища в системата 

на Европейското пространство за висше образование.   

Във връзка с тази цел е формулиран изследователският въпрос на настоящата работа: 

„Как българските университети могат да отговорят на предизвикателствата на  

интернационализацията и глобализацията на висшето образование, така че да продължат 

интегритета си в системата на Европейското пространство за висше образование?“.  

За постигането на целта и за намиране на отговор на изследователския въпрос са 

изпълнени следните задачи: 

- Анализ на тенденциите в развитието на висшето образование в европейски и в 

глобален план;  

- Анализ на състоянието на висшето образование в България; 

- Анализ на политиките на Общността за реформиране на управлението на висшите 

училища с фокус върху модернизацията на висшето образование; 

- Анализ на моделите на университетско управление в България; 

- Разработване на препоръки за подобряване на управленските модели и 

апробирането им в практиката; 

- Идентифициране на нов модел на управление на висшите училища в България. 

Основната теза на дисертационния труд е, че съществуващите модели на университетско 

управление биха могли да бъдат подобрени, като се обогатят или разширят с елементи от 

добрите практики на общностните политики.  
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С оглед на постигане на целите на настоящия дисертационен труд е приложен индуктивен 

изследователски подход, с помощта на който, на базата на наблюдение, събиране и 

анализ на емпирични данни, е изградена хипотеза и последващ теоретичен модел, 

апробиран в практиката. Методът на изследване, използван в настоящата дисертация, е 

качествен анализ на акумулирана информация, съставена от вторични данни. Като 

аналитичен инструмент е използван сравнителния анализ (бенчмаркинг) на 

съществуващите модели на университетско управление в България и добри практики в 

европейските политики за университетско управление. 

4. Основни информационни източници 

В настоящия труд са използвани следните източници: 

- Данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН); 

- Статистически данни на Евростат;  

- Емпирични данни на информационната мрежа по въпросите на образованието в 

Европейската общност „Евридика“; 

- Доклади на НАОА за институционална акредитация на висши училища; 

- Критериална система на НАОА;  

- Финансови отчети на висши училища.  

5. Апробация на дисертационното изследване 

Дефинираните мерки за усъвършенстване на моделите на управление бяха предложени за 

апробиране в пет университета в страната. На база на потвърдените резултати от 

прилагането им от университетските ръководства бе разработен пилотен модел на 

управление на висшите училища в България.  

6.Обхват и структура на изследването 

В структурата на изследването е заложен подходът за постигане на поставената цел чрез 

максимална аналитичност, изчерпателност, логична последователност и яснота на 

изложението. Дисертацията се състои от увод, три глави и заключение с обем от 115 

страници и съдържа графики и таблици, илюстриращи съдържанието. Първа глава е 

посветена на тенденциите в развитието на висшето образование. Разгледани са Болонският 

процес, интернационализацията и глобализацията на висшето образование, политиките на 

Общността за модернизиране на управлението на висшите училища и темите за 
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осигуряване на качеството и за иновациите в управлението на висшите училища. В тази 

глава е включен и тематичен обзор на литературата по разглежданата тематика. 

Втората глава анализира състоянието на висшето образование в България. Анализирани са 

законодателната и институционалната рамка, нормативната база и механизмите на 

управление и финансиране до навлизане на структурните инструменти. Особено място е 

отделено на новите адитивни финансови механизми като резултат от приложение на 

финансовите инструменти на кохезионната политика в България през първия програмен 

период. Анализирани са обемът и структурата на финансирането чрез структурните 

инструменти, типологията на финансирането и ефектите от приложението на структурните 

инструменти. Направен е SWOT анализ на системата на висшето образование от гледна 

точка на управлението на висшите училища. 

Третата глава съдържа основното изследване на моделите на университетско управление в 

страната. На базата на анализ на доклади за институционална акредитация на 

Националната агенция за оценяване и акредитация са идентифицирани са моделите, по 

които се управляват висшите училища в България към настоящия момент. Тези модели са 

анализирани спрямо добрите практики в европейските политики за университетско 

управление и са идентифицирани иновативни модели за управление на висшите училища.  

Резултатите от тези анализи са екстраполирани към националните условия и са 

разработени препоръки за промени в управлението на висшите училища в страната, 

базирани върху стратегическото управление и въвеждането на бизнес модели и практики. 

На база на апробирането на тези препоръки в практиката е разработен пилотен модел на 

университетско управление в България. 

Конкретната структура на изследването, включва следното съдържание: 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА  

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ  

1.1. Болонският процес - интернационализация и глобализация на висшето образование 

1.2. Политики на Общността за модернизиране на управлението на висшите училища 

1.3. Осигуряване на качеството на висшето образование 

1.4. Иновации в управлението на висшите училища 

1.5 Изводи 
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1.6. Управлението на висшите училища в контекста на световните тенденции в 

развитието на висшето образование – тематичен обзор на литературата 

ВТОРА ГЛАВА  

АНАЛИЗ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

2.1. Законодателна и институционална рамка 

2.1.1. Нормативна база на висшето образование 

2.1.2. Институционална рамка на висшето образование 

2.2. Механизми на управление на висшите училища до навлизане на структурните 

инструменти 

2.2.1. Национално ниво на управление 

2.2.2. Други органи, свързани индиректно с управлението на висшето образование 

2.2.3. Вътрешно управление 

2.3. Финансиране на висшето образование 

2.4. Нови адитивни финансови механизми като резултат от приложение на 

финансовите инструменти на кохезионната политика в България през първия програмен 

период 

2.4.1. Обем и структура на финансирането чрез структурните инструменти 

2.4.2. Типология на финансирането 

2.5. Ефекти от приложението на структурните инструменти 

2.6. SWOT анализ на системата на висшето образование от гледна точка на 

управлението на висшите училища 

2.7. Изводи 

ТРЕТА ГЛАВА  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

3.1. Методология на изследването  

3.2. Анализ на моделите на управление на висшите училища в България 

3.2.1. Общо описание 
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3.2.2. Описание на процеса и критерии за оценка на модела 

3.2.3. Сравнителен анализ 

Резултати от анализа 

Анализ на резултатите 

Изводи 

3.3. Препоръки за усъвършенстване на моделите на университетско управление 

3.3.1. Мерки, приложими от висшите училища 

3.3.2. Мерки, приложими от държавата 

3.4. Резултати от апробирането на препоръките за усъвършенстване на управленските 

модели 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПУБЛИКАЦИИ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

УВОД  

В увода се обосновава актуалността на темата и необходимостта от разработването й. 

Дефинират се основната цел, обекта и предмета на изследването. Отбелязани са границите, 

методологията и значението на изследването. 

ПЪРВА ГЛАВА  

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Болонският процес - интернационализация и глобализация на висшето образование 

В първа глава са разгледани и анализирани тенденциите в развитието на висшето 

образование в европейски и световен мащаб като комплекс от основни фактори, оказващи 

ключово въздействие върху средата, в която функционират висшите училища в България. 

По отношение на управлението на висшите училища тези процеси имат особено значение, 

тъй като те детерминират не само външната среда на университетите, но оказват и пряко 

въздействие върху тях като организации, чието оцеляване и развитие зависи от 

адаптирането към външните промени.  
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Посоката, в която се развива европейското висше образование, е зададена от Болонския 

процес,  чието начало е положено с Болонската декларация от 1999 г. В рамките на 

Болонския процес са извършени редица промени - въведен е моделът на трите 

образователни цикъла (бакалавър – магистър - доктор), променени са структурите на 

висшето образование, установени са системи за осигуряване на качеството и са 

идентифицирани и приложени механизми за подпомагане на мобилността. Целта на 

всички тези реформи е да се създаде, консолидира и развие единно пространство за висше 

образование (установено  официално като Европейско пространство за висше образование 

(ЕПВО) през 2010 г.) с единни стандарти, единни критерии за качество и взаимно 

признаване на квалификацията, придобита в различните държави от ЕПВО.   

Болонският процес е определян като сложно явление, което освен другите си 

характеристики има ясно изразен комерсиални характеристики, свързани с пазара и 

конкурентоспособността на ЕС. Влиянието на пазара върху висшето образование е една от 

засилващите се тенденции и значението му е отбелязано в редица изследвания. 

Постоянното разрастване на мрежата от висши училища (масовизирането на висшето 

образование), увеличаващите се разходи за издръжката му и финансовата криза са сочени 

като генератор на икономически и политически натиск за намаляване на публичните 

средства за висше образование. Изводът е, че натискът за намаляване на публичните 

разходи и влиянието на пазара са основните фактори, налагащи търсенето на нови 

управленски инструменти във висшето образование. 

Болонският процес има и ясно изразена насоченост към интернационализация на висшето 

образование, която се състои най-вече в мобилността на студентите и преподавателите, а 

условията за осъществяването й се създават чрез други дейности като 

интернационализиране на учебни програми и на системи за гарантиране на качеството; 

междуинституционално сътрудничество; международни консорциуми; транснационално 

обучение, общи образователни степени и програми и др. 

В същото време мобилността е възприемана като фактор не само за  

интернационализирането, но и за глобализацията на висшето образование. Според едно от 

най-разпространените дефиниции „Интернационализацията на национално - секторно - 

институционално ниво е процес на интегриране на международни, междукултурни или 

глобални измерения в целта, във функциите или в процеса на създаване на продукти на 

висшето образование“. За сравнение глобализацията е определяна като „Трансграничен 

поток на технологии, икономически модели, знания, хора, ценности и идеи.“  

Изследователите отбелязват определена степен на синергия между двата процеса и 

подчертават трансформаците, водещи до промени в социалните функции на висшето 

образование под влияние на глобализацията. Според тях  висшите училища постигат 

желаните нива на интернационализиране като си поставят глобални цели – да привличат 

студенти от чужбина, да създават програми, приложими в наднационален мащаб, да са 
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конкурентни в световен мащаб. Реализацията на подобни цели намира изражение в 

комерсиализация на знанието, в промяна на досегашните функции на висшите училища и в 

развитие на консуматорски подход, който превръща знанието в стока, приложима в 

световен контекст. 

Политики на Общността за модернизиране на управлението на висшите училища 

Модернизацията е следващата тенденция, която не само определя развитието на висшето 

образование, но и поставя акцент върху реформирането на университетското управление. 

През септември 2011 г. Европейската комисия публикува съобщението „В подкрепа на 

растежа и създаването на работни места - програма за модернизиране на системите за 

висше образование в Европа“, в което описва визията си за реформиране на висшето 

образование, с цел превръщането му в ефективен инструмент за реализиране на 

стратегията „Европа 2020“ (този документ е известен като Стратегия за модернизиране на 

висшето образование (СМВО) и по-нататък в изследването ще бъде рефериран по този 

начин ). Според комисията, за да се постигне възможно най-голям принос на европейските 

системи за висше образование към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, са 

необходими реформи в основни области: увеличаване на броя на завършващите висше 

образование на всички нива; повишаване на качеството и значимостта на развитието на 

човешкия капитал във висшето образование; създаване на ефективни механизми за 

управление и финансиране в подкрепа на отличното качество, както и укрепване на 

триъгълника на знанието между образованието, изследванията и бизнеса. 

Стратегията набелязва конкретни цели и политики за постигането им (табл. 1).                

 

Таблица 1. Цели и политики на Стратегията за модернизиране на висшето 

образование 

Стратегическа цел 1 Политики   

Увеличаване дела на 

завършващите за 

осигуряване на кадрите с 

висше образование и 

изследователите, от които 

Европа се нуждае 

 Разработване на ясни пътища за преминаване от 

професионално и друг вид образование към висше 

образование.  

 Насърчаване на достъпа до образование на ученици/студенти 

от по-слабо представените групи и „нетрадиционните“ 

обучаващи се, включително възрастни.  

 Намаляване на преждевременното отпадане 

 Осигуряване на достигането на финансова подкрепа до 

потенциални студенти от групи с по-ниски доходи чрез по-

добро насочване на ресурсите. 

 Разработване и прилагане на национални стратегии за 

обучение и преквалификация на достатъчно изследователски 

кадри. 
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Стратегическа цел 2 Политики 

Подобряване на 

качеството висшето 

образование 

 

 Използване на прогнозни методи за уменията и растежа, 

както и на данни за трудовата реализация на завършилите 

(включително проследяване на тяхната трудова реализация) 

при създаването, провеждането и оценката на курсовете, 

адаптиране на качествения контрол и механизмите за 

финансиране. 

 Насърчаване на широко разнообразие от начини за обучение 

(напр. обучение на частично време, дистанционно и модулно 

обучение, продължаване на образованието за възрастни и 

хора, които вече са на трудовия пазар) чрез адаптиране на 

механизмите за финансиране, където е необходимо. 

 По-добро използване на потенциала на ИКТ, за да се даде 

възможност за по-ефективно и персонализирано обучение, 

методи на преподаване и изследване. 

 Засилване на възможностите на институциите (включително 

обществените служби за заетост) и законите за трудовия 

пазар за намиране на съответствие между уменията и 

работните места и за създаване на активни политики за 

трудовия пазар. 

 Въвеждане на стимули за институциите за висше 

образование да инвестират в постоянно професионално 

развитие на своите кадри, да назначават достатъчен брой 

кадри за разработване на нови дисциплини и да 

възнаграждават отличните постижения при преподаването. 

 Обвързване на финансирането на докторантски програми с 

Принципите за иновативно обучение на докторанти. 

Стратегическа цел 3 Политики 

Повишаване на 

качеството чрез 

мобилност и 

трансгранично 

сътрудничество 

 Насърчаване на институциите да въвеждат системно т 

образователната мобилност в учебните програми и да 

премахват ненужните препятствия пред смяната на 

институции и пред трансграничното сътрудничество и 

обмен.  

 Гарантиране на ефективното признаване на набраните в 

чужбина кредити чрез ефикасно осигуряване на качество, 

сравнима и постоянна употреба на Европейската система за 

трансфер на кредити (ECTS) и приложението към 

дипломите, както и чрез обвързване на квалификациите с 

Европейската квалификационна рамка. 

 Подобряване на достъпа, условията на работа и 

възможностите за напредък за студенти, изследователи и 

преподаватели от други страни. 

Стратегическа цел 4 Политики 

Подкрепа за триъгълника 

на знанието: 

осъществяване на връзка 

между висшето 

образование, научните 

 Стимулиране на развитието на предприемачески, творчески 

и иновативни умения във всички дисциплини и във всеки 

един от трите цикъла, насърчаване на иновациите във 

висшето образование чрез по-интерактивна среда на 

обучение и подобрена инфраструктура за трансфер на 
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изследвания и бизнеса знания. 

 Подобряване на инфраструктурата на висшите учебни 

заведения за трансфер на знания и подобряване на 

капацитета им да участват в стартиращи фирми. 

 Насърчаване на партньорството и сътрудничеството с 

бизнеса на институциите за висше образование чрез 

структури за възнаграждение, стимули за сътрудничество 

между отделните дисциплини и организации, намаляване на 

регулаторните и административните препятствия пред 

партньорствата. 

 Насърчаване на систематичното участие на институциите за 

висше образование в разработването на цялостни планове за 

местно и регионално развитие и насочване на регионална 

подкрепа към сътрудничеството между висшето образование 

и бизнеса, в частност за създаване на регионални центрове за 

върхови постижения и специализация. 

Стратегическа цел 5 Политики 

Подобряване на 

управлението и 

финансирането 

 Насърчаване на по-доброто определяне на реалната цена на 

висшето образование и научните изследвания и внимателно 

насочване на разходите, включително чрез механизми за 

финансиране, обвързани с резултатите, които да въведат 

елемент на съревнование. 

 Насочване на финансирането към специфичните нужди на 

институциите, за да бъдат стимулирани да съсредоточат 

усилията си върху силните си страни, да разработват 

разнообразни стратегии и да създават центрове за върхови 

постижения. 

 Улесняване на достъпа до алтернативни източници на 

финансиране, включително чрез използването на обществени 

средства за привличане на частни и други обществени 

инвестиции (например чрез съфинансиране)..  

 Подкрепа за усъвършенстването на стратегически и 

професионални лидери във висшето образование и 

гарантиране, че институциите за висше образование 

разполагат с автономност за определяне на стратегическата 

си посока, управление на източниците си на доходи, 

възнаграждаване на резултатите с цел привличане на най-

добрия преподавателски и изследователски персонал, 

определяне на политики за приемане и въвеждане на нови 

учебни програми. 

 Насърчаване на институциите да модернизират своето 

управление на човешките ресурси и да получат логото за 

отлични постижения на човешките ресурси в областта на 

изследванията, както и да приложат препоръките на 

Хелзинската група по въпросите на жените и науката. 

Източник: Европейска комисия 

Стратегията за модернизиране на висшето образование и съответните политики изправят 

страните-членки пред редица предизвикателства. Като най-голямото сред тях се очертава 
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необходимостта от прилагане на стратегически подход в управлението и профилиране на 

висшите училища. За реализирането на подобни цели е необходима широка 

институционална автономия и възможност за вземане на стратегически решения, свързани 

с повишаване на конкурентоспособността на висшите училища, а също и финансиране, 

базирано на резултатите. В тази връзка от особено значение е способността на висшите 

училища да развият капацитет за стратегическо управление на трансфера на знания, по 

отношение на научните изследвания, партньорствата с бизнеса и участието в местните 

икономики. 

Осигуряване на качеството на висшето образование 

В редица европейски регламенти се посочва, че в основата на въпроса за осигуряване на 

качеството на европейското висше образование стоят преди всичко комерсиализацията, 

конкуренцията между висшите училища и интернационалният характер на европейското 

висше образование.  

В литературата съществуват множество дефиниции на качеството на висшето образование, 

като според част от изследователите то може да бъде разглеждано като концепция, а 

според други като механизъм или процес. В този случай качеството е възприемано като 

управленска функция, тъй като включва контрол и използване на инструменти и 

процедури за установяване на това дали са постигнати определени, предварително 

дефинирани стандарти. В по-широк смисъл управлението на качеството се определя и като 

инструмент за оценка на работата на академичния състав и на самата институция и затова 

се прилага към административни процеси, към цялостната дейност на институцията, към 

качество на резултатите или спрямо постигане на целите на висшето училище. Към 

управлението на качеството се отнася и въздействието на външни фактори, свързани с 

повишените очаквания на студентите като потребители, нарасналите им изисквания за 

гъвкавост при предоставянето на образование и разрастването на конкуренцията на 

национално ниво и отвъд националните граници.  

Управлението на качеството включва процеси по осигуряване и подобряване на качеството 

и свързаните с тях методологии и инструменти. Според Организацията за икономическо 

развитие и сътрудничество (ОИСР) осигуряването на качеството е комплексен подход, 

свързан с изпълнението на широк спектър от дейности, имащи за цел  прозрачност, 

подобрение и отчетност на качеството и включващ определен спектър от участници в 

процеса. Други автори го определят като повтарящи се практики за оценка на качеството 

на някои от дейностите на институциите за висше образование и на структурите, 

асоциирани с тези практики. 

В рамките на Болонския процес са създадени добри условия за управлението на качеството 

на база общи стандарти, институционална рамка и наличието на национални и европейски 

политики в тази сфера. В първите години след Болонската декларация основното внимание 
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е насочено към създаването на  национални системи, институции и законодателство за 

гарантиране на качеството. През 2000 г. е създадена Европейската асоциация за 

гарантиране на качеството на висшето образование (ENQA), а през 2005 г. са въведени 

„Стандарти и указания за осигуряване на качеството в Европейското пространство за 

висше образование”. 

 Стандартите съдържат три части – за вътрешно гарантиране на качеството във висшите 

училища, за външно гарантиране на качеството чрез специални агенции и за гарантиране 

на качеството в самите агенции. За висшите училища стандартите регламентират:  

 Политики и процедури за гарантиране на качеството; 

 Одобрение, мониторинг и периодичен преглед на програми и степени; 

 Оценка на студентите; 

 Качество на преподаването; 

 Ресурси за обучение и помощни средства; 

 Информационни системи; 

 Публична информация. 

В рамките на ЕПВО гарантирането на качеството се извършва на национално и 

наднационално ниво от съответните институции. Наднационалното ниво на осигуряване на 

качеството дава възможност за бенчмаркинг между висшите училища. В някои случаи  се 

прилагат и различен тип рейтингови системи. Националните системи за осигуряване на 

качеството са рефлексия на националните системи за висше образование т.е. отразяват 

националните специфики и затова качеството на висшето образование се управлява чрез 

политики, разработени на национална база, но съответстващи на стандартите и 

критериите, зададени от ENQA.   

В България осигуряването на качеството във висшето образование се извършва от 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Тя е създадена през 1996 г. и 

по закон е създадена като независима агенция към Министерския съвет, с цел превенция и 

намаляване на влиянието както от страна на Министерство на образованието и науката 

(МОН), така и от самите висши училища. В същото време агенцията е второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити на МОН. 

Чрез работата на НАОА се създават условия за контрол върху качеството на присъщите 

дейности на научно-образователните институции, по-голяма отчетност и отговорност пред 

данъкоплатците, дава се възможност за извършване на външни или вътрешни 

институционални промени, свързани с оценката на съответната институция. В същото 

време обаче Световната банка посочва редица недостатъци, които оказват влияние върху 

цялата система на висшето образование в България. Като проблемни са очертани редица 

области от дейността на агенцията. Такава е  практиката в оценителните комисии да бъдат 

съставяни само от преподаватели от български висши училища, без участието на външни 
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оценители. Това създава предпоставки за конфликт на интереси, за намаляване на 

безпристрастността и обективността на оценките, като се има предвид, че всички 

университети подлежат на периодична оценка. Не по този начин изглежда европейската 

практика, според която оценителните процедури се изпълняват от чуждестранни 

оценители след селекция, която да гарантира безпристрастност и обективност на оценките. 

Като недостатъци се посочват също липсата на прозрачност, тромавите процедури по 

акредитация, оценяването на количествени, а не на качествени измерители, и монополното 

положение на НАОА в страната. 

Съществен елемент от рамката за осигуряване на качеството е  рейтинговата система на 

висшите училища в страната. Тя е създадена по проект, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), и чрез нея  висшите училища биват 

сравнявани по професионални направления на базата на различни критерии. В класациите 

се включват учебен процес и осигуряването му, научноизследователска дейност, социално 

битови условия, престиж, реализация на завършилите студенти и др. Принципно 

рейтинговата система е замислена като инструмент, който събира и сравнява обективни 

данни, свързани с определени характеристики на висшите училища, с резултатите от 

дейността им и реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда. 

Впоследствие обаче системата започва да се използва от правителството като критерий за 

преразпределение на част от субсидиите между държавните университети. Подобна 

промяна на функциите обаче поставя редица въпроси, свързани с правомерността на 

използването на системата като критерий за финансиране, поради оценяването на  

професионални направления, а не цели университети,  високият брой на индикаторите (над 

100 индикатора), начините за формиране на индикаторите и на тяхната относителна 

тежест, неадекватното оценяване на уменията на студентите и подобряване на методите за 

събиране на информация от студентското съсловие.    

Иновации в управлението на висшите училища 

Според стратегията „Европа 2020“ икономиката на знанието и иновациите са основните 

инструменти за постигането на интелигентен растеж, а реализирането на тази цел трябва 

да бъде подпомогнато от два инструмента - инициативата „Съюз за иновации“ и 

стратегията за модернизиране на системите за висше образование в Европа. В тях 

Европейската комисия (ЕК) определя ролята на висшето образование като основен фактор 

за развитието на националните иновационни системи и на иновационното сътрудничество 

в рамките на съюза.  

В редица изследвания се прави връзка между обществения натиск за иновации и натиска 

на пазара за практическо приложение на висшето образование и на научните изследвания 

на висшите училища. Този натиск е определян като непосредствен резултат най-вече от  

разширяването на взаимодействията между висшите училища и частния сектор (чрез 
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структурирани партньорства, нови форми на финансиране, съвместни научни изследвания 

и т.н.).    

Паралелно с пазарните условия и комерсиализацията, сътрудничеството с бизнеса създава 

условия за постепенното превръщане на университетите в предприемачески организации. 

Според авторите освен икономическите измерения, този процес се характеризира и с 

определена социална насоченост. Университетите все повече се натоварват със социални 

отговорности, свързани с подпомагането на местните икономики чрез свързването на 

знанието и иновациите с бизнеса или с останалите обществени субекти, имащи отношение 

към икономическото развитие на съответния регион или държава. Университетите 

придобиват все повече характеристики на икономически субекти, които  освен 

традиционните образователни и научноизследователски функции развиват още един вид 

дейности, свързани с ангажираност към местните общности в икономически, социален и 

културен аспект (т.нар. трета мисия на университетите).  

В отговор на всички тези предизвикателства се наблюдава паралелен процес на 

организационни промени в самите висши училища. Според ОИСР идентичността на 

висшите училища като институции се намира във фаза на дълбоки мутации, породени от 

променящата се среда и повишените изисквания към тях. Последните проучвания 

показват, че университетите отговарят на натиска за промени чрез адаптирането и 

въвеждането на определени бизнес практики или на цели бизнес модели, които им 

позволяват да иновират в определени области, да повишават ефективността и 

ефикасността си като институции,  да създават и да извличат ползи в отношенията си с 

клиентите и заинтересованите страни.   

Според ОИСР всички бизнес модели имат четири основни елемента (value proposition, 

competitive strategy, value chain, profit formula), които са приложими и във висшето 

образование. Отнесени към висшите училища техни съответствия са: предлаганата 

стойност/мисията на съответния университет; услугите, които той произвежда; разходите 

за произвеждането на тези услуги; и финансирането му като институция (табл. 2). Важното 

в случая според анализаторите е, че бизнес моделите и техните елементи са основен 

инструмент за прилагане на иновации във висшите училища.  

Във връзка с това ОИСР идентифицира следните области, в които висшите училища 

иновират:       

 Предлагана стойност  

Според класическото определение на Котлър предлаганата стойност е „набор от изгоди и 

ползи, които определена стока (brand) обещава да донесе на потребителите, с цел 

задоволяване на определени нужди“. Според ОИСР с адаптирането на този елемент от 

бизнес моделите към висшите училища се означават силните им страни и уникалните им 

характеристики, като целта е да бъдат подчертани конкурентните предимства в сравнение 
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Таблица 2. Елементи на бизнес моделите, приложими към висшите училища  

 

ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ 

(генерични) 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ 

(адаптирани към висшето образование) 

 

Customer value proposition 

Определя начините, по които 

организацията отговаря на нуждите на 

клиента 

 

 

Предлагана стойност  

Мисия, силни страни, конкурентни 

предимства, стойност за клиентите на 

университета  
Competitive strategy 

Определя подхода на организацията към 

конкуренцията и определя позицията й в 

производствената среда 

Value chain 

Дефинира организацията на процесите, 

партньорите и ресурсите, посредством 

които се реализира value proposition 

Услуги и разходи за произвеждането им 

Определя начините, по които се 

извършват обучението и научните 

изследвания, и управлението на разходите 

Profit formula 

Определя нячините, по които 

организацията генерира приходи, 

надхвърлящи производствените разходи 

Финансиране 

Източници и начини на финансиране, 

организация на финансирането  

Източник: ОИСР 

с другите висши училища. Полето за иновиране и ползите от прилагането на този елемент 

са свързани с правилното насочване на ресурсите, фокусирането върху силните страни и 

постигане на високо качество в определени функции (обучение, научни изследвания, 

иновации и т.н.) или области на науката (хуманитарни, обществени, природни, 

технически). Резултатът от прилагането му е специализация на висшето училище, която би 

подпомогнала различните заинтересовани страни в избора им на институция, 

предоставяща образование, или партньор за бизнес, научни изследвания и т.н.  

 Структура на разходите на висшите училища 

Намаляването на ресурсите за висше образование и общественият натиск за 

идентифициране на ефективни модели за намаляване на публичните разходи при запазване 

на качеството представляват повсеместна тенденция в системите на висшето образование. 

По тази причина намаляването на разходите представлява особено важна сфера за 

прилагане на традиционни и на иновативни подходи. 

 Приходи на висшите училища  

Приходите са една от сферите, в които бизнес моделите се прилагат твърде успешно.   

Като правило повечето приходи на висшите училища са от публични източници. 
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Намаляващото публично финансиране и повишаването на изискванията и 

характеристиките на студентската общност (включително увеличаването й, свързано с  

масовизирането на висшето образование) през последните години доведе до нарастване на 

значението на частното финансиране, най-вече от таксите за обучение. Във връзка с това 

структурните инструменти на ЕС и хоризонталните програми за образование, научни 

изследвания и иновации предоставят съществена възможност за иновиране по отношение 

на приходите. Изследователите определят финансовите инструменти на общностните 

политики като източник с нарастващо значение, достигащ  до 20 % от бюджета на някои 

университети в новоприетите страни в ЕС. 

Изводи 

Тенденциите в сферата на висшето образование и общностните политики, задаващи 

рамката и посоките на неговото развитие, очертават експлицитно комплекс от 

предизвикателства, пред които са изправени висшите училища. Интернационализацията и 

глобализацията, намаляващото публично финансиране, увеличаването на студентското 

съсловие и повишаването на изискванията му, нарастването на конкуренцията, на 

изискванията за качество, за приложимост и резултатност на образованието, и не на 

последно място засилването на публичния натиск за отваряне на висшите училища към 

обществото, са процеси, чиято динамика и интензитет определят острата необходимост от 

адаптиране на университетите към променящата се външна среда. Основният извод е, че 

такава промяна би могла да бъде извършена чрез модернизиране на управлението на 

висшите училища. 

Управлението на висшите училища в контекста на световните тенденции в развитието 

на висшето образование – тематичен обзор на литературата 

Описаните тенденции в развитието на висшето образование в европейски и световен 

мащаб очертават бързо развиващи се процеси и нови реалности. Според авторите 

предизвикателствата пред университетите могат да бъдат групирани около проблеми, 

свързани с намаляващото публично финансиране в условията на масовизиране на висшето 

образование и нарастваща конкуренция; за да привличат повече средства, се нуждаят от 

повече автономия, която води след себе си натиск за отчетност и публичност; изправени са 

пред нарастващите изисквания на студентите и изисквания за качество; изложени са на 

публичен натиск за увеличаване на научните изследвания и за ангажиране към местните 

социуми и икономическо развитие. Всички тези процеси протичат в условията на 

интензивна интернационализация и глобализация, които налагат на университетите да се 

специализират в определена функция или научна област, изправя ги пред необходимостта 

да се модернизират, да иновират, да развиват нови форми на организация и да възприемат 

различни от досегашните методи на управление. 
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Интернационализацията и глобализацията на висшето образование са процеси, 

разглеждани обстойно в литературата, като авторите отбелязват, че тяхното развитие е 

обусловено от развитието на Болонския процес, задаващ парадигмата на европейското 

висше образование. Отбелязва се наличието на синергия между двата процеса, водещ до 

интернационализация чрез поставянето и изпълнението на глобални цели. 

В литературата развитието на Болонския процес е разглеждано и като предпоставка за 

формирането на политики на общностно ниво. Пример в тази посока е стратегията за 

модернизация от 2011 г., чиято цел е да направи европейското висше образование 

конкурентно и привлекателно в глобален мащаб. Освен стратегия и политики за 

реализирането й, модернизацията е процес, свързан с извършването на промени в 

управлението на висшите училища. 

Темата за осигуряване на качеството на висшето образование е разглеждана в 

литературата и като концепция, и като управленски процес. Осигуряване на качеството на 

европейско и национално ниво се отбелязва от авторите като положително явление, а 

осигуряването на качеството се разглежда като императив, необходим за постигането на 

конкурентоспособност на висшите училища като реакция на променящата се външна 

среда. 

Външните промени са сочени и като една от основните причини висшите училища да 

разработват и прилагат иновации в дейността си. ОИСР приема, че елементите на бизнес 

моделите могат да бъдат отнесени към висшите училища и в този случай те се отнасят до  

предлагана стойност/мисията на университета, произвежданите услуги, разходите и 

финансирането  на университета като институция. Според анализаторите от ОИСР именно 

чрез прилагането на определени елементи и на различни комбинации от тях 

университетите иновират и постигат резултати.  

ВТОРА ГЛАВА  

АНАЛИЗ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Нормативна база   

Системата на висшето образование в страната е регламентирана и управлявана в 

съответствие с националното законодателство както следва:  

1. Конституция на Република България (1991 г., посл. изм. и доп., Решение № 7 на 

Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.) 

2. Закон за висшето образование (ЗВО) (1995 г. посл. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 

г.) 
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3. Закон за развитието на академичния състав в Република България (2010 г., посл. изм. 

ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г.) 

4. Закон за насърчаване на научните изследвания (2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.107 от 

24 Декември 2014 г.)  

5. Закон за кредитиране на студенти и докторанти (2008 г., посл. изм. бр. 68 от 02.08.2013 

г.) 

В Стратегията за развитие на висшето образование в България, приета през 2014 г., 

нормативната уредба е категоризирана като „остаряла и неадекватна, както от гледна точка 

на прилаганите реформи, така и на европейските критерии и стандарти“, което означава, 

че нормативната база на практика възпрепятства реформирането на системите за 

управление на висшите училища.  

Институционална рамка на висшето образование  

Системата  на висшето образование в България се състои от частни и държавни 

университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи, които 

предоставят различни видове учебни програми след завършване на средно образование. 

Според официалния Регистър на акредитираните висши училища на МОН акредитираните 

висшите училища в страната са 51. 

Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно 

образование, което се има следните степени: 

 Бакалавър – с минимален срок на подготовка по учебен план четири години (три 

години за степента „професионален бакалавър“);  

 Магистър –  обучението в степента "магистър" осигурява задълбочена 

фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност;  

 Доктор – обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по 

докторски програми. 

Нарастването на броя на висшите училища през последните две десетилетия е един от 

основните фактори, определящи развитието на системата на висшето образование. През 

1989 г. висшите училища са 30, а през 2015 г. броят им вече е 51. Според Световната банка 

системата се характеризира със сравнително големия брой университети, предвид 

размерите на страната, което поставя на изпитание управлението им с оглед на 

финансирането и ефективността на използването на наличните ресурси. През учебната 

2014/2015 г. броят на студентите е 279 000, което е с 2.2% по-малко в сравнение с учебната 

2010/2011 година и с 1.5% по-малко в сравнение с предходната учебна година. Според 

Министерството на образованието броят на висшите училища надвишава средните 

показатели  на редица съпоставими като население и територия страни от Европейския 

съюз. 
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Национално ниво на управление 

Според Закона за висшето образование държавата упражнява функциите си по отношение 

на висшето образование чрез Народното събрание и Министерския съвет. На национално 

ниво, без да има конкретни функции в управлението на висшето образование, участва още 

Министърът на образованието и науката, като специфичен държавен орган, който 

осъществява националната политика за висше образование.  

Народното събрание има ключови правомощия, свързани със структурата на висшите 

училища и функционирането на системата на висшето образование, като открива, 

преобразува, преименува или закрива висши училища. Министерският съвет играе 

съществена роля в управлението на висшето образование на национално ниво, като 

утвърждава броя на студентите, които ще бъдат приети и размера на ежегодната субсидия, 

а държавният орган за осъществяване на националната политика във висшето образование 

е министърът на образованието. Той няма управленски функции по отношение на висшето 

образование, координира, организира и контролира, но не управлява висшето образование. 

Към системата за управление на висшите училища се причисляват още един вид 

институции, които макар и непряко, имат отношение към управлението им. Това са 

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) и Съветът на ректорите на 

висшите училища. НАОА е особено важен елемент от системата на висшето образование, 

тъй като освен с оценката на качеството, е натоварена с акредитацията на висшите 

училища. От друга страна Съветът на ректорите има единствено консултативни функции, 

но на практика никаква голяма промяна или по-мащабна стъпка в сферата на висшето 

образование не може да бъде предприета без неговото одобрение. 

Вътрешно управление 

Органи за управление на висшето училище са общото събрание, академичният съвет и 

ректорът.  

Общото събрание приема или променя правилника за дейността на висшето училище, 

определя броя на членовете на контролния съвет и избира председател и членове на 

контролния съвет, избира с тайно гласуване ректор, определя числеността на академичния 

съвет и избира с тайно гласуване неговите членове, приема годишния доклад на ректора за 

състоянието на висшето училище. Академичният свет определя образователната политика 

на висшето училище, приема мандатната програма и контролира изпълнението й, и приема 

ежегодния отчет за резултатите от дейността на висшето училище. Ректорът е фигурата, 

която концентрира най-много правомощия, съчетавайки ключови изпълнителни и 

представителни функции. Той представлява висшето училище, по право е член на 

академичния съвет и е негов председател, сключва и прекратява трудовите договори, 

решава окончателно всички въпроси по приемането, отписването и преместването на 

студенти, докторанти и специализанти, подготвя и предлага за приемане от академичния 
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съвет годишния отчет на висшето училище, както и резултатите от функционирането на 

вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението. 

Спомагателни органи – това са структурите, които не участват пряко в управлението на 

висшето училище, а имат допълваща роля. Такива органи са Контролният съвет, Съветът 

на настоятелите и Студентският съвет, чиито функции са определени в ЗВО. 

Отличителна черта на действащата в момента система на вътрешно управление на висшите 

училища е нейната централизация. Законът за висшето образование предвижда 

максимална концентрация на изпълнителни правомощия в ръцете на ректора, който 

ръководи  едновременно и академичната дейност на висшето училище, и 

административното му управление. На фона на подобна централизация академичните 

съвети притежават функционална еклектичност, като изпълняват комплекс от академични, 

административни, управленски и финансови дейности. Именно тази полифункционална 

разнопосочност на академичния съвет от една страна и централизацията на изпълнителна 

власт в ръцете на ректора от друга пораждат управленски дисбаланс и превръщат 

ректорския институт в главен управляващ орган, който определя посоката на развитие на 

висшето училище, политиките и средствата за реализирането им.  

Финансиране на висшето образование 

Към момента финансирането на държавните висши училища в България се извършва 

съгласно разпоредбите на ЗВО (чл. 90, 91, 91а) чрез държавно субсидиране,  собствени 

приходи и приходи от дарения.  

Средствата за издръжка на обучението се определят въз основа на диференцирани 

нормативи по професионални направления за един студент, определени от Министерския 

съвет, броя на приетите студенти и докторанти (определен на база на предложенията на 

държавните висши училища) и комплексна оценка за качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда и резултатите от оценката при 

акредитацията на висшето училище и неговите специалности. 

Висшето училище съставя бюджет, в чиято приходна част постъпват трансферите от 

държавния бюджет, финансова помощ от общините, дарения, завещания, наследства, 

спонсорство и собствени приходи от научноизследователска, консултантска, 

художествено-творческа, лечебна и спортна дейност, авторски и други сродни права.  

Според ОИСР финансирането на висшите училища се извършва в три финансови потока: 

пряко държавно финансиране, такси за обучение и други източници (граф. 1). 

Финансирането на присъщата научна и художествено-творческа дейност на висшите 

училища е регламентирано от Наредба № 9 ОТ 8.08.2003 г. за условията и реда за 

планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния 
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Графика 1: Финансиране на висшето образование: основни финансови потоци           

 

  

  

                                                                                                                                

                                               Гарантирани заеми 

 

  

         Такси за обучение 

                                                           Заеми 

  

                                                                                                    Договори, дарения    

                                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                           Дарения 

 

 

Източник: ОИСР 

бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа 

дейност. Програмно-проектното финансиране на висшите училища се реализира основно 

чрез двата държавни фонда – Фонд “Научни изследвания” и “Национален иновационен 

фонд”. Финансирането по линия на международни научни проекти и програми е 

значително по-ресурсоемко и изисква много повече усилия. Основните приходи идват от 

най-вече от рамковите програми на ЕС, оперативните програми и програмите на НАТО. 

Нови адитивни финансови механизми като резултат от приложение на финансовите 

инструменти на кохезионната политика в България през първия програмен период 

През първия програмен период (2007 – 2013 г.) на България като член на Европейския 

съюз към сферата на висшето образование бяха насочени не малки финансови ресурси с 
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цел подкрепа на определени секторни политики. Висшите училища бяха конституирани 

като бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 

г. (ОПРЧР), по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007 – 2013 г. (ОПК) и по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 

2013г. (ОПРР). 

В рамките на ОПРЧР (табл. 3) средствата бяха отпуснати по двете приоритетни оси на 

програмата съобразно дефинираните предварително области на интервенция както следва: 

 

Таблица 3: ОПРЧР - Структура на финансирането по проекти и операции      

 

№ 

Проект/операция Бенефициент Договорени 

средства (лв.) 
1. Повишаване квалификацията на 

преподавателите във висшите училища (проект) 

МОН 701 010 

2. Актуализиране на учебните програми във 

висшето образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда (операция) 

50 договора с висши 

училища  

11 571 996 

3. Усъвършенстване на системите за управление 

във висшите училища (операция) 

37 договора с висши 

училища 

16 425 594 

4. Система за квалификация и кариерно 

израстване на преподавателите във висшите 

училища (операция) 

22 договора с висши 

училища 

2 621 207 

5. Разработване на рейтинг на висшите училища в 

Република България (проект) 

МОН 977 915 

6. Развитие на рейтинговата система на висшите 

училища (проект) 

МОН 3 000 000 

7. Разработване на механизми за училищни и 

студентски практики (операция) 

25 договора с висши 

училища  

1 350 736 

8. Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени 

(операция, изпълнявана на фази) 

88 договора с висши 

училища, БАН 

30 605 201 

9. Училищни и студентски практики (операция) 19 договора с висши 

училища 

1 462 420 

10. Наука и бизнес (проект) МОН 4 996 398 

11. Студентски практики (проект) МОН 60 000 000 

12. Студентски стипендии за равен достъп до 

образование и повишаване на мотивацията за 

по-добри резултати (проект) 

МОН 34 364 133 

13. Студентски стипендии и награди (проект) МОН 39 231 614 

14. Студентски стипендии (проект) МОН 81 000 000 

15. Развитие на електронни форми на 

дистанционно обучение в системата на висшето 

образование (операция) 

57 договора с висши 

училища 

34 469 571 

                                                                                                                                    Общо:  322 777 795 

Източник: ИСУН 
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В рамките на ОПК (табл. 4) средствата за висшите училища бяха насочени чрез ос 1 

„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“ както следва: 

 

Таблица 4: ОПК - Структура на финансирането по проекти и операции         

№ Проект/операция Бенефициент Договорени 

средства (лв.) 
1. Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер 

(операция) 

4 договора с висши 

училища 

932 730 

2. Развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България 

(операция) 

20 договора с висши 

училища 

32 955 063 

                                                                                                                                    Общо: 33 887 793           

Източник: ИСУН 

В рамките на ОПРР, ос 1, операция „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” (табл. 5) бе предвидено 

финансиране за осигуряване на инфраструктурно развитие на висшите училища в 

градските агломерации както следва: 

 

Таблица 5: ОПРР - Структура на финансирането по проекти и операции    

№ Проект/операция Бенефициент Договорени 

средства (лв.) 
1. Подкрепа за осигуряване на подходяща и 

рентабилна инфраструктура на висшите 

училища в градските агломерации 

15 договора с висши 

училища 

33 954 716 

                                                                                                                                    Общо: 33 954 716           

Източник: ИСУН 

Към края на програмния период 2007 – 2013 г. договорените средства за висшите училища 

в рамките на оперативните програми възлизат на 390 620 304 лв. Разбира се, тази сума е 

индикативна, тъй като договорените средства едва ли ще бъдат реализирани изцяло. 

Въпреки това обаче до края на 2015 г., когато приключва изпълнението на проектите от 

изминалия програмен период, реално усвоените средства ще се доближат в голяма степен 

до това число.  

Типология на финансирането 

Според така описаните модели операциите от ОПРЧР и ОПК, насочени към висшето 

образование, могат да бъдат класифицирани както следва: 
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 Операции/проекти, инвестиращи в развитие на човешкия капитал 

Този тип интервенции включва следните операции/проекти: 

- „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища“; 

- „Разработване на механизми за училищни и студентски практики“; 

- „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени“; 

- „Училищни и студентски практики“; 

- „Студентски практики“; 

- „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на 

мотивацията за по-добри резултати“; 

- „Студентски стипендии и награди“; „Студентски стипендии“. 

Обща сума на финансиране: 248 715 114 лв. 

 Операции/проекти, инвестиращи в развитие на технологичния капитал 

Този тип интервенции включва следните операции/проекти: 

- „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда“; 

- „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“; 

- „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 

училища“; 

- „Разработване на рейтинг на висшите училища в Република България“; 

- „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“; 

- „Наука и бизнес“; 

- „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето 

образование“. 

- Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер; 

- Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България. 

Обща сума на финансиране: 107 950 474  лв. 

Веднага прави впечатление неравномерното разпределение на средствата по типове 

операции. Така интервенциите, насочени към развитие на човешкия капитал съставляват 

70% от средствата, договорени за висше образование, а операциите за развитие на 

технологичния капитал – 30%.  

Спецификата на финансирането налага заключението, че управлението на висшите 

училища към разглеждания период е схващано предимно като реализиране на мерки за 

придобиване на знания и умения  и в значително по-малка степен като политики, 
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подкрепящи научноизследователската дейност на университетите, иновациите, 

управленските умения или предприемаческото ноу-хау. 

Ефекти от приложението на структурните инструменти 

Прилагането на структурните инструменти създава нов вид учебна среда с по-високо 

качество и по-високи възможности и едновременно с това адаптира цялата университетска 

система към новите пазарни условия. Влиянието на структурните инструменти в областта 

на висшето образование е обобщено и структурирано в следните категории: 

 Създаване на стратегически документи за развитие на висшето образование на 

базата на партньорства; 

 Дългосрочен ефект върху университетите като партньор в триъгълника на знанието; 

 Трансфер и усвояване на ноу-хау в обучението и акредитацията на вътрешно и 

външно ниво; 

 Въвеждане на вътрешни и национални системи за управление на качеството; 

 Дълготраен ефект върху институционалната структура на университетската 

система; 

 Изграждане на партньорски академични и смесени мрежи, свързани с 

реализирането на програми в областта на висшето образование; 

 Изграждане на предприемачески умения в академичните среди; 

 Разработване на учебни курсове с пазарна ориентация както и въвеждане на 

интерактивни методи на обучение; 

 Изграждане на системата на акредитация; 

 Децентрализация на университетското управление; 

 Постигане на баланс и обвързаност между теоретични и практически знания; 

 Изграждане на публично-частни партньорства; 

 Повишаване на конкурентоспособността на университетите.   

Изводи 

Анализът на състоянието на висшето образование в България очертава проблемна 

ситуация. Като основни предизвикателства изпъкват финансирането, ефективността при 

използването на ресурсите, качеството, резултатността и конкурентоспособността, 

отчетността, социалната експонираност и нивото на ангажираност към местните 

икономики, към социалната и културната външна среда. Преодоляването на тези 

предизвикателства е свързано с извършването на промени, които се отнасят до 

прилагането на нови модели на управление. 

ТРЕТА ГЛАВА  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Анализ на моделите на управление на висшите училища в България  
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Моделите на управление на висшите училища в България са изградени въз основа на 

докладите НАОА за институционална акредитация на висши училища. Изборът на този 

тип вторични данни/документи е резултат от функцията на НАОА - официален 

представител на държавата, който отговаря за контрола и осигуряването на качеството на 

висшето образование и в тази си роля определя и санкционира институционалния модел на 

университетите в страната. Ролята на институционалната акредитация е от особено 

значение, тъй като е регламентирана като част от процеса на управление на системата на 

висшето образование на национално ниво. Следователно приложимите критерии и 

решенията на НАОА определят институционалната среда и опосредстват в практиката 

законодателната база и държавните изисквания, задаваща параметрите, в рамките на които 

се управляват висшите училища в страната. В този смисъл моделите на управление са 

изследвани чрез резултатите от институционалната им акредитация и в частност - чрез 

докладите на НАОА, документиращи този процес. 

Описание на процеса и критерии за оценка на модела 

В изследването е използван бенчмаркинг като аналитичен инструмент. В настоящото 

изследване е използван бенчмаркинг на добри практики, чиято същност се отнася до 

търсене на по-добър начин на функциониране на определена организация или търсене на 

определени решения чрез изследване и сравняване с други организации, които имат по-

добри резултати или функционират по-добре. В настоящия труд процесът е приложен във 

всичките му фази, свързани с анализа на определени модели, процеса на учене и търсенето 

на решения за подобрението им. Апробирането на препоръките се извършва в рамките на 

четвъртата фаза. 

За целите на анализа са използвани бенчмарк-критерии, които репрезентират европейски 

модел на университетско управление, визиран в СМВО. На практика те представляват 

операционализирано изражение на добри практики от европейските политики за 

управление на университетите, чието присъствие в системата за управление обуславя 

целенасочено, ефективно, качествено, иновативно, конкурентно и отворено към средата 

управление. Целта на анализа е чрез прилагането на описаните по-долу критерии да бъде 

получена максимално изчерпателна представа за модалността на управлението на всички 

функции на университетите - образователна, научна и на т.нар. „трета мисия“ (връзката с 

местните икономически, социални и културни общности). 

В настоящото изследването са разгледани докладите за институционална акредитация на 

46 висши училища (от 51 официално акредитирани висши училища към момента на 

завършване на дисертацията). Моделът на управлението на тези университети е оценен по 

следните индикатори (критерии): 

1. институционални стратегии; 

2. система на управление; 
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3. финансово управление; 

4. управление на качеството; 

5. иновации; 

6. контакт с външната среда. 

Всички индикатори (критерии), с изключение на критерия „финансово управление“, са 

част от критериалната система на НАОА. Данните за финансите на висшите училища са 

събрани от годишните им финансови отчети. 

Анализ на резултатите 

1. Критерий стратегии  

Установена е липса на стратегически подход у ръководствата на българските висши 

училища. От  анализираните 46 висши училища само 23  имат стратегии , като половината 

от тях са държавни. Необходимо е да се отбележи, че в повечето случаи при  държавните 

висши училища се наблюдават по-скоро квазистратегии, т.е. това са формални документи, 

които са част от изискваната от НАОА документация, и които не представляват база за 

развитие. Прави впечатление, че почти всички частни висши училища (с две изключения) 

имат формулирани и разписани институционални стратегии, изградени върху специфики 

на висшето училище, които набелязват реални цели и които имат реална стойност за 

организацията. 

2. Критерий система на управление / финансово управление  

Установена бе и зависимост между вида на висшето училище (частно / държавно), между 

финансирането (преобладаващо държавно / разнообразни източници на финансиране) и 

характера на управлението му.  Сравнителният анализ показа, че всички частни училища 

имат мениджърски тип управление, а всички държавни висши училища се управляват по 

традиционния модел, характерен с концентрация на правомощия в ръцете на ректора по 

отношение на академичното и финансово-стопанското управление и администриране на 

всички дейности на университета в интерес на академичния му състав. 

3. Критерий качество  

Осигуряването на качеството е силно формализиран процес, което в голяма степен би 

могло да бъде отдадено на факта, че НАОА акредитира висше училище само при 

наличието на съществуваща и работеща система за управление на качеството, без да е 

установено в действителност до колко ефективна е тя. Въпреки общото унифицирано ниво 

обаче при част от висшите училища могат да бъдат изведени определени процеси, 

свързани с различен подход за гарантиране на качеството. Освен системи за управление на 

качеството, изисквани по регламент, тези университети определят собствени стандарти за 

качество, които отговарят на целите и особеностите им като институции. 
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4. Критерий иновативност 

Резултатите от  изследването  показват, че иновативността не е от силните страни на 

повечето български висши училища. В критериите на НАОА за акредитация, 

иновативността е определена като процес, насочен извън висшето училище, включващ 

създаване на иновационно/приложен продукт/изследване и публикуването или 

представянето му на научни форуми. Само при 16 висши училища може да бъде 

регистриран различен подход. При тях са документирани нови форми, съдържание или 

организация на учебния процес, въвеждане на добри практики, различни форми на 

трансфер на знания или използване на ИКТ по начин, различен от шаблонните способи. 

Което означава, че тези висши училища възприемат иновациите като инструмент за 

организационно усъвършенстване. 

Критерий 5 - контакт с външната среда 

Контактът на повечето държавни университети с външната им среда е по-скоро формален. 

С някои изключения (по-големите и влиятелни държавни университети, които имат големи 

практически проекти и работят интензивно с бизнеса и държавата) в повечето случаи 

формите на сътрудничество - участия в бордове, смесени съвети, консултантска дейност и 

др. – говорят не за ангажиране на висшите училища като институции към местните 

общности, а за специфична дейност за повишаване на трудовите възнаграждения на 

определени представители на академичния състав в качеството им на консултанти или 

външни съветници. За разлика от този тип висши училища повечето частни университети 

поддържат активни и дори интензивни връзки с бизнеса, не на последно място и поради 

факта, че това е един от начините за финансирането им.    

В резултат от анализа биха могли да бъдат откроени два ясно очертани модела на 

университетско управление в България: Модел А - на финансираните от държавата 

университети; и Модел Б - на висшите училища с разнообразни източници на 

финансиране (основните параметри на моделите са представени в табл. 6).  

При Модел А липсата на институционални стратегии е свързана с невъзможност за 

планиране на дейностите за развитие, липса на специализация, която да осигури 

конкурентни предимства, липса на приоритизиране и ефективно използване на ресурсите. 

Университетите от този модел се управляват консервативно, краткосрочно и без разбиране 

за институционално развитие (не случайно при много от тях мандатните програми на 

ректорските ръководства, които по същество представляват планове за оперативно 

управление, се възприемат като стратегии), без визия или обособени идеи за бъдещо 

развитие. Моделът се характеризира и с формалното качество, оценявано чрез наличие на 

системи за управление на качеството, а не на резултати. Резултатът е слаба 

конкурентоспособност и изоставане спрямо динамично развиващите се университети от 

ЕПВО. В същият контекст могат да бъдат разглеждани и ниският иновативен капацитет и 
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формалният контакт с външната среда, които правят този модел тромав, неефективен, 

неконкурентен и като цяло  непривлекателен за студентите.  

Модел Б в много по-голяма степен отговаря на критериите на европейските политики за 

модернизация на висшите училища. При него се наблюдава високо степен на 

стратегическа ориентация, мениджърско управление, относително добро качество и 

конкурентоспособност на образованието, сравнително висока вътрешна иновативна 

култура и интензивен контакт със стекхолдърите. Следователно по-високата съвместимост 

с бенчмарк-критериите на общностните политики за университетско управление означава 

по-висока степен на адаптираност на този модел към условията на интернационализацията 

и глобализацията, свързани със специализация, ефикасност, качество, иновативност, 

висока конкурентоспособност и подчертана ориентация към клиентите и другите 

заинтересовани страни. 

 

Таблица 6. Модели на университетско управление в България  

Модел А Области на 

интерференция между 

двата модела 

Модел Б 

Преобладаваща липса на 

стратегии 
Стратегиране Добре развити институционални 

стратегии и специализация 

Традиционно, консервативно 

управление в интерес на 

академичния състав 

Отворено и ефективно 

управление  

 

Мениджърско управление, 

разделяне на академичното и 

финансово-стопанското 

ръководство, прилагане на бизнес 

модели 

Преобладаващо държавно 

финансиране, консервативно 

финансово управление 

Разнообразяване на 

финансирането 

Разнообразни източници на 

финансиране, ефективно 

финансово управление  

Осигуряването на качеството 

се възприема като формален 

процес, оценка по количествени 

критерии 

Реално качество Разработване и прилагане на 

собствени стандарти за 

качество, акцент върху 

резултатите и 

конкурентоспособността 

Нисък иновативен капацитет, 

посредствена иновативна 

култура 

Иновативност    Висока степен на иновативност, 

насочена към организационното 

развитие   

Формален контакт с външната 

среда 
Взаимодействие с 

външните фактори 

Интензивни взаимодействия с 

бизнеса и държавата 

 

При анализа на иновативния интензитет на двата модела на университетско управление в 

България следва да се има предвид,  че иновирането в сферата на управлението на висшите 

училища все по-често се свързва с прилагането на бизнес практики, на комбинация на 
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елементи от бизнес модели или на цели бизнес модели. Според ОИСР степента на 

прилагане на бизнес модели отговаря на степента на иновативност на висшите училища, 

която е дефинирана в три модела (табл. 7), градиращи от традиционен до иновативен.  

Специфичното при тази матрица е, че тя е изградена върху два елемента - финансирането и 

предлаганата стойност - които са едновременно и приоритети, и обединяващи звена за 

останалите първостепенни сфери в управление на университетите. Така финансирането се 

отнася едновременно до приходите и разходите, до тяхното диверсифициране, до 

ефективността на използване на ресурсите, до нивото на резултатност и не на последно 

място до степента на институционална ефикасност на висшите училища. От друга страна 

предлаганата стойност обединява в себе си целите, които си поставя висшето училище, 

неговата мисия, силните му страни, спецификата и специализацията, начините, по които то 

произвежда продуктите и услугите, т.е. стойността, която предлага на клиентите си. В 

същото време съпоставянето на финансирането и предлаганата стойност като управленски 

величини може да бъде възприемано като инструмент за оценка на степента на 

иновативност на университетските модели на управление.   

 

Таблица 7. Прилагането на бизнес модели и матрица за иновативност   

 

Иновативна 

предлагана 

стойност 

(специализация 

на обучението, 

насочена към 

определени 

клиенти)  

Традиционна 

предлагана 

стойност 

(всички области 

на науката) 

Традиционно финансиране                                          Иновативно финансиране 

Източник: ОИСР 

За целите на това изследване  към анализираните 46 университета бе приложена описаната 

матрица на иновативност. Поставени в контекста на този подход за оценка на 

Модел 2А: Смесен 
- Иновативна предлагана стойност 

- Традиционно финансиране 

 

Пример: специализирано висше училище, 

фокусирано върху специфична част от 

пазара на труда; малък университет, 

специализиран във високо качество на 

преподаването       

Модел 3: Иновативен 
- Иновативна предлагана стойност 

- Иновативно финансиране 

 

Пример: висше училище, предлагащо 

предплатени онлайн програми, базирани на 

компетенции, предназначени за клиенти, 

търсещи преквалификация и учене през 

целия живот              

Модел 1: Традиционен 
- Традиционна предлагана стойност 

- Традиционно финансиране 

 

Пример: среден, голям университет, 

държавен или частен, предлагащ 

образование във всички (почти всички) 

научни области с държавно финансиране 

или финансиран от такси за обучение   

Модел 2В: Смесен 
- Традиционна предлагана стойност 

- Иновативно финансиране 

 

Пример: среден, голям университет, 

държавен или частен, с разнообразни 

източници на финансиране        
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иновативността, повечето университети в България попадат в категориите на 

традиционния Модел 1 и в по-малка степен на смесения Модел 2. Към Модел 1 се отнасят 

36 висши училища, като типичен пример са големите държавни университети, характерни 

с традиционното държавно финансиране и предлагане на образование във всички (или 

почти всички) области на науката. В рамките на Модел 2 (с малки вариации - Модели 2А 

или 2В) се вписват 10 университета - предимно частни (изключение правят медицинските 

университети в София и Варна, които също се отнасят към този модел), които се 

финансират от разнообразни източници и предлагат специализирано образование в 

определени области от науката. Този тип висши училища би могъл да бъде обособен в 

група на средно-иновативни университети според модела им на управление. 

Твърде показателен обаче е фактът, че иновативността на висшите училища в страната 

стига дотук. Анализът на университетските модели в България показа, че нито едно висше 

училище не попада в обхвата на иновативния Модел 3 (табл. 8), който се характеризира с 

иновативно финансиране и иновативна предлагана стойност. Моделите на управление на 

средно-иновативните университети са по-скоро модернизирани инварианти на  

традиционните управленски модели и не притежават съвкупността от елементи, които 

биха ги класифицирали като иновативни. Възможно е това да е резултат от състоянието на 

системата на висшето образование в България, в която все още доминират държавните 

висши училища с традиционно управление. Възможно е причините за това да се коренят в 

състоянието на университетите като институции, чието развитие (или недостатъчно 

развитие) не отговаря на динамиката на външната среда. Във всеки случай причините за 

това все още не са изследвани, а възможностите за прилагане на иновативния Модел 3 в 

български университети представлява поле за бъдещи проучвания и разработки. 

Препоръки за усъвършенстване на моделите на университетско управление 

Изводите, направени в настоящото изследване насочват към дефинирането и 

обособяването на два типа мерки за усъвършенстване на системите за управление на 

българските университети. Първият тип мерки е приложим от висшите училища, а вторият 

– от държавните институции, участващи във външното управление на висшето 

образование.  

Мерките, приложими от висшите училища, предвиждат:  

- Разработване и въвеждане на институционална стратегия 

Препоръчва се разработване и прилагане на стратегия, която да определи визията за 

бъдещето на висшето училище, да прецизира неговата мисия и да постави реалистични, но 

достатъчно амбициозни цели, които да осигурят на институцията развитие, адекватно на 

променящата се външна среда. Тази стратегия трябва да дефинира предлаганата стойност 

на университета, да дефинира специализацията му, да подчертае силните му страни и така 
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Таблица 8. Разпределение на университетските модели спрямо матрицата за 

иновативност   

 

Иновативна 

предлагана 

стойност 

Модел 2А: Смесен    
 Медицински университет – Варна  

 Медицински университет - София  

 
Модел 3: Иновативен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Традиционна 

предлагана 

стойност 

 

Модел 1: Традиционен       
 Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство – Пловдив 

 Аграрен университет – Пловдив 

 Колеж по икономика и администрация – 

Пловдив 

 Колеж по мениджмънт, търговия и 

маркетинг – София 

 Колеж по телекомуникации и пощи – София 

 Колеж по туризъм – Благоевград 

 Университет по хранителни технологии – 

Пловдив 

 Химикотехнологичен и металургичен 

университет 

 Университет за национално и световно 

стопанство 

 Икономически университет – Варна 

 Национална музикална академия 

 Лесотехнически университет 

 Медицински университет – Плевен 

 Медицински университет – Пловдив 

 Минногеоложки университет 

 Национална художествена академия 

 НАТФИЗ 

 Национална спортна академия 

 Пловдивски университет 

 Русенски университет 

 Шуменски университет 

 Софийски университет 

 Стопанска академия – Свищов 

 Тракийски университет – Стара Загора 

 Технически университет – Габрово 

 Технически университет – София 

 Технически университет – Варна 

 Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас 

 Югозападен университет – Благоевград 

 Великотърновски университет 

 Университет по архитектура, 

строителство и геодезия 

 Висше транспортно училище – София 

 Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите – Пловдив 

 Висше строително училище - София 

Модел 2В: Смесен            
 Американски университет в 

България 

 Бургаски свободен университет 

 Международно висше бизнес 

училище – Ботевград 

 Нов български университет 

 Теартрален колеж „Любен 

Гроис“ 

 Варненски свободен университет 

 Висше училище международен 

колеж – Албена 

 Висше училище по застраховане 

и финанси - София 

 

 Традиционно финансиране                                      Иновативно финансиране 
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да дефинира ползите, които той предлага на своите студенти и на другите заинтересовани 

страни. 

- Въвеждане на бизнес практики или бизнес модели в управлението 

Идентифицирането и въвеждането на бизнес модели, бизнес практики или на определени 

елементи от тях в управлението на висшите училища. Те трябва да бъдат адаптирани и 

прилагани съобразно спецификите на университета - за задоволяване на определени 

нужди, за преодоляване на недостатъци, за подобряване на процеси или проблемни 

области, за произвеждане на резултати и за постигане на цели на висшето училище. Тези 

модели могат да бъдат прилагани като инструмент за иновации в управлението на 

институцията в следните сфери – предлагана стойност, формиране на цената на 

образованието, предлагани услуги, намаляване на разходите, финансиране 

(разнообразяване на източниците на финансиране, използване на проектното финансиране 

и на европейските финансови инструменти, превръщане на научните изследвания в 

генератор на парични потоци и т.н.). 

Мерките, приложими от държавата включват: 

- Разработване на нова, актуална, задълбочена, реалистична, прагматична и 

визионерска стратегия за развитие на висшето образование в България; 

- Разработване на балансиран и ориентиран към резултатите политически микс за 

реализиране на новата стратегия за развитие на висшето образование;   

- Промени в законодателството: 

o подпомагащи консолидацията на висшите училища с оглед на ефикасно 

използване на ресурсите; 

o промяна на начина на финансиране на държавните висши училища 

(въвеждане на работещи системи като студентски ваучери, студентски 

заеми, държавни гаранции и т.н.); 

o усъвършенстване на системата за акредитиране и осигуряване на качеството; 

o въвеждане на нормативни стимули (данъчни, финансови, административни) 

за развитие на висшите училища и на научните изследвания. 

Резултати от апробирането на препоръките за усъвършенстване на управленските 

модели 

Предложените мерки бяха апробирани в пет университета в страната и въз основа на 

резултатите от апробацията бе идентифициран „пилотен модел на университетско 

управление“ с параметри, обобщени в следващата таблица (табл. 9). 

 

Таблица 9. Пилотен модел на университетско управление 
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Структура 

 

 

Характеристики 

 

1. Наличие и 

прилагане на 

институционална 

стратегия 

 

 дефинира стойността, която университетът предлага на 

клиентите и заинтересованите страни;  

 определя специализацията в определена функция 

(образователна, научно изследователска) или научна 

област (хуманитарни, социални, природни и технически 

науки); 

 подчертава силните страни;  

 подпомага планирането и институционалното развитие 

във високо-контурентна среда. 

 

 

2. Прилагане на 

мениджърски 

подход на 

управление 

 

 разделяне на академичното и финансово-стопанското 

управление;   

 целеполагане; 

 планиране; 

 ориентиране към резултатите;  

 насочен към пазара и изискванията на клиентите;  

 насочен към повишаване на ефективността и ресурсната 

обезпеченост;  

 конкурентоспособност; 

 отваряне към обществото. 

 

 

3. Прилагане на 

бизнес модели 

(практики) в 

управлението с 

цел иновиране в 

следните сфери: 

 

 предлагана стойност;  

 формиране на цената на образованието;  

 предлагани услуги;  

 намаляване на разходите;  

 финансово управление:  

 разнообразяване и управление на финансовия микс; 

 използване на проектното финансиране и на 

европейските финансови инструменти;  

 превръщане на научните изследвания в генератор на 

парични потоци. 

 

 

4. Прилагане на 

предприемачески 

подход към: 

 

 

 научноизследователската дейност;  

 проектната дейност; 

 предлаганите услуги; 

 иновациите 

 

 

5. Създаване и 

 

 образователната и научната дейност;  
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реализиране на 

собствени 

стандарти за 

качество,  

отговарящи на 

профила на 

университета и 

покриващи 

съвременни 

изисквания в 

областта на:  

 

 проектната и производствената дейност;  

 административните услуги. 

 

 

6. 

Сътрудничество с 

бизнеса  

 

 

 приложни изследвания; 

 подготовка на кадри; 

 предоставяне на услуги; 

 съвместни проекти;  

 съответствие с пазара на труда. 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тенденциите на развитие на висшето образование, политиките на Европейския съюз и 

динамиката на Европейското пространство за висше образование поставят редица 

предизвикателства пред висшите училища в България. Интернационализацията и 

глобализацията, намаляващото публично финансиране, увеличаването на студентското 

съсловие и повишаването на изискванията му, нарастването на конкуренцията, на 

изискванията за качество, дигитализацията като процес, очертаващ нови възможности и 

изисквания, стремежът за приложимост и резултатност на образованието, и не на последно 

място засилването на публичния натиск за отваряне на висшите училища към обществото, 

са процеси, определящи сериозната необходимост от развитие и позициониране на 

българските университети в динамична, конкурентна и променяща се външна среда.  

Настоящото изследване показа, че такава промяна би могла да бъде реализирана чрез 

модернизиране на управлението на висшите училища. Този процес следва да бъде 

целенасочен, комплексен, иновативен и да подпомага развитието и 

конкурентоспособността на висшите училища. Насочена  към условията в България тази 

промяна означава възприемането от университетите на нови модели на управление, които 

ще подобрят образователните и научноизследователските им функции, ще повишат 

конкурентоспособността им и ще ги отворят за обществените нужди и изисквания.  

Резултатите от настоящият труд са насочени именно в тази посока. Изследването 

дефинира и препоръчва въвеждането на нов, съвременен модел на университетско 

управление, базиран върху стратегическото управление, прилагането на мениджърски 
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подход и бизнес-практики, предприемчивост по отношение на научните изследвания, 

създаване и реализиране на собствени стандарти за качество и интензивно сътрудничество 

с бизнеса. Предлаганият пилотен модел има капацитета да разнообрази финансирането, да 

подобри ефективността при използването на ресурсите, качеството, резултатността и 

конкурентоспособността, отчетността, социалната експонираност и нивото на 

ангажираност към местните икономики, към социалната и културната външна среда. 

Подобни промени се очаква да подобрят цялостното функциониране на висшите училища 

в България и да допринесат за намаляване на изоставането им в рамките на ЕПВО.      

ПРИНОСИ 

Проведените  изследвания са концентрирани в три основни направления и в резултат от 

тях приносите могат да бъдат групирани по следния начин:   

1. Към Изследване и анализ на финансовите инструменти на кохезионната политика. 

- идентифицирани ефекти от финансиране на висшите училища чрез структурните 

инструменти; 

- дефинирани политики във висшето образование, подкрепяни от държавата през 

първия програмен период:  

 фактор на растежа - инвестиции в човешки капитал;  

 инвестиции в технологичен капитал - повишаване на конкурентоспособността на 

университетите.   

2. Към Изследване и анализ на въздействието от приложението на структурните 

инструменти. 

- дефинирани въздействия върху: 

 усъвършенстване на законодателната  база;  

 изграждане на нов тип административен капацитет  и предприемачески умения в 

академичните среди; 

 изграждане на академични и смесени партньорски мрежи за реализирането на 

програми в областта на висшето образование; 

 разработване на нови учебни курсове с пазарна ориентация вкл. дигитални. 

3. Към Идентифициране и анализ на модели за управление на висшите училища в 

България чрез първи по рода си анализ на доклади на НАОА за институционална 

акредитация. 

Разработени са и са предложени:  

 примерни мерки за усъвършенстване на моделите за университетско управление;  

 пилотен модел за университетско управление. 



39 
 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Ivanov, P. (2015). HIGHER EDUCATION INTERVENTIONS IN THE EU FUNDING 

CONTEXT DURING 2007 – 2013 PROGRAMING PERIOD IN BULGARIA. CBU  

International Conference Proceedings, 3, 325-329.  

doi:http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v3.617  

2. Вуцова, А., Иванов, П. (2015). Управлението на висшите училища в България в 

контекста на кохезионната политика на Европейския съюз. Стратегии на 

образователната и научната политика, Volume 23, Number 2. 

3. Иванов, П. (2015). Публичните политики за развитието на висшето образование: 

проблеми и възможни решения – Bulgarian case. Стратегии на образователната и 

научната политика, Volume 23, Number 3. 

4. Иванов, П. (2015). Нов модел на университетско управление. Стратегии на 

образователната и научната политика – (под печат) 

 


