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Обръщение към членовете на Общото събрание на Философски факултет 

 
Уважаеми членове на Общото събрание на Философски факултет, 

Кандидатирам се за декан на Факултета, защото мога да допринеса за продължаване на 

развитието му и да надградя постигнатото от последните декански ръководства. Уверена съм, 

защото мога да работа в екип, да реализирам собствени идеи, активно да подпомагам реализирането 

на общи идеи, да уважавам колегите и партньорите в общи начинания, да отстоявам позиции. 

Кандидатирам се за декан на Факултета, защото имам необходимия опит и умения, 

придобити на ръководни позиции през последните 25 години – като директор на самостоятелно 

университетско звено, като заместник-декан, като ръководител на катедра, като ръководител на 

големи проекти.  

Кандидатирам се за декан на Факултета, като съм наясно, че той е само един от 16-те в 

Университета. Запозната съм и разбирам в пълна степен с какви права и задължения разполага 

декана (чл. 40, чл. 54, чл. 55 от Правилника за устройството и дейността на СУ), а така също с 

възможностите и ограниченията за автономия на факултета (чл. 39 от Правилника за устройството 

и дейността на СУ). Ето защо по-долу в мандатната програма акцентирам върху изпълнимото за 

един мандат без очаквани, но невъзможни за изпълнение обещания и невъзможни за реализиране 

предложения. В случая отчитам преди всичко ролята и значението на Философския факултет и за 

развитието на СУ, и в национален мащаб. Историята на Факултета е впечатляваща и достойна, а 

приносът му в развитието на висшето образование и науката неоспорим. Но дори и Философският 

факултет на Университета се нуждае от обновление и шанс за развитие.  

Уважаеми членове на Общото събрание на Философски факултет, 

С настоящата мандатна програма предлагам алтернатива за управление на Факултета през 

идните четири години (октомври 2019 – октомври 2023). Вярвам, че нейното изпълнение от една 

страна ще допринесе за продължаване на добрите практики в неговото управление, установени от 

досегашните декански ръководства. От друга страна, доброто планиране и стремежът към развитие, 

а не към оцеляване, ще допринесе за общия ни успех в засилващата се конкуренция на 

образователния пазар в ЕС и, в частност, в България. 

 Време е да се обърнем към реалностите, като се основаваме на професионализъм, 

колегиалност, екипност, диалогичност, откритост, желание за развитие на всеки от нас и защита на 

професионалните ни права.  

 

  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/media/files/rules/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_su
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/media/files/rules/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_su
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/media/files/rules/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_su
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Въведение 

 

Настоящата мандатна програма е в съответствие със Закона за висше образование и 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, с правилниците за тяхното 

прилагане, със стратегическите документи и решения на Академичния съвет на СУ „Св. 

Климент Охридски“, с решенията на Общото събрание на Философски факултет.  

Мандатната програма е съобразена с правата и задълженията на всеки декан, както и 

с чл. 39 от Правилника за устройството и дейността на СУ, отнасящ се до автономията на 

Факултета. 
„Чл. 39. Факултетът се ползва с автономия в учебната, научната и управленската дейност, която се 

изразява в: 1. определяне на структурата на факултета; 2. приемане на учебни програми и годишен 

разпис на занятията; 3. свобода на научните и научно-приложните изследвания; 4. даване на научни 

степени и избор за академични длъжности при условия и по ред, установени със закон и нарочен 

правилник на Университета, приет от Академическия съвет; 5. осъществяване на сътрудничество с 

образователни и научни институции в Република България и в чужбина; 6. финансова 

самостоятелност в рамките на определения за факултета бюджет; 7. организиране на ползването и 

поддържането на предоставения от Университета сграден фонд; 8. административно обслужване на 

научно-преподавателските кадри, студентите, докторантите и специализантите във факултета.“ 

Мандатната програма е съобразена с данните, констатациите и предложенията 

(реализирани вече или нереализирани все още) в програми от предходен период, в отчетни 

доклади на досегашното деканско ръководство и на постъпили до момента отчети на катедри.  

Ако бъда избрана за декан, програмата за управление на Философски факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде конкретизирана в годишни планове. Годишните 

планове ще се предлагат за обсъждане на разширен декански съвет с участието на 

ръководителите на катедрите и за утвърждаване от Общото събрание на Факултета. 

 

I. СЪСТОЯНИЕ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – ОБЩИ ПОСТИЖЕНИЯ И ОБЩИ 

ПРОБЛЕМИ 

 

От десетки години Философският факултет е най-големия в рамките не само на СУ, 

но и в национален мащаб. Днес неговата образователна и научна инфраструктура се 

формира от дванадесет катедри, поддържащи: 

- девет програми в бакалавърска степен,  

- десетки програми в магистърска степен,  

- десетки докторантски програми в ОНС, като броят на зачислените докторанти е най-

голям в страната. 

Предвид структурата на Факултета, разнообразието на професионални направления, 

по които се поддържат специалности, различните научни направления, в които развиват 

дейност катедрите, по-долу ще се спра само на някои от общите постижения и някои общи 

проблеми. Държа да подчертая обаче, че катедрите / специалностите имат и специфични за 

тях постижения и трудности. Конкретни данни за всяка катедра и всяка специалност могат 

да бъдат намерени в отчетните доклади на катедрите и отчетните доклади на деканското 

ръководство. 

 

Някои общи постижения 

 

Философският факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, въпреки условията на 

образователната макро- и микро-среда, продължава да бъде водещо основно звено и по брой 

https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135680028
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студенти във всички образователни степени, и по брой докторанти, и по брой 

преподаватели, и по брой служители.  

Във Факултета учебните планове вече са стандартизирани според кредитната 

система. 

Всички курсове вече са разписани според наложените норми в Университета. Значим 

е броят на електронните курсове, които са формирани в университетската система за 

електронно обучение (към 15.09.2019 г. 716 е-курса при 186 през 2014 г.).  

Факултетът изпълнява държавната поръчка за прием (макар и трудно, в повечето 

случаи въпреки проблемите), като обучава и в платени форми във всички образователни 

равнища.  

Специалностите във Факултета са неотменно водещи в Рейтинговата система на 

висшите училища в България, което е свидетелство за създадени традиции, отдаденост на 

колегията и стремеж към поддържане на качество на образователните дейности.  

Неоспорими през годините са и успехите след акредитация (високи оценки, отпуснат 

капацитет). Всичко това е признание за водещата роля и приносът на Факултета за висшето 

образование в България. 

Десетки са обхванатите от мобилност в ЕС и други страни (студенти, докторанти, 

преподаватели). На университетско ниво през последните години бяха положени немалко 

усилия и са подписани много двустранни споразумения, като само по програмата на ЕК 

„Еразъм+“ са близо 90. 

Положителна оценка за постиженията на Факултета е заемането от наши колеги на 

управленски позиции и в национален мащаб, и в Университета (както на ниво екип на 

Ректора, тава и в специални общоуниверситетски комисии). Факултетът може само да се 

гордее, че през годините трима негови преподаватели са заемали позицията министър в 

Министерство на образованието и науката, един е бил министър и един заместник-министър 

в Министерство на културата, един е бил съветник на президента, трима са били заместник-

ректори. Наши колеги са били народни представители в българския парламент, 

представители на България в Европейския парламент, както и съветници на евродепутати. 

Наши преподаватели и изследователи са разпознаваеми в публичното пространство 

с множество участия в обществено-политическия и културния живот у нас и в ЕС.  

Продължава да е активна публикационната дейност.  

 

Някои общи проблеми 

 

Ще започна с един от най-важните проблеми. Въпреки усилията и на отделните 

катедри, и на Факултета като цяло, в устойчива тенденция се превръща намаляването броя 

на кандидат-студенти и увеличаването броя на преждевременно напускащите студенти (по 

различни причини). Няма съмнение, че проблемът ще се задълбочава предвид 

демографската криза у нас, общата макроикономическата среда в България и в ЕС, някои 

политики на МОН в сектора на висшето образование, засилващата се конкуренция от страна 

на чуждестранни университети. Различен е броят на обучаваните студенти и докторанти 

през годините, но ясно се забелязва тенденция към намаляване и евентуална предстояща 

криза. Причините са няколко, повечето независещи от Факултета, но ефектът се отразява 

именно върху неговата дейност. 

Наслагват се отдавна нерешени проблеми, дължащи се и на перманентно 

недофинансиране, и на неудачни управленски решения, и на несъобразени с реалностите 

https://rsvu.mon.bg/rsvu3/
https://rsvu.mon.bg/rsvu3/
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нормативни разпоредби, и на видимата от всички ни диспропорция при обучението на 

бакалаври, магистри и докторанти в страната. Тези проблеми обезкуражават не малко колеги.  

Мащабите на Факултета и досегашните опити той да бъде управляван според 

установените у нас писани правила подсказват ключови проблеми, пред които сме 

изправени всички ние, независимо от коя катедра или специалност сме: 

− Броят на колегите, формиращи академичния състав, както и броят на служителите, 

се променя през годините, като се очертава безспорна перспектива – смяна на 

поколенията поради предстоящо масово навършване на пенсионна възраст. Това ще 

бъде труден и рисков процес за Факултета, за което е наложително да има прецизна 

стратегическа визия, разработена съвместно с катедрите. Нуждаем се от ясен план за 

преминаване през периода на преход между поколенията. 

− Към момента, най-вече на ниво Университет, по никакъв начин не се отчита 

натовареността на академичния състав не само с преподаване, но и с научна, 

изследователска и проектна дейност, а така също с административна дейност (най-

вече огромния документооборот). В длъжностните ни характеристики пък има 

всичко – от преподаване, през научни изследвания, участие в научни прояви, 

публикуване, та чак до „поддържане“ на информационните системи. Същото не се 

открива във фишовете за заплати, където просто има основна заплата и евентуално 

добавки за научна степен, но не и за научен / изследователски труд. Постоянно сме 

убеждавани, че общите ни доходи са високи, но никой не отчита цената на труда 

(често пъти извънреден), а т. нар. основна заплата е по-ниска от публично 

оповестената за учители в основната и средната степен на образователната система. 

По неофициални данни по този показател се намираме между 16-20 място сред 

другите университети в България. Голяма тема, по която има опити на колеги от 

Факултета да поставят искания за по-достойно заплащане, но резултатът все още не 

е положителен. Аргументите винаги се свеждат до това, че бюджетът на СУ 

недостига и че няма възможност за по-високи заплати. Има обаче още едно 

оправдание – че щатът е свръх-голям, че трябва да се намалят програмите и 

съответно преподавателите.  

− Служителите във Факултета са третирани като „хора за всичко“, без да се заплаща 

реално положения от тях труд. Длъжностните им характеристики изобилстват от 

задължения (какви ли не), а правата им са сведени до минимум. Заплатите им също. 

− Условията на труд също са проблем, въпреки положените усилия през изминалите 

години те да се поддържат в сравнително добра форма. Истината е, че материалната 

база на Факултета се отличава с амортизирани сгради, остаряло оборудване, лоша 

хигиена, отчетлива е кризата с ремонтните дейности, както и кризата с доставките на 

техника, материали, консумативи... При тези условия всеки от нас е изправен пред 

драмата да може и да не може – да е професионалист, да иска да е полезен и да няма 

как да предаде знанията и опита си на студентите. Ето защо е напълно обяснимо, че 

част от колегите се чувстват уморени от еднообразните проблеми и липсата на 

промяна. Времето тече, а ние все още сме тук и в тези условия – висящи кабели, липса 

на възможност да се използват модерни технологии, липса на... (знаете го по-добре 

от мен, колеги). 

− Огромен е документооборотът, дължащ се на действащите в СУ писани и неписани 

правила, а бюрократичните (често пъти излишни) процедури ангажират ценно време, 
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вместо то да бъде използвано за наука, изследвания, разработване на публикации, на 

нови курсове за обучение, за качествено администриране. 

− Горното се отразява върху натоварването както на ръководителите на катедри, така 

и върху членовете на катедрите – всяко искане от страна на институции, ректорат, 

деканско ръководство се прехвърля върху тях като крайни изпълнители. Колегите са 

принудени да отговарят на поредица от искания в кратки срокове и не винаги при 

ясни условия. 

− Никак не е случайно, че продължават да са рядкост курсове и програми на чужд език. 

Студентите и докторантите ни са предимно от София и някои по-големи градове на 

страната. Рядкост са чуждестранните студенти и докторанти. Ако все пак ги има, то 

е благодарение на личните усилия на няколко наши колеги. Системата не е планирана 

добре, не е осигурена добре и няма как да се очаква по-голям брой чуждестранни 

студенти, докторанти, изследователи, преподаватели. Няма как да се очаква и 

разширяване на международния обмен (вижте количествените данни за това в 

отчетните доклади на досегашното деканско ръководство). 

− Остаряла е системата за библиотечно-информационно обслужване. Капацитетът на 

съществуващите библиотеки към Факултета е недостатъчен и те не могат да 

предложат необходимите ресурси и удобство за работа (индивидуална или в екип). 

− Безспорно, всички изброени по-горе проблеми влияят и върху образователния 

процес, и върху научноизследователския процес. Например резултатите от анкетните 

проучвания сред студентите ясно сочат няколко нива от проблеми – качество на 

административното обслужване, качество на учебните програми, качество на 

материалните условия. Проучване сред академичния състав не е правено или поне на 

мен не ми е известно да е правено. Същото се отнася и за проучване сред 

служителите. Наложително е оптимизиране на някои процеси и подобряване на 

условията, но при отчитане на безспорното, че Факултетът е в подчинена роля и е в 

пълна зависимост от управленските решения на ниво Ректорат. Въпреки това ние се 

нуждаем от ясна визия за произхода на проблемите и трябва настойчиво да искаме те 

да бъдат решени. 

Ще поясня, че в мандатната програма няма да се спирам на проблемите, свързани с 

макро-условията, в които развиват своята дейност и Университетът, и Факултетът. Тук само 

ще споделя виждането ми, че те са от изключително значение и че са наложителни основни 

промени, за които следва да се подготви експертно становище и да се отстоява пред 

съответните институции.  

*** 

Макар и кратко представено, изброеното като общи постижения и проблеми 

подсказва какви могат да бъдат някои от основните направления за бъдещ мандат. По-долу 

ще се спра по-подробно на възможни приоритети за управление на Факултета през идните 

четири години с кратко описание на специфични проблеми според съответния приоритет.  

Ще подчертая още, че изброените приоритети могат да бъдат осъществени 

единствено при условие, че се постигне взаимно съгласие между катедрите, а така също че 

ще се положат общи усилия и общи действия. Разделението и самостоятелната борба за 

оцеляване не може да бъде печеливша стратегия и всички вие го знаете добре, колеги. 
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II. НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА МАНДАТНИЯ 

ПЕРИОД  

 

Ръководни принципи 

 

Ако бъда избрана, в дейността си като декан ще защитавам интересите на Факултета 

и ще насърчавам професионализма, колегиалността, диалогичността, екипността, 

откритостта и прозрачността, възможността за развитие на всеки. 

 

Приоритетни направления 

 

Учебна дейност 

Научна дейност, проектна дейност, мобилност 

Развитие на научната инфраструктура 

Развитие на учебната инфраструктура 

Развитие на академичния състав и изследователския състав 

Развитие на състава от служители и специалисти 

Управление на качеството  

Управление на финансите 

Връзки с обществеността 

 

Учебна дейност 

 

През изминалите два мандата, през които имам преки наблюдения върху 

поддържането на програмите в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, а така също в ОНС „доктор“, 

постигнатото никак не е малко. Особено ако се отчитат проблемите и бариерите, пред които 

беше и е изправен Факултета (на национално ниво и на вътрешноуниверситетско ниво). 

Някои от тях са породени от промените в нормативната уредба, други от качеството на 

управление на системата на висшето образование в страната, трети от качеството на 

управление на Университета, четвърти са вътрешнофакултетски.  

 

ОКС „бакалавър“ и „магистър“ 

 

Основна цел на мандатната програма във връзка с учебната дейност в ОКС е 

поддържането на високи академични стандарти. Както беше отбелязано, във Факултета се 

предлагат множество програми в бакалавърска и магистърска степен. Всяка специалност и 

степен има своите специфики. Най-общо обаче целта може да бъде постигната чрез: 

− Ежегодно планиране на заявяваната държавна поръчка за приема в бакалавърска и 

магистърска степен, като в годишното планиране се отразят реалните възможности 

по специалности. 

− Изпълнение на държавната поръчка за прием на бакалаври и магистри. 

− Изграждане на надеждна система за перманентно обновяване / актуализиране на 

учебни планове и програми по модела „студент-центрирано обучение“, които да се 

основават на опита и традициите във факултета (по специалности) и наред с това да 

осигуряват връзка с реалната практика, като се сведе до минимум административната 

и бюрократичната тежест. 
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− Поддържане на качествени електронни курсове и усъвършенстване на системата за 

електронно подпомогнато обучение. 

− Осигуряване на възможност за интерактивно обучение. 

− Насърчаване на студентската мобилност, особено в обхвата на програмата Еразъм. 

− Ежегодно проучване на студентското мнение за учебния процес и за 

административното обслужване, последвано от обсъждане на резултатите в 

специалностите и на Факултетен съвет. 

− Периодично проучване мнението на завършилите студенти относно учебния процес 

и ползата от придобитите знания и умения, последвано от обсъждане на резултатите 

и вземането на съответни решения. 

− Разработване на стратегия за видимо присъствие на факултета в съвременните 

медийни среди (специализирани и публични) и изпълнение на програма за активни 

връзки с обществеността. 

 

ОНС „доктор“ 

 

Основна цел на мандатната програма във връзка с учебната дейност в ОНС „доктор“ 

е поддържането на високи академични и научни стандарти при подготовката на докторанти. 

Както беше отбелязано, във Факултета се предлагат голям брой програми в различни научни 

направления. За всички е ясно, че всяко направление има своите специфики. Ще си позволя 

обаче да посоча един ключов момент, свързан с всички направления – качеството на и 

динамиката в нормативните разпоредби. Разпоредбите вече бяха променяни многократно, 

при това в посока, която по моя преценка ще повлияе негативно върху броя на зачисляваните 

докторанти, броя на успешно защитилите докторанти, крайните резултати от дейността на 

Факултета в ОНС „доктор“.  

Въпреки различията и въпреки динамиката в макро-условията, най-общо поставената 

в мандатната програма цел за ОНС може да бъде постигната чрез: 

₋ Прецизно планиране на държавната поръчка за прием на докторанти, като се отчитат 

възможностите за осигуряване на качествено научно ръководство и осигуряването на 

съвременни условия за научна и изследователска дейност. 

₋ Изпълнение на държавната поръчка за прием на докторанти. 

₋ Изграждане на надеждна система за перманентно обновяване / актуализиране на 

докторантските програми (зависещи и от наличието на възможни научни 

ръководители) по модела „докторант-центрирано обучение“ без да се нарушават 

традициите във факултета (по специалности), без да се омаловажават безспорните 

постижения (най-голям брой докторанти и успешно защитили докторанти), при 

намаляване на административната и бюрократичната тежест. 

₋ Насърчаване разработването и акредитирането на програми за дистанционно 

обучение в ОНС на чужд език; 

₋ Поддържане на качествени електронни курсове за докторанти и осигуряване на 

реална възможност за персонализиране на подготовката им според предвиденото в 

индивидуалните докторантски планове. 

₋ Осигуряване на възможност за поддържане на електронен дневник на докторанта, за 

да е възможно проследяване на неговото актуално развитие, бързи справки за статуса 

му, бързо съдействие при необходимост. 
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₋ Периодично проучване на докторантското мнение за условията в ОНС, 

административното обслужване, материално-техническата поддръжка и научно-

изследователската осигуреност. 

− Поддържане на факултетска система за докторантска мобилност в пряка връзка с 

университетската система. 

− Насърчаване на докторантската мобилност. 

₋ Разработване на обосновано искане към ректорското ръководство за осигуряване на 

надеждна и адекватна електронна система за управление на докторантски програми 

и на докторантски индивидуални планове. 

Ще допълня, че особено поле, в което Факултетът бележи значим напредък и може 

да предложи още успешни инициативи, е свързано с постодторантите. Може само да се 

надяваме, че и в тази посока ще има достатъчно желаещи – и научни ръководители, и 

постдокторанти.  

 

Дистанционно обучение 

 

Основна цел на мандатната програма във връзка с дистанционното обучение е 

осигуряване и поддържане на достъпна среда, отговаряща на условията, поставени в 

нормативните разпоредби за тази форма на обучение.  

Тук ще припомня, че преди 4-5 години Факултета ни беше на челни позиции в 

готовността за електронно дистанционно обучение (ЕДО). Тогава беше изградена 

специализирана инфраструктура чрез изпълнението на проект по оперативна програма. 

Постигнатото в периода 2013-2014 нямаше аналог в страната. Същото беше високо оценено 

и отразено няколко пъти в медии, както и при верифицирането на разходите по проекта. 

Важното обаче е, че в изпълнението на този проект се включиха почти всички 

преподаватели и служители на Факултета. Разработените електронни платформи и до днес 

изглеждат съвременно и могат да поддържат динамичните / специфичните процеси в ЕДО. 

За съжаление, по различни причини (и нормативни на национално ниво, и финансови, и на 

ниво Университет, и вътрешнофакултетски), изградените тогава условия не са доразвити, 

нито се поддържат според технологичните правила. Поради това се нуждаем от яснота дали 

ще развиваме ЕДО или не; ако ще развиваме, по-точно как.  

При търсенето на отговор следва да се отчита безспорното, че ЕДО предоставя 

възможност за интердисциплинарни програми, съвместни програми между различни 

специалности, на различни езици, базирани на различни технологии и пр. Ето защо се 

нуждаем от съгласие по още един въпрос: дали ще развиваме ЕДО в общи/интегрирани 

програми или не. Ако бъда избрана за декан, ще осигуря необходимите условия за диалог и 

експертна преценка за достигане до решение.  

Въпреки очертаният по-горе кръг от проблеми и при наличието на желание от страна 

на отделните специалности, поставената цел относно дистанционното обучение най-общо 

може да бъде постигната чрез: 

₋ Разработване на план за развитие на факултетни програми за дистанционно 

обучение. 

₋ Разработване и акредитиране на програми за дистанционно обучение по степени и 

форми за ниво бакалавър, магистър, доктор, продължаващо образование. 

₋ Осъвременяване на някои от технологиите за ЕДО на ниво факултет. 
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₋ Осъвременяване на електронното съдържание, включително видео-записи за видео-

репозиториума (наличен, уникален, но не и използван до момента). 

₋ Подкрепа за разработване на съвременно електронно съдържание в оптимални 

формати според спецификите на учебните дисциплини. 

₋ Разработване на видео-материали – помощ за обучаемите, реклама, маркетинг и пр. 

₋ Създаване на тестов център за провеждане на изпити в ЕДО (според нормативните 

правила). 

₋ Разработване и пускане в експлоатация на електронен модул за администриране и 

мониторинг на процесите в ЕДО, включително Help Desk. 

 

Продължаващо образование 

 

Основна цел на мандатната програма във връзка с продължаващото образование е 

развитие на обучението по СДК, подобряване на условията и поддържане на достъпна среда 

за преподаватели и обучаеми.  

Ще подчертая, че Факултетът има традиции в предлагането на обучение по линия на 

СДК, както и забележими успехи. Конкретни данни са налични в ежегодните отчети на 

деканското ръководство. Въпреки успехите обаче, очевиден е проблема с визията на ниво 

Университет и, съответно, на ниво Факултет. Не са удачно регламентирани процесите, а 

възможностите за продължаващото образование не се използват пълноценно. Всичко е 

сведено до СДК в някои професионални направления.  

В същото време не е използван докрай потенциала на съвременните платформи за 

дистанционно обучение, които предлагат разнообразни възможности за продължаващо 

образование. Не е използван докрай и потенциалът за програми, свързани с по-възрастни 

(включително третата възраст). Като цяло, в това поле Факултетът може да реализира както 

собствени проекти, така и проекти чрез финансиране по различни национални и 

международни програми. Въпрос на визия е, планиране и постигане на съгласие във 

Факултета. 

При наличие на интерес от страна на специалности и преподаватели, поставената цел 

относно развитието на продължаващо образование най-общо може да бъде постигната чрез: 

₋ Продължаване на добрите практики в сферите на СДК. 

₋ Разработване на стратегия и съответен план за развитие на факултетски програми за 

продължаващо образование (за различни целеви групи). 

₋ Разработване на програми за продължаващо образование в алтернативни форми, 

включително в дистанционна форма. 

₋ Подкрепа за разработване на видео-съдържание за нуждите на продължаващото 

образование. 

₋ Подкрепа за разработване на съвременно електронно съдържание в оптимални 

формати за съответните учебни програми. 

₋ Разработване на видео-материали – помощ за обучаемите, реклама, маркетинг и пр., 

специфично за нуждите на продължаващото образование. 

₋ Създаване на електронен модул за администриране и мониторинг на процесите в 

продължаващото образование. 
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Научна дейност, проектна дейност, мобилност 

 

Философският факултет е със значими и престижни постижения в научното 

поприще. Научната дейност обаче, въпреки изявените учени в различните катедри, е почти 

невидима за по-широката общественост. Това се отнася не само до личните постижения на 

един или друг колега, но и на катедрите като цяло. Не ми е известно Факултетът да има 

краткосрочна или дългосрочна програма за научна дейност по научни направления, 

обвързана с популяризиране на резултатите. Няма и вътрешнофакултетска система за 

стимулиране на участието на преподаватели, докторанти и студенти в научно-

изследователски задачи на национално и международно ниво. На факултетно ниво развойна 

дейност практически не се реализира. Нямаме и летопис на постиженията, с които би 

следвало всички да се гордеем или чрез който да се подпомогне обобщаването на данни, 

когато това се налага.  

Същото е в сила и за проектната дейност. В повечето случаи инициативата е на 

отделен преподавател или на временен екип. До момента единствените организирани и 

постоянни форми за финансиране са най-вече от  

(1) фонда за научни изследвания на Университета, отпускащ средства ежегодно, но 

в минимален размер (вижте конкретните данни в отчетните доклади на деканските 

ръководства) и   

(2) Фонд „Научни изследвания“ към МОН.  

Макар доста от колегите да участват в различни проекти, те са самоинициатива или 

са дело на лични усилия и контакти. Особено подпомагане на факултетно или 

университетско ниво няма. Твърдя това от личен опит. Сформирането на екип за обща 

проектна дейност е мъчение и често пъти невъзможно. Проучването и получаването на 

информация за покани за проектни предложения е самотно, персонално дело.  

Във Факултета няма ясни правила за подпомагане на академичния състав във връзка 

с новите постановки в Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(Обн. ДВ. бр. 38 от 21 Май 2010 г., последно изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.). Вярно 

е, че Факултетът е в подчинена на Ректората роля и във висока степен зависи от общата 

политика на Университета в тези дейности. Предвид видимите слабости обаче, предвид 

силно бюрократизираните процедури в СУ, ниската ефективност и липсата на достатъчно 

добре функциониращи звена в подкрепа на академичния състав, част от тях следва да се 

преодолеят на ниво факултет.  

Проблем, който не може да се реши на ниво факултет, но трябва да бъде поставен с 

настойчиво искане за решение, е свързан със заплащането за положен научен труд. Дали 

това ще е чрез редуциране на задължителния хорариум (сега еднакъв за всички) или ще е 

чрез допълнително заплащане за доказани постижения, следва да се прецени, да се обсъди 

между катедрите, да се предложи на ниво Университет, да се отстоява и да се иска промяна. 

Защото сега правилата са несъобразени с различните дейности, които се изпълняват, 

основната заплата е диференцирана по академична длъжност (асистент, доцент, професор) 

и няма отделен допълнителен компонент за извършвана в даден период наука / изследвания.  

В настоящата мандатна програма основна цел във връзка с научната дейност, НИРД, 

проектната дейност и международната мобилност е създаването на достъпна и подкрепяща 

среда за участие в научно-изследователски задачи, реализиране на съвместни проекти на 

национално и международно ниво, видимост на постиженията и резултатите. Тази цел може 

да бъде постигната чрез: 
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₋ Разработване на дългосрочна програма за научноизследователска дейност на 

Философски факултет и поетапното й изпълнение. 

₋ Сформиране на екипи от изследователи (от R4 до R1) по научни направления.  

₋ Създаване на условия за стимулиране и подкрепа за публикуване на научни 

разработки в специализирани издания, в национални реферирани издания, в 

чуждестранни научни списания. 

₋ Създаване на условия за стимулиране и подкрепа за участие на преподаватели, 

докторанти и студенти в международни форуми. 

₋ Подкрепа за превод от български на чужд език на предложени от всяка катедра 

научни изследвания и резултати. 

₋ Стимулиране и подкрепа за публикуване на чужд език както в Университетското 

издателство, така и в чуждестранни издателства на монографии, резултати от научни 

изследвания, приложни резултати от проекти. 

₋ Разработване на ежегоден издателски план на Факултета и неговото изпълнение в 

УИ „Св. Климент Охридски“ с приоритет за публикуване на хабилитационни 

трудове, сборници от международни конференции, сборници от семинари на катедри 

и специалности. 

₋ Включване на Факултета в международни изследователски мрежи и активно участие 

на наши колеги в тяхната дейност. 

Ще откроя като особено важно постигането на готовност за включване в някои от 

предстоящите инициативи по „Хоризонт Европа“. Това ще е доста трудна задача. Даже на 

ниво МОН е констатирано, че готовността на България е в ниска степен и едва сега, в края 

на 2019 г., със срок до март 2020 г., ще се отпуска финансиране на проектен принцип за 

постигане на подобаващ капацитет. Предстои финансиране по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ на обща стойност 40 мил. лв., като цитираната сума е предназначена 

за ефективното управление на висшите училища, изготвяне на стратегически цели, 

вътрешна и външна независима международна оценка на капацитета им. Според ресорния 

зам.-министър няма как българските университети да влязат в европейските университетски 

мрежи или в големите проекти по програмата „Хоризонт Европа“, ако нямат специфични 

направления и научна инфраструктура. Колеги, имаме ли сили и желание да се включим 

поне в тази национална инициатива? 

 

Развитие на научната инфраструктура 

 

Постижения в сферите на науката, особено при свързването й с практиката, може да 

се постигнат при наличието на подходящи кадрови, материални, технически, технологични 

и административни условия. Повече от очевидно е, че се нуждаем от модернизиране в 

изброените направления, особено относно достъпността (подходяща техника, нужни 

технологии и подкрепяща административна среда). Тук ще посоча само три примера, които 

очертават базови проблеми. Първият е свързан с достъп до софтуер, нужен на 

изследователите от всички направления, в които работи Факултета – SPSS. (Този софтуер 

се използва за обучение и в минимум четири специалности в нашия факултет.) Има ли СУ 

договорен или закупен лиценз? Работа на отделните факултети ли е да закупуват такъв 

поотделно, особено като се има предвид цената му? Вторият пример е свързан с 

недостатъчната административна подкрепа за ръководителите на проекти (университетски, 

национални, международни). Била съм ръководител и съм в момента. Моето впечатление е, 
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че аз обслужвам „системата“, а не тя мен. Моето впечатление е, че въпреки „системата“, все 

пак успявам да се справя (доколкото е възможно). Трети пример е свързан с видимото 

несъответствие в различни наредби на МОН, в които критериите за оценка на научните 

постижения са неадекватни и несъобразени с реалната практика у нас. Всеки може да 

провери това твърдение и да се убеди, че множество изисквания относно оценката на 

качество в науката са в значителна степен неприложими в направленията, в които работи 

Факултетът.  

Защитавам позицията, че ако СУ е изследователски университет, това трябва да се 

отрази в професионално поддържана среда за подкрепа на изследователите. Университетът е 

длъжен да защити интересите им, включително с лобиране за промени в макро-системата.  

Основна цел на мандатната програма във връзка с научната инфраструктура е 

подобряване на условията за научна дейност, НИРД и проектна дейност. Това включва: 

₋ Промяна на статута на научноизследователската дейност, като същото се отрази 

както в годишните планове и отчети, така и в щатното разписание, в трудовите 

договори на преподавателите, в заплащането за положен труд. 

₋ Ясно регламентиране на правата и задълженията на изследователите (от R4 до R1); 

₋ Привличане на млади изследователи (R1, R2). 

₋ Разработване на стратегия за включване на някои от изданията на Факултета в 

международни научни бази. 

₋ Сформиране на екип „Издателска дейност“ за подпомагане на редакционните 

колегии при привеждане в съответствие на факултетните издания към изискванията 

на международните научни бази. 

₋ Сформиране на екип „Проектна дейност“ за подпомагане на академичния и 

изследователския състав при реализиране на проекти. 

₋ Разработване на електронен регистър за научноизследователската и проектната 

дейност във Факултета, допринасящ за съхраняването и обработката на първични и 

вторични данни по тези дейности. 

₋ Разработване на концепция и поставяне на аргументирани искания към Ректорското 

ръководство за осъвременяване на т. нар. Системата за научно-изследователска 

информация на СУ, подобряване на функционалностите (на български и на 

английски език) и превръщането й в Научно-изследователски портал на СУ. 

₋ Разработване на концепция и поставяне на аргументирани искания към Ректорското 

ръководство за осъвременяване на т. нар. Информационна система за научна дейност 

„Авторите“. 

₋ Поддържане на авторски профили на изявени учени от Факултета (предложени от 

катедрите) в Научно-изследователския портал на Университета. 

₋ Повишаване на видимостта на публикациите на български език в български издания 

на преподавателите и изследователите от Факултета чрез въвеждане в експлоатация 

на електронна система „Български цитатен индекс“ (разработвана в момента на ниво 

прототип от екип на Факултета с финансовата подкрепа на Фонд „Научни 

изследвания“, МОН). 

₋ Развитие на библиотеките към Факултета (традиционни и електронни). 

 

  

https://research.uni-sofia.bg/
https://research.uni-sofia.bg/
https://authors.uni-sofia.bg/
https://authors.uni-sofia.bg/
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Развитие на учебната инфраструктура 

 

В днешно време качеството на учебния процес е в пряка зависимост от материалните, 

техническите и технологичните условия, за да се отговори по конкурентен начин на 

наложилите се нови образователни технологии (не само в България). За да се създадат 

реални условия за качество на учебния процес, както и поддържането на високи академични 

стандарти, в мандатната програма се предвижда: 

₋ Планиране, осигуряване на условия и подкрепа за разработване на авторски курсове 

от изявени преподаватели, предложени от съответна катедра. 

₋ Формиране на база от курсове (авторски, независимо от езика) със свободен достъп 

за всички студенти на Философски факултет. 

₋ Осигуряване на условия за приемственост и продължаване на добрите практики, като 

конкретните мерки да бъдат обсъдени с катедрите и прецизирани в план за действие. 

₋ Насърчаване на връзките между отделните катедри за обмен на курсове и 

интегрирани програми. 

₋ Планиране и осигуряване на подходящи условия за разработване на учебно 

съдържание на чужди езици. 

₋ Осигуряване на подходящи материално-битови условия за учебния процес, 

съответстващ както на хигиенните норми, така и на академичните стандарти. 

₋ Поддържане на подходящи технологични условия както за организираните форми за 

обучение, така и за самоподготовка. 

₋ Подобряване на условията за качествено библиотечно-информационно обслужване 

и формиране на корпус от електронни ресурси (е-библиотеки). 

За да не бъда многословна, тук няма да се спирам в детайли върху необходимостта 

от качествено административно обслужване и за студентите, и за преподавателите. Няма да 

се спирам и върху условията на труд на нашите колеги служители, върху нуждата от 

подобряване условията в учебните зали (от оборудването до хигиената) и пр. 

Необходимостта е безспорна и очевидна. Голяма част от решенията не са на ниво факултет, 

а на ниво университет. Само ще отбележа, че ако проблемът с условията в санитарните възли 

в сградите, поддържани от Факултета, частично вече е преодолян (макар и с много усилия 

от страна на предишни декански ръководства), то това не се отнася до залите, в които всеки 

от нас прекарва не малко време – маси, столове, щори, учебни пособия, качество на 

инструментите за модерно преподаване (например медийни, но не само)... Наложително е 

да се направи преглед на всяка една от залите, да се опише необходимото обновяване, да се 

планира и във възможно най-кратки срокове да се реализира. 

Особено ще акцентирам върху нуждата да се въведе административно ясен контрол 

на присъствието по време на учебни часове – какви са правата и какви са задълженията за 

всеки участник в тях, независимо от ролята. Няма значение дали ще е лесно или ще е трудно. 

Празни зали при много записани студенти не са удовлетворителни за никоя от страните в 

този многопластов процес, наречен обучение.  

Особено ще акцентирам и върху т. нар. Система за управление на студентската 

информация (СУСИ). Вярно е, че в момента предприети действия да се изгради и въведе в 

експлоатация обновена систем, за което вече са отпуснати доста целеви средства и е обявена 

поръчка по ЗОП с название „Мигриране към нова перспективна платформа, надграждане и 

интегриране на Система за Управление на Студентска Информация (СУСИ)“. Моето мнение 

е, че са необходими усилия в посока подобряване на условията и подобряване качеството на 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/v_zlozheni_proceduri/v_zlozheni_otkriti_proceduri/migrirane_k_m_nova_perspektivna_platforma_nadgrazhdane_i_integrirane_na_sistema_za_upravlenie_na_studentska_informaciya_susi
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/v_zlozheni_proceduri/v_zlozheni_otkriti_proceduri/migrirane_k_m_nova_perspektivna_platforma_nadgrazhdane_i_integrirane_na_sistema_za_upravlenie_na_studentska_informaciya_susi
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процесите чрез електронни средства. Дали обаче планираното интегриране на СУСИ ще 

може да удовлетвори реалните процеси в нашия факултет, включително нуждите от 

инструмент за обратната връзка (удовлетвореност на студентите от учебния процес и 

преподаването), не е ясно, нито оповестено на този етап. Обсъждане с представители на 

нашия факултет преди обявяването на поръчката по ЗОП не ми е известно да е провеждано. 

Предвид значението на СУСИ щеше да е добре да имаме предварителна информация – какво 

се планира, кога се очаква въвеждане в експлоатация, как ще се отрази върху 

съществуващите дейности и процеси, върху натоварването на колегите … Практиката до 

момента сочи, че в повечето случаи въвеждането на нови системи и форми е съобразено с 

наложени практики в други факултети, предимно ФМИ. В повечето случаи те затрудняват 

работата в нашия факултет, като процесите ни трябва да се нагаждат към системите. Често 

те не задоволяват и нуждите на Философски факултет. Никак не е случайно, че през 

годините сме били принудени да разработваме собствени системи и да формираме 

собствено Информационно звено. Дано в случая с обновяването на СУСИ нямаме повод за 

притеснения. 

Горното само маркира някои от проблемните области, по които трябва да имаме ясна 

визия, обосновано становище и сила да го отстояваме. 

 

Развитие на академичния състав и изследователския състав 

 

Във връзка с развитието на академичния състав действат както национални 

разпоредби, така и вътрешноуниверситетски. Факултетът е длъжен да се съобрази с тях и да 

ги спазва. Освен общите положения, мандатната програма предвижда специфични 

дейности, описани по-долу. 

₋ Ефективно използване на кадровия потенциал на Факултета (преподаватели, 

изследователи). 

₋ Защита на трудовите права (преподаватели, изследователи). 

₋ Разработване на стратегия и план за плавен преход при предстоящата смяна на 

поколенията. 

₋ Създаване на подходящи условия за привличане на нови преподаватели, които да 

заемат освободените позиции поради пенсиониране на колеги. 

₋ Осигуряване на подкрепяща среда за израстване в кариерата на млади преподаватели 

и изследователи. 

₋ Стимулиране и подкрепа за увеличаване броя на придобилите степен „доктор на 

науките“.  

₋ Разработване на обосновано искане до Ректорското ръководство и отстояването му 

за привеждане на длъжностните характеристики в съответствие с реалното 

натоварване на преподавателите (преподаване, научни изследвания, 

документооборот, трудова дисциплина), с ясно отчитане на задължения, права и 

формиране на работна заплата, с ясни условия съответно за преподаватели и за 

изследователи. 

₋ Разработване на искане до Ректорското ръководство и отстояването му за 

облекчаване на бюрократичните процедури в Университета, свързани с дейността на 

преподавателите и изследователите. 

Предложеното е съобразено с вече описаното като общи условия и проблеми, а така 

също с предстоящата смяна на поколенията във Факултета. 
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Развитие на състава от служители и специалисти 

 

Във връзка с развитието на състава от служители и специалисти са действащи както 

национални разпоредби (например трудовото законодателство), така и 

вътрешноуниверситетски. И в този случая Факултетът е длъжен да ги спазва. Освен общите 

положения, предвидени в разпоредбите на национално и университетско ниво, мандатната 

програма предвижда специфични дейности, а именно: 

₋ Ефективно използване на кадровия потенциал на Факултета (служители, 

специалисти). 

₋ Защита на трудовите права (служители, специалисти). 

₋ Разработване на стратегия и план за плавен преход при предстоящата смяна на 

поколенията. 

₋ Създаване на подходящи условия за привличане на нови служители и специалисти, 

които да заемат освободените позиции поради пенсиониране на колеги. 

₋ Осигуряване на подкрепяща среда за изпълнение на служебните ангажименти. 

₋ Разработване на искане до Ректорското ръководство и отстояването му за 

привеждане на длъжностните характеристики в съответствие с реалната практика, с 

ясно отчитане на права и задължения, с ясни условия съответно за служители и 

специалисти според извършваните дейности на ниво Факултет, с които допринасят 

за неговото функциониране. 

₋ Разработване на искане до Ректорското ръководство и отстояването му за 

облекчаване на бюрократичните процедури в Университета, свързани с дейността на 

служителите и специалистите. 

₋ Осигуряване на подкрепяща среда за усъвършенстване знанията и уменията на 

служителите и специалистите във връзка с приети от Факултетния съвет планове за 

развитие и обновяване на Факултета. 

 

Управление на качеството 

 

Във връзка с нормативната уредба за проследяване и оценка на качеството, в СУ е 

създаден и функционира Университетски център за управление на качеството. 

Философският факултет има значим принос както в неговото създаване, така и в 

последвалата му дейност. При поискване от страна на Факултета винаги сме получавали 

съдействие от страна на Центъра. Въпреки това Философски факултет следва да има и свои 

вътрешни приоритети в посока оценка на състоянието, идентифициране на проблемни зони 

и търсене на решение за постигане на качество.  

За предстоящия мандат като основни направления могат да се откроят следните: 

₋ Осигуряване на надеждни условия за коректно изпълнение на нормативната уредба 

в сектора на висшето образование и науката, а така също и на трудовото 

законодателство. 

₋ Стриктно прилагане на националните и университетските разпоредби относно 

разработването и акредитацията на програми в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, в 

ОНС „доктор“, в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение и 

продължаващо образование. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/universitetski_cent_r_po_upravlenie_na_kachestvoto
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₋ Осигуряване на надеждни условия за равнопоставен достъп до информация и 

своевременно информиране чрез усъвършенстване на вътрешнофакултетската 

система за информационен обмен при стриктно спазване правата на студенти, 

преподаватели, изследователи, специалисти, служители. 

₋ Продължаване на вече наложената във Факултета добра практика за периодично 

проучване на студентското мнение относно условията за обучение и придобиване на 

специалност, качеството на административното обслужване, качеството на други 

условия. 

₋ Въвеждане и поддържане на система за периодично проучване на докторантското 

мнение относно условията за обучение и придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“. 

₋ Разработване на искане до Ректорското ръководство за привеждане на системата за 

проучване на студентското мнение в съответствие с развитието на новите 

технологии, реалните процеси в Университета и съответните разпоредби за 

проследяване на качеството.  

₋ Разработване на искане до Ректорското ръководство за въвеждане на вътрешна 

система за проучване мнението на преподаватели, специалисти, служители относно 

управлението на Университета, административното обслужване, качеството на 

образователната и изследователската инфраструктура и др. под.  

₋ Обновяване на оборудването във всички учебни зали, включително с електронни 

дъски и осигуряване на надеждна поддръжка. 

₋ Обновяване на оборудването в работните кабинети на преподаватели, на 

изследователи и на служители (където това е необходимо). 

₋ Оптимизиране на работата на отдел „Студенти“ чрез изграждане на приемна за 

административно обслужване на студенти по модела „приемен офис“ и изграждане 

на добре оборудван работен офис за обработка на документи и за администриране на 

студентското положение. 

₋ Подкрепа за специалностите при организиране на ежегодни срещи/форуми между 

потенциални работодатели и студенти. 

 

Връзки с обществеността 

 

През годините нашият факултет е разчитал единствено на ентусиазма на колеги от 

отделните катедри при организирането на събития и тяхното отразяване. Най-често за целта 

се използва сайта на Факултета. Когато предстои събитие, нерядко се използва и разпращане 

на имейл до катедрите. Решение на организаторите е да информират за събитие (в началото 

и/или след приключването му). В повечето случаи съдействие оказват инспекторите от 

деканата и екипът на Информационното звено. Частично съдействие, при поискване, се 

получава от специализирания отдел на СУ. Разбира се, подобни практики са положителни, 

но не могат да бъдат единствени. 

Проблемът се състои в това, че до момента няма ясна визия за ефективно прилагане 

на технологиите на връзките с обществеността (ПР) както относно образователните 

дейности, така и в сферите на науката и НИРД, а очевидно се нуждаем от това. Дори и да 

отделяме от времето си и да се опитваме да поддържаме някакво ниво на оповестяване, 

информираност и привличане на вниманието на обществеността към предлаганото и 

правеното от нас, то е непрофесионално. Факултетът би спечелил, ако разполага с експертно 
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разработен комуникационен план и съответен екип за неговото реализиране с цел 

разпознаваемост, привличане на внимание, налагане на мнение в желана от нас посока. 

Слабост е да се разчита на 2-3 души, та даже и повече, които между другите много задачи, 

с които са натоварени, да поемат и подобна роля. Тук нямам предвид поддържането на сайта 

в съответните профили на катедрите (тук е постигнат добър баланс). Имам предвид, че се 

нуждаем от: 

₋ Активно взаимодействие със специализирания отдел на СУ „Информация и връзки с 

обществеността“. 

₋ Разработване на стратегия за ПР и комуникационен план със съдействието на отдела 

на СУ или чрез специално създаден екип за целта. 

₋ Поетапно реализиране на комуникационната стратегия и комуникационния план. 

₋ Доразработване и поддържане на сайта на Факултета с версия на английски език чрез 

наемане на експерт-преводач за осигуряване качество на превода. 

₋ Стимулиране на специфични инициативи от страна на катедри, на отделни 

представители или на Факултета като цяло за популяризиране на дейности и 

резултати от тях. 

₋ Популяризиране на представители на Факултета и емблематични техни постижения. 

₋ Създаване на специална рубрика към сайта на Факултета, в която да се публикува и 

съхранява информация (текст, фото, видео) от случващото се в отделните 

специалности и научни направления. 

Горното не изчерпва потенциалните възможности. Експертни екипи биха могли да 

генерират нестандартни и ефективни идеи. Същественото в случая е да се обърне внимание 

на нови инициативи, които могат да бъдат реализирани в полза на Факултета. 

 

Управление на финансите  

 

Относно финансовата политика, правилата за изразходване на средствата и 

отчетността Факултетът е в зависимост от Университета и няма финансова самостоятелност. 

Към момента финансовото планиране и счетоводното обслужване са поети от 

специализираните отдели в Ректората.  

На този етап няма да поставям въпроса дали Философски факултет, подобно на други 

факултети (например Стопански факултет, ФМИ), има нужда от собствен отдел или трябва 

да бъде осигурен от кампусна счетоводна служба, или да се продължи с обслужването му на 

централно ниво. Това зависи не само от нашите желания, но и от готовността да се направи 

реформа в Университета. Във всички случаи, ако бъда избрана за декан, ще организирам 

експертни срещи с отделите по финансово и счетоводно обслужване, за да се изясни 

възможността за подобряване на условията във и за Факултета. Това е важен въпрос не само 

относно текущите процеси, но особено при наличието на проекти (вътрешни, национални, 

международни). Оптимизирането на финансовата и счетоводната поддръжка би облекчило 

значително ръководителите на катедри, ръководителите на проекти и деканското 

ръководство. 

Във всички случаи сме длъжни да осигурим: 

₋ Стриктно спазване на финансовата дисциплина, предвидена в правилата на 

Университета и нормативната уредба. 

₋ Поддържане на финансова стабилност на Факултета. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_informaciya_i_vr_zki_s_obschestvenostta
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_informaciya_i_vr_zki_s_obschestvenostta
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₋ Разработване на план за увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите 

(подчертавам оптимизиране, а не намаляване). 

₋ Горното предполага най-малкото наличие на четиригодишен план за кариерно 

развитие (например хабилитации, конкурси за нови назначения), творчески отпуски, 

удължения на трудови договори, пенсионирания, компенсации за неизползвани 

отпуски, др.; тук е особено важно да се отчита вече споменатата предстояща смяна 

на поколенията (преподаватели, служители) и да се разработят алтернативни модели 

при различни хипотези. 

₋ Прецизно планиране разпределението на бюджета за допълнително заплащане по 

специалности, командировки, научни изследвания, др. 

₋ Прецизно планиране на обновяването на техническите средства, поддържането на 

материалната база, др. 

₋ Прозрачност и отчетност за управленските решения пред базовите звена. 

 

Структура на екип, който да реализира изброените приоритетни направления 

 

Ако бъда избран за декан, за обсъждане от Факултетен съвет ще предложа следната 

структура на деканско ръководство: 

₋ Декан, 

₋ Заместник-декан „Учебна дейност в ОКС“, 

₋ Заместник-декан „Учебна дейност ОНС, дистанционно обучение, продължаващо 

образование“, 

₋ Заместник-декан „Научна дейност, проектна дейност, мобилност“, 

₋ Заместник-декан „Инфраструктура, административно и информационно 

обслужване“. 

На ръководния екип ще бъде предложено Деканският съвет да заседава всяка 

седмица. При необходимост, Деканският съвет ще провежда извънредни заседания. 

Всеки семестър ще се провежда минимум едно разширено заседание на Деканския 

съвет с участието на ръководителите на катедри. При необходимост, ще бъдат провеждани 

извънредни разширени заседания.  

Всеки семестър ще се провежда среща със служителите и специалистите към 

Факултета за обсъждане на проблеми и предложения за по-добро управление на процесите. 

Веднъж годишно ще се провежда разширена среща с представители на студентите от 

всички специалности и докторантите от всички програми за обсъждане на проблеми и 

предложения за решаването им. 

 

 

01.10.2019      Кандидат за декан в периода 2019-2023 

София         

        

 

проф. дфн Оля Харизанова 
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