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Просперитетът на една държава е вътрешно обусловен от образователно-
то и професионално-квалификационното равнище на заетите лица с икономи-
чески дейности, но не се определя само от това. И високообразованите, и 
имащите добра квалификация лица могат да бъдат трудово неактивни и без-
различни към своята работа. Потенциалът, който те притежават се реализира 
не само с професионални умения и навици, а също така и чрез механизмите 
на интересите, стимулите и ценностните ориентации на личността.

Известен показател за негативните процеси в обществото е нравстве-
ната култура на подготвяните специалисти с висше образование и произти-
чащите от тяхната реализация в практиката активи и пасиви за обществото. 
Разбира се, използването на понятията активи и пасиви не е в буквалния 
смисъл на тяхната употреба в счетоводната теория и практика, а в по-широк 
контекст, от гледна точка на ползите и загубите от минали събития. Другото 
уточнение се отнася за това, че става въпрос за активи и пасиви, причинени 
от действията или бездействията на ръководни кадри, подготвени в нашите 
висши учебни заведения.

Когато говорим за активите на обществото от висшето образование, 
ние си даваме сметка, че този образователен сектор е в състояние да подгот-
вя високообразована и адаптивна работна сила, способна да увеличава про-
изводителността на труда в условията на бързоразвиващите се технологии и 
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променящите се нужди на пазара на труда. На фона на все по-задълбочава-
щите се разлики в икономическото развитие на страните членки на ЕС, вече 
се стига до осъзнаването, че основен елемент не само в икономическото 
им възстановяване, но и в тяхното развитие, е образованието. Инвестициите 
в него са критичен фактор за засилване на производителността и икономи-
ческия растеж. Това е така, защото растежът се базира на техническия на-
предък, който изисква по-квалифицирани кадри. Страните в ЕС с най-висока 
производителност на човек от населението, каквито са Финландия и Швеция, 
са също така държавите с най-голям брой хора, завършили висше образо-
вание. Някои проучвания показват, че всяка допълнителна година училищно 
образование повишава производителността на труда с 6.2%, а при по-ускорен 
технически напредък и с още 3.1% в дългосрочен план.

Пасивите на обществото от подготвяните ръководни кадри се свързват 
преди всичко с нравствената култура на тези кадри. Реално погледнато тази 
култура се формира не толкова във висшите училища, отколкото в семейство-
то и особено в началното, основното и средното училище. Всичко това обаче 
в никакъв случай не намалява ролята на висшите училища за равнището 
на нравствената култура на подготвяните ръководни кадри. За онези кадри, 
които участват в законодателната, изпълнителната и съдебната власт осо-
бено значение имат областите на висше образование, отнасящи се до соци-
алните, стопанските и правните науки. От гледна точка на професионални-
те направления най-съществено значение имат кадрите, завършили „Право”, 
„Икономика и Администрация”1. В процентно отношение тяхното участие в 
държавното управление на САЩ е 40/70, във Великобритания – 60/45, във 
Франция – 52/48, в Германия – 45/55.

Засягам въпроса за нравствената култура, защото академичният състав не 
може да бъде безразличен към начина, по който се реализират подготвяните 
от него кадри в управлението на държавата. Незнанието и безразличието на 
отделни представители на тези кадри към интересите на обществото не се 
възприемат положително от същото това общество. Това се отнася най-вече 
за случаите, когато управленските решения, които те вземат, са мотивирани 
само от интересите на тесен кръг от хора.

Прави впечатление, че у нас никой не е поел отговорност за грешките, 
допускани в управлението на икономиката, каквато практика съществува в 
повечето страни. По този повод ще припомня показанията пред Конгреса на 
САЩ, направени от ръководителя на Федералния резерв Алън Грийнспан, 
през август 2009 г. във връзка с финансовата криза. Запитан дали неговата 
вяра в свободния пазар не се е оказала опасно погрешна, Грийнспан отго-
варя „да, открих грешка… Тези от нас, които се уповаваха единствено на 

1 Най-много у нас са студентите по икономика и администрация общо 87 000 от 
250 000 студенти. Следват ги студентите по право, които са 11 000.
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пазарния интерес – и особено аз, сме потресени и не вярвам на очите си”2. 
И това е обяснимо, защото академичните икономисти и консервативните 
политици игнорираха историческите реалности за сметка на свръхопростени-
те допускания на идеолозите на пазарния фундаментализъм, което в крайна 
сметка доведе до кризата от 2007 – 2009 г. Обществото днес трябва да 
осъзнае, че финансовите цикли и възникващите от време на време банкови 
кризи, както и самоусилващите се икономически спадове са повтарящи се 
характерни черти на пазарната система. А това на свой ред предполага, че 
правителствата и централните банки ще трябва да поемат по-голяма отго-
ворност за управлението на растежа и заетостта, както и за поддържане на 
финансовата стабилност и контрола над инфлацията.

Вече няма съмнение, че грешки са се допускали и ще бъдат допускани 
в бъдеще. Това се потвърждава от практиката. Винаги, когато ръководството 
на една институция се смени с друга, се появява нов списък от грешки, 
макар и видоизменен, допълнен и разширен. При това грешки се правят 
не само по вина на политиците, банкерите и бизнесмените, но и затова, че 
светът е твърде сложен и непредвидим, за да може, който и да е механизъм 
на вземане на решения да дава винаги верния отговор, независимо от това 
дали се опира на икономически или политически стимули.

Всичко това обяснява фокусирането на вниманието върху нравствената 
култура на подготвените специалисти с висше образование. Добре известно 
е, че моралното възпитание на поколенията заема особено важно място на 
всеки етап от развитието на обществото. Основание за това е неговият ху-
манистичен характер в цялостното развитие на обществото. Нещо, което е 
обяснимо, тъй като нравствеността като съставна част на културата на обще-
ството се явява естествен генератор на духовността на човека, изразена не 
само в ценностната му система, но и в поведенческите му отношения.

Изобщо пред висшето образование стоят за решаване не малко задачи. 
Това не ни дава основание да смятаме, че то има някакво изоставане, обяс-
нението би следвало да се търси в динамичното време, в което живеем, а 
сферата на образованието е може би най-чувствителна на промените. В този 
смисъл е неуместно да се говори за каквато и да било реформа, разглежда-
на като еднократен акт. Реформата в образователната сфера е перманентен 
процес на внедряване на иновации, които налагат самото развитие на об-
ществото.

Във висшите училища има не малко талантливи безкористни хора от 
всички възрастови групи, които образно казано биха изпълнявали ролята на 
локомотив за отделните академични общности, придвижвайки ги напред по 
трасето на обновлението. Това са скромни и непретенциозни хора, склонни 

2 Andrews, E. L., Greenspan Concedes Error on Regulation, New York Times, 23. Oct., 
2008.
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към размисъл, подлагащи на анализ и оценка нещата, които вършат. Те ценят 
творческата дейност и в нея могат напълно да разгърнат въображението и 
съзерцателната си същност. В академичните среди те често са пренебрегвани, 
а когато се търси тяхната помощ приносът им се подценява или приписва 
на някой друг. Често липсата на подходящ подход от страна на съответния 
ръководител убива инициативата в тях и ги обезличава, от което губи не само 
академичната общност.

Обновлението, за което тук става дума, не може да се побере в тесните 
рамки на обикновените подобрения и носи наистина радикално преобра-
зуващ характер. Фактите-антиподи на новото качество, само показват колко 
сложно, трудно, дълбоко противоречиво е това обновление. То засяга инте-
реси и преодолява интереси – интереси на хора, които паразитстват върху 
бюрократизирането на академичния живот, които запазват висок академичен 
статус само при неоптимално функциониране на образователната система.

Осмислянето на новите процеси и явления е възможно единствено при 
използване на натрупания през годините положителен опит, без самочувст-
вието, че онова, което е направено в миналото, е правилно само тогава, 
когато съвпада с нашето мислене. Повечето висши училища имат традиции 
в обучението на студенти, които не бива да се пренебрегват. Ще посоча за 
пример учебните практики и стажове на студентите. Същественото при тях 
беше заинтересоваността на всяка една от страните, ангажирани с тяхното 
провеждане. Предприятията получаваха научно обслужване, висшите учили-
ща – производствена база за осъществяване на своите изследвания, а студен-
тите – практически знания и опит. Интерес представляват и осъществяваните 
в миналото викторини между специалисти на предприятията и студенти по 
предварително оповестени теми, пораждащи горещи неподправени дебати 
между участниците. Заслужават внимание и ежегодно провежданите седмици 
на специалността. Това бяха значими събития за висшите училища, свързани 
с провеждане на конференции, авторски презентации, тематични изложби 
на книги, прожекции на научни и научно-популярни филми, сключване на 
договори между работодатели и студенти – дипломанти, награждаването на 
студенти и преподаватели. Не мога да отмина и работата на творческите 
групи от студенти и преподаватели, създадени със статута на кръжоците по 
качество в Япония, САЩ, Великобритания и други страни с развити иконо-
мики. Не малка част от студентите, участвали в работата на тези творчески 
групи, днес са доценти и професори, които за съжаление са загубили енту-
сиазма от младежките години.

Някои от съвременните форми на организация и управление на обра-
зователната дейност бяха въведени във водещите у нас висши училища още 
от началото на 90-те години, разбира се, в много по-несъвършен вид. Става 
въпрос за дистанционното обучение, съвместните програми с университети от 
САЩ и Великобритания, кредитната система, вътрешната система за акреди-
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тация и системата за качество и одит. По-късно, някои от тези критерии бяха 
използвани и в пилотната акредитация на Технически университет в София 
и Тракийски университет в Стара Загора, проведена под ръководството на 
Дейвид Билинг по програма ФАР.

Независимо от добрите резултати, всички тези нововъведения просъщес-
твуваха само няколко години. В края на този период се оформи мнението, че 
щом някоя нова практика, пък била тя и добра, не е регламентирана и не се 
изисква нейното внедряване, не е нужно академичният състав допълнително 
да се натоварва с работа и ангажименти3. Това навежда на мисълта, че ново-
въведенията във висшето образование могат успешно да се внедряват, само 
ако са включени в акредитационните изисквания на НАОА.

България може би е една от богатите страни на таланти – млади, све-
жи, прекрасни с научни интереси и амбиции, които се отличават с ориги-
налния си начин на мислене и на приложение на придобитите знания с цел 
да бъде решена дадена задача. Тяхната численост варира при различните 
степени на обучение. В бакалавърската степен те са около 15-20% и дости-
гат до 35-40% в магистратурата. Но това са обречени таланти. Не искам да 
разделям обществото на групи по някакви признаци, но има една прослойка 
хора, включително сред младежта, за които целта на живота се свежда до 
материалното благополучие, до облагодетелстване с всякакви средства, които 

3 Авторът на доклада е участвал или е бил очевидец на описаните събитията.  Това 
е станало по времето, когато е изпълнявал функциите на зам.-ректор, зам.-председател 
на Съюза на университетските преподаватели, член на Управителния съвет на центъра 
„Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” и на „По-
стоянна научно-експертна комисия” към Министерството на образованието и науката. 
Освен това, продължително време е експерт, а в последствие става член на Постоянната 
комисия по стопански науки и управление към Акредитационния съвет на Национал-
ната агенция за оценяване и акредитация. Бил е член на „Специализирания научен 
съвет по отраслова и фирмена икономика” и на „Научната комисия по икономически 
науки” на ВАК. Като председател на Управителния съвет на ООД „Студентски столове 
и общежития” прехвърля на висшите училища собствеността на студентските столове и 
общежития.

Има дългогодишен преподавателски стаж. Водил е лекционни курсове по учебните 
дисциплини „Стратегическо управление”, „Управление на конкурентоспособността”, „Сис-
теми за качеството” и „Реинженеринг и управление на риска” пред студенти от различни 
специалности и университети. Бил е научен ръководител на 23-ма успешно защитили 
докторанти, някои от които работят като хабилитирани преподаватели в университети в 
страната и чужбина.

Научните му интереси са главно в областта на праксеологията, квалиметрията и 
управлението на конкурентоспособността в различни сектори на икономиката. Има 
над 350 публикации, някои от които са публикувани в чужбина или е участвал с тях в 
различни международни форуми. През 2002 г. му е присъдена годишната награда на 
„Сиела” за авторски принос в икономическата литература. Носител е на Ордена „Кирил 
и Методий”.
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през целия си живот са привилегировани и то не за професионалните им 
качества. Търсейки корените на случващото се, няма как да не стигна до 
родовите общности, наричани от Хеерт Хофстеде колективистични. В тях 
в различна степен хората се делят на „свои” и „чужди”, противопоставяйки 
рода си и приятелския си кръг на останалите хора http://www.bkonk.bg/
za-bkonk/reshenia/141-07-02-2014-ftn54. Старият принцип „всеки срещу всеки, 
групово срещу един” не е преодолян напълно и продължава да витае в ня-
кои от академичните общности. Преподавателите продължават да се делят 
на стари и млади, на хабилитирани по стария и новия закон, на принадле-
жащи към една или друга партия или организационна структура. В резултат 
на това разделение в кариерата израстват не винаги тези, които притежават 
необходимите качества, за да бъдат полезни за обществото. Нарушена е 
справедливостта, а тя отбелязва границите на свободата в сферата на дейст-
вие в академичната общност, при която граница тази общност е възможна с 
всичките взаимоотношения на своите членове.

Другото уточнение, което се налага да направя е, че почти всички ро-
дови общества се отличават с неправомерни отношения между началници и 
подчинени. Хората в тези общества се отнасят с безразличие към участието в 
управлението и делението на властта. При тях властта е запазена за опреде-
лени лица, които вземат управленски решения, изпълнявани от техните подчи-
нени. Това е дало основание тези общества да се наричат неравновластни 
общества. В тях липсва инициатива и проява на творчество от страна на 
персонала. Той е свикнал да му се нарежда какво да прави и как да го пра-
ви. Обратно, в безродовите общества, които като правило са равновластни 
всеки, който има качества би могъл да стане ръководител, но властта му се 
контролира от подчинените, поделя се с тях донякъде и може да им бъде 
отнета доста лесно5.

4 В антропологията тези понятия са известни като „вътрешна” и „външна” група, 
“ingroup-outgroup” и се използват при описанието на родовите общества. Към тях спада 
почти целият свят без развитите западни страни – Северна Америка, Северозападна Ев-
ропа, Австралия и Нова Зеландия. В западните култури родът в много случаи е с малко, 
или без никакво, значение, затова те могат да бъдат наречени „безродови” или както ги 
нарича Херд Хофстеде индивидуалистични. Всъщност това са най-вече страните, в които 
се говорят германски езици: английски, немски, холандски и различни скандинавски 
езици и наречия. Списъкът може да бъде допълнен с Финландия и някои от романо-
езичните страни в Европа, като Франция, Валонска Белгия и Северна Италия. Те също 
са изградили общества, в които се наблюдават прояви на безродовост в доста висока 
степен, докато Испания и особено Португалия, като че ли са все още родови култури 
или някъде по средата. Такова средно положение заемат Чили, Аржентина и Уругвай, на-
селени предимно с европейци, както и някои централноевропейски и балтийски страни, 
като Словения, Чехия, Унгария, Полша, Естония и Гърция.

5 Голям брой съвременни изследвания разкриват отношенията между началници 
и подчинени, както в трудовите организации, така и в обществото. Например, резултати
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Няма да бъде пресилено, ако отбележа, че най-ощетени от родовото 
противопоставяне са хората от третата възраст. При това, тяхната единствена 
вина, за да бъдат обект на това противопоставяне е, че са помагали за по-
лесното израстване на своите по-млади колеги и са станали неудобни сви-
детели на този растеж. Не малка част от тях желаят да работят и след като 
са навлезли в третата възраст. При това мотивът им затова не е от финансово 
естество, а стремежът им за самоизява, или това което Р. Ингълхарт нарича 
“self-expression”, т. е. „себеизразяване”. За тези хора безделието е един вид 
лишаване от възможността да покажат кои са и на какво са способни като 
личности. Те са натрупали познания и безценен опит и обществото не би 
следвало да се лишава от тях. Във висшите училища те са поставили началото 
на не една специалност и учебна дисциплина. Написали са първите учебници 
по тези дисциплини, претърпели няколко издания. Създали са научни школи, 
имат не малко последователи. Единственото нещо, което искат тези хора е 
да имат някаква минимална учебна натовареност, за да поддържат връзка с 
научната общност. При това тук не става въпрос за симулирана активност. 
Познанията и опитът на тези хора, техният стремеж за самодоказване дава 
отражение както върху учебната, така и върху научната им дейност.

Без да навлизам в дискусионните аспекти на този проблем, независимо 
от възрастта, човекът би могъл да се разглежда като ресурс както всички 
останали ресурси. В този смисъл обучението представлява технологията на 
обработване на този ресурс и от нея зависи какъв ще бъде крайният резул-
тат. Ако изследваме разглежданата технология като процес ще установим, че 
целият живот на човека преминава през различни фази на обучение. Той за-
почва още от утробата на майката, преминава през детската градина и учени-
ческата скамейка, за да продължи на работното място. При това резултатите 
от този процес зависят в немалка степен от измененията, които настъпват в 
експлоатационния индекс на обществото. Имам предвид индекса, харак-
теризиращ взаимоотношенията между хората, разглеждани като всеки друг 
ресурс, чиято експлоатация може да бъде и неправомерна. Експлоатацията 
на човешки ресурс е правомерна, когато трудът му се заплаща по неговата 
реална стойност, а стоките и услугите, които закупува му се предоставят по 
цени, съответстващи на тяхното качество и количество. Тя е неправомерна, 
когато трудът му е подценен, а цените на стоките и услугите, които закупува, 

от изследвания, проведени от World Valnes Survey (WVS) показват, че в скандинавските 
и немскоговорящите страни, а също и в англоезичните, служителите чувстват по-голяма 
свобода при вземане на решения. В латиноезичните страни тази свобода е по-ограниче-
на. Тя е най-слаба в Източна Европа, където се проявява относително безразличие към 
управлението на страната. Техните предпочитания клонят към силни авторитарни водачи, 
от които се очаква да стабилизират икономиката, дори с цената на погазването на някои 
демократични свободи. Разбира се, има и бедни страни, където мнозинството от хората 
не споделят тези нагласи.
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често са силно завишени спрямо тяхното качество и количество. Това е при-
емливо в известни граници и се е случило в миналото, но ситуацията сега 
далеч надхвърля поносимите граници, особено когато става въпрос за услуги-
те, които трябва да заплащаме. Парите, които трудно се припечелват и още 
по-трудно се спестяват буквално се стопяват от неправомерната експлоатация 
при ползване на услуги, свързани със здравеопазването, книгоиздаването, тър-
говските, битовите, таксиметровите и особено строително-ремонтните услуги, 
свързани с поддръжката на жилището. Размерите на неправомерната експло-
атация при тези услуги са неимоверни и обикновеният човек с обикновената 
заплата вече не е в състояние да ги понася. Криворазбраната демокрация 
отприщи най-ниските човешки страсти, свързани с облагодетелстването за 
сметка на другия. А това все повече ни превръща в малкия и безпомощен 
човек от неореалистичните филми на Луиджи Бартолини и Виторио де Сика. 
Не случайно по данни на Трансперънси Интернешънъл индексът за възпри-
емане на корупцията в България е на нивото на Сенегал и Тунис и попада 
в групата на страните, които имат сериозен проблем с корупцията. При това 
използваните от тази организация критерии обхваща много тесен периметър 
от корупционни практики и се свеждат предимно до различните форми на 
подкуп в публичната администрация.

Преимуществото на използвания от нас индекс за неправомерна експло-
атация се състои в това, че с него могат да бъдат обхванати всички начини 
на ощетяване на човека, като се започне от заплащането на неговия труд и 
се премине през стоките и услугите, които купува, за да се стигне до краж-
бите на имуществото му и различните форми на издевателства от физическо 
и морално естество, отразяващи се на работоспособността и здравословното 
му състояние. Този индекс дава възможност обективно да се определи жиз-
неното равнище и да се оцени качеството на живота.

Реално погледнато обществото трябва да фокусира цялото си внимание 
върху ограничаването на неправомерната експлоатация, защото ако се позова 
на „Закона на Парето” това е най-важният от няколкото значими в тривиал-
ното множество проблеми, който има да решава нашето общество. Неговото 
решаване не бива да се търси другаде освен в самото общество чрез съз-
даване на граждански съвети по местоживеене, а където е възможно и по 
месторабота.

Нашето общество все още не разполага с добра правна система за 
борба с неправомерната експлоатация. В някои случаи предвидените санк-
ции не съответсват на опасността на деянията, а в други те не се прила-
гат с необходимата строгост и отговорност. Снизходителното отношение 
към нарушенията и престъпленията не е признак на демократизъм, а на 
безотговорно отношение към интересите и потребностите на обществото. 
Недопустимо е органи, които извършват правораздаване, да са податливи 
на външни влияния, нарушавайки конституционните и други правни норми. 
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Дори и най-малките прояви на ерозия тук имат неизмеримо важни и опасни 
социални последици.

Това налага да се помисли сериозно за въвеждането на акредитацията 
в някои от органите на съдебната и изпълнителната власт. По този начин ще 
се гарантира качеството на техните дейности и на обслужването на гражда-
ните. Специалистите ни вече имат достатъчно натрупан опит от въвеждането 
на акредитацията във висшето образование и здравеопазването, за да могат 
за сравнително кратко време да разработят система от критерии и процедури 
за акредитация на администрацията на тези органи.

Правното противодействие обаче обхваща сферата само на една част от 
неправомерната експлоатация – онези, които имат характер на закононару-
шения и престъпления. Но в реалния живот масови са неподаващите се под 
въздействието на закона отрицателни факти и деяния. Борбата срещу тях 
трябва да се води преди всичко със средствата на общественото мнение и 
въздействие, с оръжията на нравствената санкция и тук ролята на новосъзда-
дените граждански съвети ще бъде изключително важна.

Изпитан на практика социален механизъм за борба срещу неправомер-
ната експлоатация е социалния контрол. Нито съвършенството на правните 
норми, нито високата съзнателност на обществото могат да изключат по 
принцип неправомерната експлоатация. И това е обяснимо, като се има 
предвид, че обществото се състои от хора, които имат нееднакви, а в ня-
кои случаи и противоположни житейски правила на поведение. Възходящото 
нравствено развитие на личността не изключва и обратни процеси – на из-
граждане и отклонено поведение. Тази диалектика на историческия процес 
определя мястото на социалния контрол в борбата срещу неправомерната 
експлоатация, в която своето място ще имат и новосъздаваните граждански 
съвети.

Когато говорим за социалния контрол не бива да пренебрегваме и ро-
лята на специализирания държавен и ведомствен контрол. Сега съществува-
щата обаче система на този контрол се отличава с ниската си ефективност6. 
Новосъздадените контролни органи не обхванаха адекватно функциите на 
закритите и преобразувани органи за контрол на държавно и ведомствено 
равнище. Разбира се, на тези органи не се изчерпват само с обхвата на из-
пълняваните от тях функции, те произтичат и от ограничените им пълномощия 
и тромавата система на реализиране на санкциите. Поради това трудно може 

6 Има се предвид Комисията за защита на потребителите /КЗП/, Българската аген-
ция за безопасност на храните /БАБХ/, Националната ветеринарно-медицинска служба 
/НВМС/, Хигиенно-епидемиологични инспекции /ХЕИ/, Главния държавен санитарен ин-
спекторат /ГСИ/, Държавната агенция за метрология и технически надзор /ДАМТН/, Ре-
гионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, Дирек-
цията за национален строителен контрол /ДНСК/, Изпълнителната агенция „Автомобилна 
администрация” /ИА АА/, Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/.



1345

да се намери сфера в обслужването, където да не се предлагат услуги от 
неправоспособните изпълнители, които ощетяват своите клиенти с качеството, 
количеството и цената на услугите.

Няма съмнение, че неправомерната експлоатация има своите специфич-
ни форми на проявление и във висшите училища. Тя се проявява в случаите 
на несъответствие на образователната, изследователската и управленската 
дейност с установените за тях акредитационни изисквания. В действителност 
всеки пропуск в учебната документация, преподавателския състав, материал-
но-техническата и информационна база, както и в методите на преподаване 
и оценяване биха могли да се разглеждат като специфични форми на не-
правомерна експлоатация на обучаваните студенти. Тези и други форми на 
експлоатация би следвало да намерят отражение в някои от документираните 
процедури на системата за качество. В нея е необходимо да се системати-
зират формите на неправомерна експлоатация, породени от функционалните 
взаимоотношения между преподаватели и студенти, между администрация и 
студенти и между преподаватели и администрация.

Обективният анализ изисква да се вземат под внимание и настъпилите 
през последните десет години положителни промени във висшето образо-
вание. През този период именно израснаха нов тип ръководители – енергич-
ни, ентусиазирани и амбициозни. Появиха се министри и ректори-рефор-
матори, които преобразуваха системата за висше образование в България. 
Извършени бяха качествени промени в кариерното развитие на академичния 
състав, образователните структури, дипломирането на студентите, трудовата и 
учебна дисциплина, съхраняването на материално-техническата и информаци-
онна база, строително-монтажните работи, интериорния дизайн на сградния 
фонд и отстояването на интересите на академичната общност.

Децентрализира се процесът, свързан с присъждането на научни степе-
ни и академични звания. Закрита беше Висшата атестационна комисия. 
Отмени се нормативната уредба от 70-те години, ограничаваща възможност-
ите на научните организации да провеждат собствена научна политика при 
подбора на кадрите, с което се накърняваше тяхната автономия. Приеха се 
Законът за развитие на академичния състав и Правилникът за неговото при-
ложение, уреждащи обществените отношения, свързани с научните степени 
и академичните длъжности в Република България.

Закриха се над 20 поделения на чужди учебни заведения, създадени 
в нарушение на Закона за висше образование, Търговския закон и Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. За това спомогна и обявения на 
интернет страниците на МОН и на НАОА регистър на акредитираните висши 
училища в Република България. Приблизително такава беше съдбата и на съз-
дадените в началото на 90-те години 18 нелегитимни факултети по право. 
Само че някои от тях успяха да се вместят в акредитационните изисквания 
и бяха легализирани.
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В резултат на засиления контрол и закриването на някои образователни 
структури се преустанови издаването на нелегитимни дипломи за висше 
образование. За това спомогнаха също електронните регистри на МОН за 
завършилите студенти и за легализираните дипломи за завършена висша об-
разователна степен в чужбина.

Постепенно бяха отстранени от висшите училища онези преподаватели, 
които десетилетия наред се облагодетелстваха от безпроблемното организи-
ране на незаконния прием, дипломиране и полагане на семестриални и 
държавни изпити от студентите. По силно занижени данни приходите от 
тези корупционни практики в някои висши училища са осигурявали ежегодно 
на отделни преподаватели значителни постъпления от финансови средства.

Преустанови се практиката на ръководни длъжности да се издигат хора 
с комплекси за малоценност, високомерни и самонадеяни, носители на ес-
навска психика и стил на поведение, които при възникването на проблеми, не 
само, че не знаеха как да ги решат, но и не допускаха другите да ги решат, 
за да не пострада авторитета им. Тяхните неимоверно големи претенции към 
другите се съпровождаха с лично бездействие към онова, което трябваше да 
правят. На практика тези хора се оказаха истинско бедствие за структурните 
звена на образователните институции, които управляваха. Там проблемите 
стояха нерешени с години, а имаше хора, които можеха да ги решат. Веро-
ятно тях е имал предвид чешкия историк Константин Иречек, когато е писал: 
„Ние можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за удоволстви-
ето на неблагодарните. И сме направили толкова много с толкова малко, за 
толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко за нищо. 
За мен най-трагичното в България е насладата, която изпитват тук хората, да 
се преследват един друг и да развалят един другиму работата.”

Подобри се съществено учебната и трудовата дисциплина на акаде-
мичния състав. В близкото минало имаше преподаватели, които се появяваха 
пред студентите само в началото и края на семестъра, за да им възложат и 
отчетат някаква курсова задача. Новата система на поименно ползване на 
аудиториите с посочване на часа на започване и приключване на занятията 
елиминират тази порочна практика.

Прекъснаха и кражбите на компютърна техника, които в някои случаи 
достигаха до демонтажа и изнасянето от висшето учебно заведение на цели 
лаборатории и електронно-изчислителни центрове. Всичко това, обаче, при-
ключи с въведения нов охранителен режим на висшите училища.

Налице е и известно подобряване на качеството на строително-мон-
тажните работи във висшите училища. Причината за това е засиленият 
строителен надзор и възлагането на обществените поръчки чрез конкурс 
на реномирани строителни фирми, гарантиращи дългосрочно качеството на 
извършеното от тях строителство. В миналото конкурсите се печелеха с ни-
ски ценови оферти от малки еднолични фирми, работещи с временно нает 
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неправоспособен персонал и евтини взаимнозаменяеми или нискокачествени 
материали, които не осигуряваха качествено изпълнение на строително-мон-
тажните работи и това ставаше причина едни и същи ремонти през една-две 
години да се повтарят.

Ако се съгласим с Робърт Пърсинг, че истинският университет е със-
тояние на духа, то този университет е вече реалност, постигната с дигитал-
ни зали, лаборатории, многотомна библиотека с няколко читални, магазини 
за книги, изложбени зали с ателиета, експериментален театър, кафенета с 
книжарници и интернет клуб, ресторант, парк и спортни площадки. Реално 
погледнато това не са просто сгради за обучение, а културен епицентър, 
нов вид място за срещи с колеги и духовни изживявания. В него са уловени 
особеностите на академичния живот и са пресъздадени в интериорния ди-
зайн, излъчващ енергия, оптимизъм и духовна сила.

През 90-те години имаше няколко случаи на отнемане на сграден фонд 
от университети за ползване от различни ведомства. Това беше повод студен-
тите от съответното висше училище със своите ректори да изберат различни 
форми на протест. Последният подобен случай е от август 2009 г., тогава 
един ректор, изправен пред алтернативата да затвори университета през зим-
ните месеци или да се пребори с бюрокрацията, даде урок по достойнство, 
оглавявайки протеста на своите студенти срещу предприетите три поред-
ни съкращения на бюджета на висшите училища и поиска изпълнителната 
власт да преосмисли отношението си към държавните университети и към 
обучаваните в тях студенти. По този начин той демонстрира морал, по-висш 
от едно бюрократично решение, нарушаващо права, гарантирани от консти-
туцията.

Всичко това, разбира се, не означава, че функциите на държавата в 
управлението на висшето образование се свеждат само до финансирането. 
Напротив, има области, където тези функции трябва да се разширят. В също-
то време, обаче, отделни функции следва да бъдат ограничени, а други да 
отпаднат. Така например, държавата чрез своите специализирани органи би 
следвало да въведе държавните изисквания не само за регулираните специ-
алности, но и за всички останали като при тях тези изисквания биха могли 
да обхванат по-малък процент от дисциплините, формиращи професионалния 
облик на кадрите, подготвяни по съответната специалност. Това ще улесни 
контрола на държавата върху качеството на подготовката на кадри на изхода 
на системата за висше образование, поставяйки висшите училища при равни 
условия, без да се нарушава академичната им автономия.

Така стои този въпрос и по отношение на висшите училища, където в 
някои области автономията трябва да бъде стеснена, а в други – разширена. 
Недопустимо е, например, Законът за висшето образование да ограничава 
възможностите на ректорите да определят от колко щатни преподаватели 
трябва да се състои катедрата или факултетът. Това създава сериозни труд-
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ности при организирането на обучението в магистърската степен, а би могло 
да се избегне с една поправка в закона.

Най-важната черта в сегашното развитие на висшето образование e 
променливото отношение между държавата и висшите училища. Черно-бялата 
разделителна линия между отговорностите на държавата и висшите училища 
ще бъде размита в нюанси на сивото. Усложнявайки допълнително картината, 
държавата и образованието ще се придвижват в различна посока в различ-
ните страни.

Най-важната черта в сегашното развитие на висшето образование е 
променливото отношение между държавата и висшите училища. Не е необи-
чайно държавата да се стреми да определя съдържанието, организацията на 
обучението и академичните програми. Това е било и до голяма степен все 
още е традиция в държавите от континентална Европа. В САЩ обаче същест-
вува обратна тенденция, а това означава, че черно-бялата разделителна линия 
между отговорностите на държавата и висшите училища ще бъде размита в 
нюанси на сиво.

Внедряваните през последните десет години системи за качество, съ-
ществуват в допълнение към традиционните правомощия на държавата. Но 
в редица случаи, и такова е намерението в много страни, чрез тези системи 
да се заменят много от правомощията на държавата. Доколкото системите 
за оценяване са част от процеса на делегиране на власт от държавата към 
висшите училища, то упражняването от страна на държавата власт и контрол 
по друг начин може да се окаже нежелателно в дългосрочен план.

Вероятно образованието ще се движи повече на пазарен принцип във 
всички развити страни с изключение на Швеция и Дания, където частното 
образование е широко разпространено. В развиващите се страни обаче като 
Китай, Бразилия и Южно Африканската Република безплатното държавно об-
разование ще продължава да има широк хоризонт на развитие.
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РЕЗЮМЕ: Решаващата взаимозависимост между език и лична/колективна иден
тичност е солидната основа на западната цивилизация още от появата на нацио
налните държави. С настоящата промяна към формална интеграция в поголяма 
общност (Европейски съюз) и глобализацията на целия свят, идеята на тази при
чинноследствена връзка е поставена под съмнение. Тази статия ще се опита да 
представи аргументи, които говорят за формите на идентичност, произлизащи 
от тази нова ситуация и връзката им с местни езици и английският език като 
лингва франка. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: език, идентичност, нация, интеграция, глобализацията

ENGLISH AS A DONOR LANGUAGE

Towards the end of the 17th century English language has turned from being 
one of the most hospitable languages of the world in its acceptance of foreign 
loans, into the most generous donor of words to other languages. In the period 
till the 19th century there was a continuous linguistic intertrafic which was almost 
entirely governed by cultural relations and by direct or indirect influence of English 
on other European countries. The linguistic links in the 20th century result from 
cultural and economic contact with Britain and the USA. Today, in nearly all 
fields of human knowledge there is a very free and versatile linguistic borrowing 
of English words by European languages.



1350

STANDARD ENGLISH

Yet, English continues to change. It is said that the formation of standard 
languages was one of the crucial aspects of modernity. Standard English, belonging 
as it does to the optimistic rationality of the Enlightenment, has reached the nadir 
of all grand metanarratives. This fate may rile liberal humanists such as Randolph 
Quirk (1985: 6) who claimed: “I hold that the stated or implied orthodoxy 
regarding the term 'standard' as fit only for quotation marks is trahison des 
clercs”. However, the relativizing of standard English (as of other languages) seems 
inevitable. Lyotard (1984) reminds us that the post-modern age is characterised by 
a loss of faith in all grand metanarratives, while Hobsbawm (1994) epigrammatizes 
that all postmodernism tended to a radical relativism. Standard English as one 
kind of universal metanarratives seems to have met the same fate.

English is de-nativised to a large extent: the global number of non-native 
speakers is now substantially larger than its native speakers (4: 1). English is no 
longer “owned” by its native speakers because acculturation and nativisation 
processes have produced a remarkable diversification of the English language into 
many non-native varieties.

The global spread of English has raised the questions of the legitimacy of 
local Standard Englishes. Kachru (1989) insists this will not lead to anarchy:

"The global diffusion of English has taken an interesting turn: the native 
speakers of this language seem to have lost the exclusive prerogative to control 
its standardisation... What we need now are new paradigms and perspectives for 
linguistic and pedagogical research and for understanding the linguistic creativity 
in multilingual situations across cultures.” (1985:30)

ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE

On defining the status of a global language, David Crystal points out that “a 
language achieves a genuinely global status when it develops a special role that 
is recognised in every country.” Such position of English, he suggests, arises from 
a combination of factors, including military and political might, economic power, 
and what he describes as a cultural power – primarily the use of English as the 
means of storing and imparting knowledge and information. English has become 
“a linguistic software infrastructure”. Robert Philipson, in a highly influential and 
powerful book has labeled this and the related phenomenalinguistic imperialism, 
the natural accompaniment of what John Tomlinson has called cultural imperialism. 
“What is claimed is that a form of domination exists in the modern world, not just in the 
political and economic spheres, but also over those practices by which collectivities make 
sense of their lives”.
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GLOBALIZATION AND MULTICULTURALISM

The last few decades have been a time of rapid social and cultural changes 
for the western world in general and Europe in particular. Diversity has become a 
proclaimed feature of modern life, whether it is valued for its contribution to a truly 
supranational society, or opposed for its undermining effects on national identity. 
At the same time, the ever-increasing globalisation of economy and commerce 
has brought about a new type of colonisation, exporting (or, as some would 
argue, imposing) the western way of life to the rest of the world. Moreover, it has 
also promoted a growing homogenisation among western countries, which, while 
being undoubtedly beneficial to business, has had a less welcome consequence 
of fostering a subtle anglicisation in a number of departments – from business to 
education – to the detriment of a national culture.

While it has long been recognisesd that the two phenomena are mutually 
interdependent, this awareness has done very little to ease the tension between 
the opposing forces of multiculturalism and multiethnicity on the one hand, and 
globalisation on the other. In fact, conflicts arising from both often encroach upon 
each other, so that it becomes almost impossible to determine their respective 
boundaries, if they do exist indeed.

At the core of both attitudes is a fear of losing one's identity.

LANGUAGE AND IDENTITY

Language plays a crucial role in the establishment and preservation of 
national, group and individual identity. Besides making a community of speakers 
recognisable for their authenticity and individuality, languages constitute the 
repository of their social and cultural values, and the medium of their historical 
memory. This view of language which is at the core of 19th and 20th century 
nation-building processes, has more recently been employed to aid the re-
evaluation of those very languages and cultures in the name of multilingualism 
and multiculturalism.

The tension between globalisation and multiculturalism is the threat of English 
as the language of international communication when interpreted as an attempt 
at linguistic (hense cultural) colonisation.

To be sure, it must be noted that much current work in lingusistics lends no 
support whatsoever to the idea of an essential connection between language and 
identity. Many scholars view language as the evolutionary development of certain 
rules universal to human cognition and reference. According to this argument, 
aesthetic connections and descriptions are simply cultural residue attached to an 
original “Mentalese” which we “speak” inside our heads. The consequence of 
such an argument is that affective ties to linguistically constituted way of life can 



1352

never be seen as intrinsic; while strong and perhaps admirable, they are basically 
only an idiosyncracy.

Yet, language is in some sense constitutive of those who speak it, according 
to, for example, Herder's Sprachphilosophie. It is the use of language by which 
a people becomes cognizant of itself. They have their identity through language. 
“Self-constitution” is humanity's capacity for reflection.

THE FORMATION OF IDENTITY IN THE PRESENT TIME

Globalisation is the latest phenomenon in the historical trajectory of modernity 
which Tomlinson defines as “the most general way in which we in the West 
represent our cultural experience to ourselves”. Modernity involoves complex 
historical processes that result in fragmented values and identity. People are no 
longer able to define themselves by national identity. Nation-states used to be the 
locus of national identity and thus allowed people to define who they were. The 
forces of globalization and modernization, trade, capitalist economy, information 
technologies, have changed this. People find their lives more and more controlled 
by forces beyond the influence of those national institutions which form a 
perception of their authenticity, their accompanying sense of belonging to a secure 
culture is eroded.

A major foundation of the cultural imperialism critique is founded in the lack 
of respect for the plurality of a way of life, which is a western value judgement 
(Tomlinson, 6). The fact that much of the discourse, critique, and theory come 
from the West automatically implies a something that is considered an “intellectual 
commodity” in their cultural context (Tomlinson 14). Consequently, the dilemma 
of 'who speaks' involves issues of access to those people in the world who are 
automatically excluded. This cultural imperialism is a cultural practice that unlike 
the known forms of imperialism is no longer coercive.

Cultural imperialism as a spread of modernity is really a spread of cultural 
loss. However, surviving this process of cultural loss is a matter of cultural will by 
defining and restructuring human goals (Tomlinson, 178). This view reinforces the 
fact that human cultures are not fragile and isolated. It recognises the amazing 
resilience of humans and their ability to adapt themselves and their cultures to 
the forces that surround them. Modernity is not only a negative cultural fate. It is 
an ambiguous argument as it assumes that cultures are condemned to the process 
of modernity but still have the ability to exercise individual choice. Cultures cannot 
escape integration into the socioeconomic forces of the global capitalist market, so people 
are forced to 'selfdevelop' and define their own cultural experience in the lmealstrom of 
the modern world (Tomlinson, 141). In other words, the nature of human cultures 
is assimilatory. People are able to adapt market driven imperialist culture to their 
own needs and tastes in line with their cultural identity. Many critics of modernity 
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do not take into account the positive aspects that modernisation brings to our 
lives. But Marshall Berman, in All That Is Solid Melts into Air, takes the view that 
modernisation is inescapable and Tomlinson characterises his view “as a set of 
objective political economic structures, certainly seems to be global fate” (149). 
It is the cultural environment however that is not so evident. Berman sees the 
place of culture in modernity as the intersection of objective socio-economic 
factors and subjective constructions of reality in the forms of self-awareness and 
individual freedom of choice. The modern world is indeed a dangerous and 
confusing place, but since we are forced to live in it we must accept it and shape 
our cultural condition on the choices we make. The view of cultural fate is that 
people must continually 'self develop' in order to survive the chaos of modern 
living. The pressure of the continually developing nature of the modern world 
forces us to exercise our individual freedom to choose our cultural experience. 
This very freedom condemns us to make individual choices that will define our 
lives. Modernity need not only be a cultural imposition but rather a liberation of 
the human spirit in the cultural sense.

LANGUAGES IN THE POST-MODERN ERA

It has been already said that the formation of standard languages was one 
aspect of modernisation. The development of languages in the post-modern era is 
marked by the abandonment of many traditional notions of what constitutes the 
linguistic norm. This essentially means a greater linguistic inclusiveness, which can 
certainly from one point of view be described as flooding with foreigh elements 
and vulgarisation, but which can also be seen more positively as the opening 
up of opportunities to make maximum use of all available linguistic resources. 
A single norm, obligatory for all users and all forms of public discourse is being 
replaced with a whole series of micro-norms which are contextually determined.

This is a language situation which places much heavier demands on the user, 
whether native-speaker or learner, and certainly makes post-standard languages 
much more 'difficult'. It is a situation which presents both opportunities and 
dangers, of which latter the most significant is, as far as the local languages are 
concerned, is not so much the disappearance of languages as linguistic atomisation: 
it will become increasingly difficult for even best-read and best-informed users of 
a language to have command of all the resources available and all the different 
micro-norms applicable in different circumstances.

Beyond the inevitability of the political and/or socio-economic conditions 
that put a language in danger, its survival or demise is ultimaltely determined by 
its speakers' choice to use or relinquish it, the attitudinal factors are paramount. 
Passive, indiscriminate acceptance of the English, silence on the part of local 
language speakers may be the silence of the inarticulate (a dangerous situation, 
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giving birth to frustration), not the silence of the convinced. Precisely because 
other ways of looking at the world are mediated to us through non-native 
speakers of English, rather than being experienced at first hand, we may think we 
understand when we do not.

A POSSIBLE SOLUTION

Paradox as this may seem, the very spread of English can motivate speakers 
of other languages to insist on their own local language for identification, for 
binding them emotionally to their own cultural and historical tradition. There is 
no need to set up an old-fashioned dichotomy between local languages and 
English as the “hegemonic aggressor”: there is a place for both, because they 
fulfill different functions. In this way English can be appropriated without other 
languages being marginalised.

This position implies making a distinction between 'languages for communication' 
and 'languages for identification'. Linguistically determined identity need not be 
unitary and fixed, but can be multi-faceted, non-unitary and contradictory (Norton, 
2000), when an individual speaker speaks more than one language. A diglossia 
situation is now developing in Europe – English for various areas of expertise and 
non-private communication on the one hand, and national and local varieties 
for affective, identificatory purpose on the other. If one makes the distinction 
between languages for communication, such as English today, and languages for 
identification – mother tongues, regional, local, intimate varieties of language – 
English need not be a threat. It can be seen as strengthening the complementary 
need for native local languages that are rooted in their speakers' shared history, 
cultural tradition, practices, conventions, and values as identificatory potential.
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A reference model for highlevel, macroprocesses in universities is described. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Процесният подход разглежда управлението на организацията като съв-
купност от взаимосвързани бизнес процеси, които трябва да се документират, 
анализират и подобряват. Концепцията за управление на бизнес процесите 
намира своето приложение както в частни компании, в структури на държав-
ната администрация, така и в образователни институции.

Томас Дейвънпорт и Джеймс Шорт (Davenport T. 1990) дефинират поня-
тието бизнес процес като „съвкупност от логически свързани задачи, които 
се изпълняват, за да се постигне определен бизнес резултат” и отбелязват, 
че процесите сформират бизнес система – начинът, по който дадена бизнес 
единица или съвкупност от единици, извършва своята дейност.

В литературата съществуват редица дефиниции на понятието „процесна 
ориентация”, „процесен подход”, макар и между тях да няма съществени 
различия. Някои автори използват понятието „фокус към процесите”, в което 
се влага съшия смисъл (Isaksson 2006). При процесно-ориентираната органи-
зация се поставя фокус върху цялостната верига на бизнес операциите от 
клиент до клиент и в по-малка степен се акцентира върху функционалната и 
йерархичната структура (Rijers 2006). Процесната ориентация се противопос-
тавя на механистичната функционална организационна структура, за която се 
наблюдават проблеми при комуникацията и координацията между звената и 
не се дооценява ориентацията към клиента.
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Процесната ориентация е управленска философия, повлияна от бизнес 
процесите, а не от отделните функции. Когато работата в организацията става 
процесно-ориентирана, резултатът е процесно-ориентирана власт (Kumar U. 
2011). По този начин служителите от различните звена работят заедно за по-
стигане целите на организацията.

Процесната ориентация представлява конструкция с различни дименсии 
(M. Kohlbacher 2010). Първото измерение се отнася до проектирането и доку-
ментирането на процесите. За да се управлява организацията въз основа на 
процесите, е необходимо да се знае какви процеси се изпълняват и как си 
взаимодействат. Другите измерения се отнасят до осигуряване подкрепа на 
ръководството, назначаване на мениджъри, които да отговарят за цялостния 
процес, въвеждане на система за измерване на изпълнението, промяна в ор-
ганизационната култура, адаптиране на организационната структура, изграж-
дане на процесно знание. Всъщност тези дименсии могат да се разглеждат 
като предпоставки за внедряване на процесно-ориентирана организация.

Усъвършенстването на бизнес процесите представлява систематичен 
подход за управление на ключовите аспекти от дейността на организаци-
ята и повишаване на организационната ефективност. Усъвършенстването 
на бизнес процесите е насочено към постигане на следните цели (Palmberg 
2009):

• премахване на бариерите между функционалните звена и свързване 
на организационните елементи;

• контрол и подобрение на процесите в организацията;
• подобряване качеството на продуктите и услугите;
• идентифициране на възможности за аутсорсинг;
• използване на технологични решения за подпомагане на дейността;
• подобряване на колективното учене в организацията, както и между 

организацията и външната среда;
• хармонизиране на процесите със стратегическите цели и потребности-

те на клиентите;
• повишаване на организационната ефективност.

2. ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
 ДЕЙНОСТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 
2020 г., приета с Решение № 12 на Министерския съвет от 10.01.2014 г. 
(Министерство на образованието и науката 2014) поставя акцент върху мо-
дернизиране на висшето образование като един от основните параметри е 
подобряване на управлението и финансирането на системата за висше обра-
зование. Една от дейностите, която е заложена в Националната стратегия е:
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Усъвършенстване на системата за управление на висшите училища и въвежда
не на системи за наблюдение и контрол.

През 2013 г. е проведено проучване сред студентите от Стопански фа-
култет към Софийския университет относно удовлетвореността от администра-
тивното обслужване. Сред областите за подобрение се отбелязва необходи-
мостта от структуриране и комуникиране на работните процеси, облекчаване 
на процесите и съкращаване на сроковете.

Прилагането на принципите на процесно-ориентираното управление в 
университетите дава възможност да се повиши ефективността и ефикасността 
на изпълняваните дейности, т.е. да се подобри системата за управление.

Усъвършенстването на бизнес процесите може да се разгледа в няколко 
ключови аспекта (Фиг. 1.):

• Служебен обмен на данни;
• Собственици на процеси;
• Автоматизация на бизнес процесите.

Фиг. 1. Аспекти за усъвършенстване на бизнес процесите в университета

2.1. СЛУжЕБЕН ОБМЕН НА ДАННИ

От гледна точка на процесния подход, получателят на резултата от даден 
процес, се явява клиент. Например, студентът е клиент на процеса „Прием 
на бакалаври”. Служебен обмен на данни означава, че обменът на данни и 
информация между различните стъпки в процеса трябва да се извършва от 
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съответните изпълнители в процеса, независимо дали се използват софтуерни 
средства за автоматизация (Фиг. 2).

В някои университети в България се наблюдават практики, при които 
клиентът на процеса (например, студент), се явява канал или средство за 
комуникация между 2 организационни единици. Клиентът отговаря за прид-
вижването на информацията от едно звено към друго. Ако по някаква при-
чина информацията не достигне до своя получател, е възможно прекъсване 
на процеса. Този подход създава неефективност в системата за управление 
на университета, а също и създава предпоставки за неудовлетвореност сред 
клиентите. 

Фиг. 2. Служебен обмен на данни

2.2. СОБСТВЕНИЦИ НА ПРОЦЕСИ

От особено значение е организационната структура на университета да 
бъде адаптирана към принципите на процесното управление чрез определя-
нето на т.нар. собственици на процеси. Дефинират се като мениджъри или 
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организационни звена, които отговарят за цялостното изпълнение на процеси-
те. Определянето на собственик на процес е първата стъпка при интеграция 
на организационната структура като ролите и отговорностите зависят от етапа 
на внедряване на процесното управление, на който се намира организацията 
(T. H. Davenport 1994).

Booz и Allen (Booz Allen Hamilton Inc. 2003) разглеждат четири форми на 
организационни структури, които обезпечават управлението на бизнес проце-
сите в съчетание с определени собственици на процеси:

• Организационна структура, базирана на процеси.
• Организационна структура, базирана на процеси и функции.
• Организационна структура, базирана на функции със собственици на 

процеси.
• Организационна структура, базирана на функции с „процесни коми-

тети”.

2.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

Внедряването на интегрирани информационни системи за управление на 
ключовите дейности в университетите е важна предпоставка за ефективен 
мониторинг и контрол на бизнес процесите. Информационните системи имат 
отношение към:

• Елиминиране дублирането на данни – поддържането на едни и същи 
данни на различни места (в различни организационни звена);

• Облекчаване обмена на данни между отделните организационни звена;
• Постигане на прозрачност при изпълнението на процесите;
• Осигуряване на механизми за текущ контрол и въвеждане на система 

за измерване на изпълнението (process performance management).

3. РЕфЕРЕНТЕН МОДЕЛ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ

3.1. ПОНЯТИЕ ЗА РЕфЕРЕНТЕН МОДЕЛ

Референтните модели представят на концептуално ниво определени пре-
поръчителни практики (M. Rosemann 2007). В контекста на процесното упра-
вление референтните модели подпомагат моделирането на бизнес процесите 
на база вече натрупано знание и опита на сравними организации. Референт-
ните модели имат няколко характеристики (S. Matook 2009):

• Обобщеност – степен, в която референтният модел може да се из-
ползва за широк набор от задачи и в различни ситуации;

• Гъвкавост – доколко лесно референтният модел се адаптира към про-
мените в изискванията;
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• Пълнота – степен, в която всички компоненти на референтния модел 
са дефинирани в рамките на даден обхват;

• Използваемост – доколко лесно даден потребител може да използва 
и прилага референтния модел;

• Разбираемост – в каква степен целта, концепцията и структурата на 
референтния модел е ясна за потребителите.

3.2. РЕфЕРЕНТЕН ПРОЦЕСЕН МОДЕЛ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

В контекста на университетите референтният модел за бизнес процесите 
ще даде добра основа за структуриране, усъвършенстване на бизнес про-
цесите и внедряване на системи за управление на качеството. Референтният 
модел за университетите изпълнява следните роли (C. Svensson 2012):

• Осигуряване на референтна рамка за процесите, които се изпълняват 
в университетите;

• Осигуряване на връзка между бизнес процесите и индикатори за из-
мерване на процесите;

• Осигуряване на връзка между бизнес функциите и информационните 
системи;

• Идентифициране обмена на данни при изпълнението на бизнес функ-
циите;

• Осигуряване на референтна рамка за изпълнение на общи функции 
в различни звена в университета.

През 2013 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски стартира 
проект Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет 
„Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските 
дейности и услуги (Ключ към качеството), № BG051PO001-3.1.08-0010, с продъл-
жителност 24 месеца. Една от целите на проекта е: Повишаване качеството на 
образованието и научноизследователската дейност чрез оптимизиране на основни 
и спомагателни процеси в СУ. 

При изпълнението на проекта е извършено описание на ключовите биз-
нес процеси. Бизнес процесите на високо ниво са класифицирани в 3 кате-
гории:

• основни процеси – включват подготовка на студенти, докторанти и 
специализанти, които да развиват и прилагат научни знания; развитие на на-
учно-изследователска дейност;

• спомагателни процеси – ресурсно обезпечават изпълнението на ос-
новните процеси;

• управленски процеси – отговорни за функционирането на универси-
тета като единна система за постигане на дългосрочни цели.

На тази база може да се изведе обобщен, референтен модел, който 
съдържа групи процеси в посочените по-горе категории.
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Основни процеси:
• ОП-01 Създаване на специалности и учебни планове
• ОП-02 Прием и записване на студенти, докторанти и специализанти
• ОП-03 Планиране годишното/семестриалното изпълнение на учебните 

планове
• ОП-04 Провеждане на учебна дейност
• ОП-05 Отчитане на учебната дейност
• ОП-06 Административно обслужване на студенти, докторанти и спе-

циализанти
• ОП-07 Управление на взаимоотношенията със завършили студенти
• ОП-08 Управление на взаиоотношенията с работодатели
• ОП-09 Управление на взаимоотношенията с партньори
• ОП-10 Управление на дейности по акредитиране на учебни програми
• ОП-11 Управление на научно-изследователската дейност

Спомагателни процеси:
• СП-01 Управление на преподавателския състав
• СП-02 Финансово-счетоводно обслужване
• СП-03 Управление на качеството
• СП-04 Управление на сграден фонд и инфраструктура
• СП-05 Социално-битово обслужване на студенти
• СП-06 Управление на личния състав и трудови взаимоотношения
• СП-07 Управление на дейностите, свързани с обществени поръчки
• СП-08 Управление на информационните технологии
• СП-09 Издателска дейност
• СП-10 Библиотечна дейност
• СП-11 Правно обслужване
• СП-12 Управление на връзките с обществеността 

Управленски процеси:
• УП-01 Стратегическо управление
• УП-02 Годишно бюджетиране
• УП-03 Управление на процесите по получаване и поддържане на ак-

редитация
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Фиг. 3. Класификация на процесите в университета

Създадената класификация на процесите може да се използва като от-
правна рамка за изграждане на цялостен референтен модел на бизнес про-
цесите в университетите. Моделът следва да съдържа декомпозирана, йерар-
хична структура на процесите като се преминава от обобщените макро-про-
цеси към детайлни, оперативни бизнес процеси. 

От своя страна, университетите могат да адаптират това описание спря-
мо спецификите на своята дейност, разпределението на отговорностите, ор-
ганизационната структура и да го разширят чрез:

• Анализ на връзките между стратегическите цели и бизнес процесите;
• Анализ на степента на автоматизация на ключовите бизнес процеси;
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• Анализ на обмена на данни и документи;
• Анализ на съществуващата система за измерване на изпълнението.
Редица чуждестранни университети имат обособени организационни зве-

на, които отговарят за усъвършенстване на бизнес процесите1. Нещо повече, 
чрез компетенциите, които развиват и натрупват в областта на процесното уп-
равление, предлагат обучения и услуги, насочени към управление на качест-
вото, организационно препроектиране, подобрение на бизнес процесите. 
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THE SPECIALIZED LANGUAGE 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION – 
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Aglika Bogoslovova

ABSTRACT: The intercultural communication, an inseparable part of which is the 
specialized language as a part of foreign language teaching, consists of a group of rule, the 
adherence to which guarantees precision and swiftness in the conveying of the information 
required. In present day the specialized communication is a main part of our dailylife. The 
increasing necessity of trained and highcompetitive specialists in every aspect of our lives, in 
the light of foreign language teaching, presupposes s successful mastering of the specialized 
communication. This, in turn, is a priority of the effective intercultural communication as a 
result of high quality education.

KEYWORDS: foreign language teaching, intercultural communication, technical 
language, competitive specialists

В днешния свят, който все повече се основава на обмен на знания, 
междукултурната комуникация като средство за предаване на информация 
представлява феномен с ново качествено измерение. Като се има предвид, че 
различните информации в контекста на глобализацията са свързани предимно с 
професионалната сфера, можем да кажем, че научната комуникация, чието зна-
чение все повече нараства, се превръща в основна част от нашето настояще. 

Като цяло, комуникацията е част от процеса, който се определя от рам-
ковите условия в два основни аспекта:

Първо – като рамка, чието значение е определено от установени грани-
ци, показващи различни дейности и е с точно фиксирани величини 

Второ – като условия, които са предпоставки за творческа дейност, ди-
намика и изразяване на причинно-следствената връзка.
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На пръв поглед може да изглежда, че общите условия за комуникация 
представляват съвкупност от противоречиви аспекти от една страна на опре-
делените граници и на динамиката от друга страна. Тези два аспекта обаче 
при практическото приложение на комуникацията се допълват взаимно.

Етимологично свързан с концепцията за комуникация е терминът Communis 
Esse, с който са отбелязани партньорските взаимоотношения и насочеността 
към вербалната и невербална комуникация, което изисква откритост към пре-
говори, т.е. диалог. Поради тази причина диалогичността е основното условие 
за комуникация.

Следва да се отбележи, че за ефективна комуникация трябва да бъдат 
изпълнени следните фактори, чрез които се определя пространството за ко-
муникация:

• определяне на комуникационните роли, т.е. изпращач на комуника-
ция, автор, говорещ, писател, получател, слушател, читател.

• общ кодекс, т.е. сравнително еднакво участие в комуникационния 
процес.

• текст, който е предмет на комуникация или съобщение.
• съдържанието се отчита като когнитивна проекция на света.
• екстра-лингвистични комуникационни ситуации, като например лекция 

в залата, телефонен разговор и т.н.
• социално-културен (макро) контекст, т.е. включване в определена 

култура.
Тези фактори определят рамковите условия, които са съставна част от 

дадена комуникация, при това никой от тях не може да бъде пропуснат, 
въпреки че самите те могат да бъдат представени с различна степен на важ-
ност.

Понятието „общуване в професионална среда” се появява в лингвистика-
та през средата на шейсетте години, а след това, от средата на седемдесетте 
години на миналия век все по-често е застъпен терминът „специализирана 
комуникация”. Тези термини се разширяват до „общуването в науките” и след 
това до „комуникация в институциите”, като интересът към тези форми на ко-
муникация все повече нараства. Условията на професионалната комуникация 
определя следните аспекти:

• обществото и неговият социално-културен контекст
• съвкупност от факти и обстоятелства, с особен, а именно професио-

нален статус
• език, съответно комуникация със специфичен профил
• комуникационни партньори с конкретни знания
• традиционна оценка
Това създава едно ново измерение на комуникацията, когато се появя-

ват ключовите понятия специалност или специализиран, чиито значения през 
последните десетилетия значително нарастват. Неразделна част от това ново 
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измерение от една страна, както вече бе споменато, е дадената специалност, 
със своите специфични качества, които могат да бъдат описани като опит, а 
от друга страна, професионалната комуникация с други специфични качества, 
какъвто е специализираният език със своите особености, свързани с лексика-
та, което означава определена терминология при специализирания език, както 
и морфология в смисъл на увеличавана употреба на определени граматически 
категории, синтаксис по отношение на текста и комуникационната ситуация, 
в чиито рамки се осъществява професионалната комуникация.

Към това може да се добави и трето измерение, т.е. рамковите условия 
на лингвистиката, която се занимава с този проблем. Тук спадат и изслед-
ванията на специализирания език или лингвистиката на професионалната 
комуникация.

Терминът научен език се разглежда като социално вкоренено рамково 
условие за професионална комуникация. Възниква през тридесетте години 
на миналия век в резултат на прагматичното и интернационално схващане 
на лингвистиката, фокусирана върху комуникацията в икономиката, която 
първоначално разглежда основно терминологията и въпросите, свързани със 
спецификата на вида текст. Изследвания по проблемите на междукултурното 
общуване са възникнали първоначално в САЩ, а по-късно и в Европа с цел 
интеграцията на етническите малцинства, както и да се гарантира икономи-
ческия успех на международните пазари.

Ясна методична концепция на изследвания на специализирания език се 
определя по-точно през седемдесетте години на миналия век. В рамките на 
това изследване започва да се изучава професионалният език като самос-
тоятелна система със своята специфика, а също започват да се изследват и 
проблемите на чуждоезиковата специализирана комуникация. През послед-
ните двайсетина години заради влиянието на новите рамкови условия за 
комуникация интересът към лингвистиката се разширява. Тя се превръща в 
комуникативна, прагматична, функционално и културно-антропологично ори-
ентирана дисциплина, чиито ключови понятия са понятия като текстово поле, 
комуникация, ситуационен контекст и култура.

В резултат на глобализацията и интензивното междукултурно общуване 
расте и интересът към изучаването на чужди езици, като на преден план 
излиза интересът към икономическите познания на чужд език.

Търсенето на професионален английски, немски и други езици през 
последните години се е увеличило значително. Подобни прагматично обусло-
вени изисквания на международното сътрудничество не само в областта на 
търговията и промишленото производство, но и при научните изследвания и 
културата, също влияят на нуждите от писмен и устен превод.В допълнение 
към литературните и нелитературни преводи в момента доминира третият 
компонент – техническият превод, който от своя страна допълнително се 
дели на специализиран превод в областта на духовните и социални науки и 
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на превод на обществените науки и технологиите. В контекста на професио-
налния превод често се обсъжда понятието „комуникация в областта”, което 
следва специална цел, т.е. служи на развитието, станало в нашата ценностна 
система част от културата.

Оптималната комуникация, разбира се и професионалната, се основава 
на диалог, който предполага, че и двамата партньори използват средства за 
комуникация, които са им понятни. Въпреки усилията да се използва един 
единствен език, „lingua franca”, който в момента в рамките на междукултур-
ната комуникация е английският, все още има необходимост от преводи и 
можем да кажем, че процесът на превод е неразделна част от съвременното 
междукултурно общуване и става една от неговите форми.

По време на своето развитие преводът е бил очертаван и определян 
в много аспекти, но в действителност може да се каже, че в момента има 
две основни концепции за превод, т.е. лингвистично ориентирана традици-
онна теория с понятието еквивалентност и модерна теория, с акцент върху 
комуникацията в даден културен контекст. Като цяло можем да кажем, че 
преводът е специфична форма на вербално поведение, което е указано в 
културно отношение, защото езикът е част от съответната култура. Началната 
и крайна точка на превода са текстовете, които са превеждани от изходния 
на съответния език и култура. Преводът всъщност не може да се сведе до 
обикновена замяна на един знак със знак от другия език.

От съвременните теории на превода може да споменем Nord Ch теория, 
която счита превода като част от комуникацията, за която той е предназна-
чен. В нейната концепция на преводача е отделена ролята на професионален 
производител на текст, който изготвя за получателя текст в език на който се 
превежда. В същото време при превода не се превеждат само думи или из-
речения, но и текстове от изходната културата на крайната култура, при което 
преводачът превежда в интерес на поръчката и очакванията на получателя 
на текста. А слушателите или читателите в процес на комуникация трябва 
да бъдат ориентирани към новата информация. Във връзка с това, наред с 
концепцията на информацията, е определено и понятието очакване, т.е. спе-
цифичната форма, с която се изразява конкретното съдържание. Преводът се 
разглежда като динамичен комуникативен акт, който предполага конкретен 
текст, при което съобщението трябва да работи икономично, ефективно, от 
гледна точка на съдържание и социално гладко.

Преводът съществува и като процес на работа, която има три фази: 
документът, който се превежда, най-напред бива написан, след това пре-
веден и после пуснат за използване. Само тези три фази (писане, превод, 
ползване) представляват затворен работен процес, което е типична форма на 
реализация на международната професионална комуникация. Професионална 
комуникация е комуникация в областта на дадена професионална тема, която 
понякога е едноезична, но в много случаи бива и многоезична. Поради тази 
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причина върху професионална комуникация се поставя такова изискване, 
при което документите, които се превеждат, трябва да имат съдържание и 
език, проектирани така, че да могат да се превеждат с възможно най-малко 
проблеми.

Езикът на експертните текстове служи като инструмент за именуване на 
обекти и концепции и следователно се фокусира върху специфична лексика, 
която в този контекст има референтна функция. Терминът в специализирания 
език става езиков знак, който съответства на точно определеното, дефинира-
но съдържание на понятието. Ясно е, че в такава ситуация преводачът няма 
голяма свобода на превода и неговото творчество е силно ограничено. Това 
е особено вярно в областта на вътрешно-професионалната комуникация, къ-
дето преводачът трябва точно да идентифицира дадения въпрос, тъй като с 
оглед на точността на професионалната проблематика евентуалната превода-
ческа грешка може да доведе до значителни промени в комуникацията.

Професионалната комуникация се основава на използването на техни-
чески термини, които улесняват комуникацията между специалисти. Въпреки 
че не можем да подценяваме останалите нива на професионален език, става 
ясно, че професионалната терминологията е един от основните стълбове на 
научната комуникация. Техническите термини с оглед на стандартизирането 
на терминологията, която се основава на точността на именуване, се въз-
приемат като аксиома, която е ясно определена, независимо от контекста. 
Целта на текстовата яснота в специализирания текст следва освен езиковата 
точност и терминологичната норма. Практиката на научната комуникация, 
обаче, показва, че даден термин, който се разбира най-добре от определена 
група читатели, не винаги може да бъде понятие, установено от терминоло-
гичната норма и същият този термин може да се тълкува по различен начин 
от различни специалисти, ако се разглежда независимо от контекста. Поради 
тази причина, може да се каже, че професионалният термин често е опре-
делен от контекста, освен това е необходимо въз основа на динамичните 
процеси в областта на науките, да се въвеждат нови технически термини 
или да се модифицират вече установените значения на термините. Всичко 
това все още поставя нови изисквания към професионалната компетентност 
на преводача.

Следва да се направи изводът, че междукултурното общуване и неговият 
важен феномен научната комуникация се определят от някои специфични 
правила, чието спазване ще спомогне за най-прецизен и бърз обмен на необ-
ходимата информация. Благодарение на своите качествените характеристики 
професионалната компетентност успешно функционира не само в областта 
на писмения и устния превод, но също така и в по-широкия си диапазон 
на комуникация. По този начин овладяването на моделите на специализира-
ния език представлява един от приоритетите на ефективното професионално 
междукултурно общуване.
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VALUE AND PRICE OF THE EDUCATIONAL 
SYSTEM PRODUCT IN BULGARIA

Tsvetan Iliev

ABSTRACT: This work aims at defining the characteristics and the prerequisites for 
the formation of the value and price of the educational system product in the context of 
contemporary socioeconomic development. The subject of study is the educational system 
as a production process of the most important contemporary resourcethe human capital. 
The subject of research are the tools of customer value formation as well as the utility of 
the educational system product in Bulgaria.
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1. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО
 НА СТОЙНОСТТА И ЦЕНАТА НА ЕДНА СТОКА

Икономическият смисъл на производството се състои в пазарната реа-
лизация на продуктите, превръщащи се по този начин в стоки. На основата 
на пазарния акт собствениците на ресурси се възнаграждават за прида-
дените от тях качества и количества на ресурсите, производителите – за 
усилията по организацията и реализацията, а потребителите – за изразхо-
дените от тях парични знаци в замяна на определен полезен ефект. От 
казаното можем да направим заключението, че в пазарния акт са налице 
три групи участници, всяка отстояваща своите интереси: собственици на 
ресурси с производствено предназначение, предприемачи и потребители на 
крайните ефекти.

Собствениците на ресурси са насочили своите усилия към придаване 
на такова качество на притежаваното, което да им позволи да намерят по- 
добра пазарна реализация – доход. Предприемачите се съревновават за при-
вличането на по-производителни ресурси, което да им гарантира по-ниски 
производствени разходи и конкурентни предимства в пазарни условия. От 
своя страна, потребителите са фокусирали вниманието си към стоки и услу-
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ги, които дават възможност с единица доход да се задоволи по-качествено 
дадена потребност или един по-широк кръг от потребности.

Сблъсъкът на интересите на трите групи стопански субекти е предопре-
делен от формираните в пазарни условия стойност и цени на стоките.

Икономическата мисъл предлага два теоретични подхода за осветляване 
на проблематиката, свързана с определянето на категориите „стойност” и 
„цена” на една стока. Единият е класически – свързан основно с имената на 
А. Смит, Д. Рикардо и др., а другият е неокласически, съществен принос при 
формирането на който имат К. Менгер, У. Джевънс и Л. Валрас.

Като част от микроикономическата гледна точка за функционирането на 
стопанските отношения, са налице два аспекта за интерпретация на стой
ността на една стока. За икономистите класици всяка стока има своя пот-
ребителна стойност. Тя представлява съвкупност от обективно придадените 
й в системата на производството свойства. Благодарение на тези свойства 
стоката е в състояние да задоволява определени човешки потребности. Кла-
сиците предполагат, че тези свойства са обективно присъщи и независещи 
от отношението на потребителите, които ги приемат просто като даденост. 
Свойствата на продуктите се придават в системата на производство и са ре-
зултат от спецификата на протичащите там процеси. На тази основа потреби-
телната стойност се възприема като предпоставка за стокова размяна.

Възприемана като фактор на размяната от икономистите класици потре
бителната стойност на стоката показва количествените пропорции, в които 
стоките могат да се съотнасят една спрямо друга. Те се формират на база 
вложените сравними ресурси в системата на производство (например, труд). 
Тази категория, обаче, не дава ясна представа за това кога и при какви об-
стоятелства потребителят ще е склонен да придобие една стока, а съответно 
търговецът (производителят) ще бъде съгласен да я произведе и предложи.

За намирането на отговор на посочените въпроси бихме могли да фоку-
сираме вниманието си върху тезите на икономистите от неокласическото на-
правление. Те интерпретират стойността на стоката като използват категорията 
полезност. Според тях, стойността на стоките не зависи от придадените им в 
системата на производството свойства, а от отношението на потребителя към 
тях. То се определя от полезния ефект, който отделният индивид намира в сто-
ките, като средства за задоволяване на неговите потребности. На тази основа, 
стойността на стоката се изразява в значението, което потребителят й отдава 
в конкретна пазарна ситуация. Една стока е толкова по-търсена и желана, кол-
кото по-високо интензивна е потребността, задоволявана чрез нея към даден 
момент. В пазарния акт потребителите са склонни да разменят помежду си по-
лезни ефекти – купувачът предлага полезността на своите пари срещу стоката, 
преценявайки, че нейната стойност към дадения момент е по-висока от тази на 
парите. От своя страна продавачът (производителят), оценявайки полезността на 
парите като по-голяма от тази на неговия продукт, е съгласен на размяната.
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От казаното до тук можем да направим заключението, че полезността 
на стоката дава отговора на въпроса „защо стоките са разменими?”, но не 
изяснява количествените пропорции на размяната.

Взети сами по себе си, категориите полезност и потребителна стойност 
на стоките не обясняват как се формират разменните пропорции, респектив-
но цената на стоката.

Освен като носител на полезност стоката олицетворява и определени 
обществени отношения. Разменяйки се срещу продуктите на труда на други 
стопански субекти или срещу тяхната полезност, стоката става изразител на 
отношения, основани не на полезността, а на стойността й. В същото време, 
трябва да подчертаем, че стойността на стоката не се определя и единствено 
въз основа на свойствата, придадени й в системата на производство. Това 
ни дава основание да заключим, че стойността на стоката е съчетание от 
обществено – икономически отношения, неразривно свързани с развитието 
на разменните процеси и пазарите.

В процес на размяна всеки продукт получава определена цена, като 
израз на интересите на участниците в пазарния акт. В един по-общ смисъл 
цената е това, което се дава в замяна за някаква стока. Според икономи-
стите от класическото направление цената е паричен израз на стойността на 
стоката, формирана в системата на производство и зависеща от равнището на 
извършените производствени разходи. Субективно ориентираната гледна точка 
на икономистите от неокласическото направление казва, че цената на стоката 
се определя като количество пари, което потребителят е склонен да заплати, за 
да придобие дадено равнище на полезност. Обединяващото при двете гледни 
точки са парите. Това ни дава основание да подчертаем, че цената е парична 
форма на разменната стойност на стоките.

За да са разменими стоките, цената трябва да удовлетворява интересите 
както на производителите (търговците), покривайки техните производствени 
разходи и гарантирайки им печалба, така и на потребителите – задоволявайки 
количествено и качествено нуждите им чрез намиращата се в стоката полез-
ност. При положение, че не се вземат предвид потребностите и полезността, 
стоките няма да бъдат търсени. Ако пък не се отчетат направените за тяхното 
получаване разходи, те не биха били произведени. Ето защо, можем да ка-
жем, че цената на стоката се определя от съотношението между търсенето и 
предлагането на равнище, което гарантира запазване интересите и на произ-
водителите, и на потребителите.

При определяне на количествените пропорции на размяната трябва да 
се вземат предвид гледните точки както на търсещите, така и на предлага-
щите стоките.

Потребителите ще увеличават желаното количество от стоката, когато 
пределния полезен ефект, получаван от нея е по-голям. Интересът му ще е 
налице докато нуждата от стоката съществува. С удовлетворяването на по-
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требността стопанският субект няма да бъде склонен да закупува стоката 
към текущия пазарен момент. С промяна в пазарната ситуация, водеща до 
възникване отново на потребността, съгласието да се плати съответната цена 
ще се възобнови. Съгласието за закупуване пак ще зависи от наличието на 
потребност и от нейната интензивност.

Производителите и търговците ще са съгласни с определени количестве-
ни пропорции на размяната, ако цената на стоката гарантира покриване на 
производствените разходи и печалба. По-високата цена винаги е стимул за 
производителите да реализират по-големи обеми продажби.

Производствените разходи се определят от количеството и качеството 
на комбинираните ресурси, както и от производителността и цените им. От 
теоретична гледна точка производителността зависи от качество и от спо-
собността на ресурсите ефективно да се комбинират. Използването на ви-
сококачествени трудови, капиталови и природни ресурси е предпоставка за 
ефективност на производството и конкурентоспособност чрез пазарна цена 
на продукцията.

Представените теоретични аспекти биха могли да се използват като хи-
потеза при анализа на стойността и цената на всяка стока в съвременните 
пазарни условия.

2. СТОЙНОСТ И ЦЕНА НА ПРОДУКТА
 НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

Образователната система на една страна е сред най-важните произ-
водствени комплекси. Нейната важност произтича от обстоятелството, че 
създава един от най-ценните продукти – човешкия капитал. От количеството 
и качеството на този ресурс зависи настоящето и бъдещето на обществе-
но-икономическата система. В по-общ план от начина на функционирането 
на образователния комплекс са зависими всички производствени системи на 
дадена страна.

Разбирането ни за ролята на образователната система като среда за 
формиране на човешкия капитал се основава на контекста на съвременната 
епоха, наречена от изследователите икономика на знанието. Проникването на 
знанието във всички аспекти на обществено – икономическия живот изправя 
пред нови предизвикателства производствените единици, трудовите ресурси, 
пазарните отношения и образователните системи.

По отношение на ролята и функциите на производствените единици 
можем да се съгласим с мнението на изследователите, че през последните 
няколко столетия се осъществяват важни трансформации в стопанския живот. 
[Зарева, И, 2004: 18-37] Промени настъпват в базата за развитие на общест-
вените отношения, изразяващи се първоначално в преход от аграрен към ин-
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дустриален модел, а от края на ХХ и началото на ХХІ век – към модел, осно-
ван на знанието. [Тофлър, Ал., Х. Тофлър, 2007: 48-56] Научната революция от 
последните години доведе до нови значителни трансформации в движещите 
сили на икономическото развитие. [Пипев, Ив, 2001: 11-22]

При тези условия на човешкия капитал и на образователната система се 
придава все по-голямо значение като двигатели на развитието, успоредно с 
развитието на техниката и технологиите от средата на ХХ век насам. Интере-
сът на анализаторите на стопанските процеси е привлечен от същността на 
технологичните промени и потенциала на човешкия капитал да се вписва в тях 
и да ги катализира. На тази основа се търсят решения на редица важни ико-
номически проблеми като: зависимостта на съвременното производство и тех-
нологията от образователните системи; спецификата на формираните умения и 
придаваната квалификация на трудовите ресурси в образователните центрове 
(средни и висши училища); увеличаването на безработицата – респективно 
ограничаването на възможностите за трудова изява на немалка част от тру-
доспособното население; установилите се в последните години тенденции в 
разпределението на доходите, формирани в системата на икономиката и т.н.

Настоящата разработка няма претенциите да изясни напълно и в цялост 
посочените проблеми. Изследването е съсредоточило вниманието си върху 
формирането на стойността и цената на продукта на образователната система 
в България в контекста на очертаните тенденции в глобалното икономическо 
развитие. В по-конкретен план за целите на разработката ще използваме две 
хипотези:

• Под продукт на образователната система имаме предвид човешкия ка
питал;

• Образователната система има за задача да модифицира трудовите ре
сурси, като им придава знания, умения и квалификационни характеристики, пре
връщайки ги в производствени фактори, при комбинирането им в съвременните 
технико – технологични условия.

Както вече стана ясно от посоченото в първата част, стойността на про-
дукта на образователната система се формира, от една страна, от придадени-
те му от образователната система качествени характеристики, чрез които той 
получава потребителна стойност. С други думи, на основата на тези качест-
вени характеристики трудовият ресурс става използваем в производствената 
система. По този начин стойността на човешкия капитал ще се предопредели 
от полезността, която носи на производствения процес, в който взема учас-
тие. Колкото по-полезен е формирания човешки капитал, толкова по-висока 
би била неговата стойност за даден производствен комплекс.

Потребителната стойност и полезността, като формиращи стойността на 
човешкия капитал, взаимно се предполагат. Ако на трудовите ресурси не се 
придадат определени качествени характеристики, те не биха били полезни 
за производствения комплекс. Но само придаването на определени качест-
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ва, чрез моделиране в образователно – обучителен процес, не е достатъчна 
гаранция, че трудовият ресурс е полезен. От практическа гледна точка „про-
изводството” на кадри от системата на средното или висшето образование 
не е предпоставка, че те са полезни, т.е. намират приложение в обществе-
но – икономическия живот на страната. Нещо повече, българската стопанска 
практика е показателен пример и за един не по-малко важен аспект на по-
лезността на образователния продукт. Той се отнася до това, че придобилите 
определени качествени характеристики в системата на средното или висшето 
образование минимизират своята полезност, като участват в производствени 
процеси, които имат по-ниски квалификационни потребности.

Това ни дава основание да направим извод, че между потребителната 
стойност на трудовите ресурси, формирана в образователния комплекс, и 
полезността им, като аспект на приложение в националната производстве-
на система, от практическа гледна точка е възможен сериозен дисбаланс. 
Според нас той има своето проявление на следните равнища:

• изисквания на съвременното производство и формирана потребителна 
стойност в образователната система;

• лични и обществени инвестиции в създаване на потребителна стой-
ност и полезен ефект, получен при прилагането й в системата на производ-
ството и измерен през дохода.

Първият аспект на асинхрон можем да кажем, че се подкрепя от карти-
ната на пазара на труда у нас към края на 2013 г.

Данните на НСИ за миналата година показват, че негативните тенден-
ции на пазара на труда, започнали през 2009 г. продължават и през 2013 г. 
[Използвана е информация от интернет сайта на НСИ. http://www.nsi.bg.] 
Заетостта е в застой, а безработицата нараства. Делът на безработните от 
работната сила е достигнал 12,9%.

При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни 
пункта, а при жените – с 1,0 процентни пункта спрямо 2012 г., като достига 
съответно 13,9 и 11,8%. Младежката безработица е 28,4%, като се увеличава 
с 0,3 процентни пункта на годишна база.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250,3 хил., 
или 57,4% от всички безработни лица. Тук не трябва да забравяме и ико-
номически неактивните лица на възраст 15 – 64 г., голяма част от които са 
излезели от пазара на труда. Те са 1536,5 хил. души.

Броят на обезкуражените да си търсят работа е 206,5 хиляди. Така ре-
алното ниво на безработица в страната е близо двойно по-високо от офи-
циалните стойности. В същото време общият брой на заетите лица е едва 
2934,9 хил., или 46,9% от населението на 15 и повече години.

Ситуацията на пазара на труда е основният фактор, който забавя раз-
витието на българската икономика и пречи на ускоряването на темпа на 
икономически растеж.
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Голяма част от безработицата е структурна, но обучението на безработ-
ните за нови професии обикновено следва модел, при който квалификацията 
не е достатъчно съобразена с търсенето на служители от страна на бизнеса.

Създаването на изкуствени работни места от държавата също не повлия-
ва положително на кризата на пазара на труда, като не достатъчно ефективно 
изразходва парите на данъкоплатците. Нещо повече, така държавата се оказва 
безсилна пред проблема, чието единствено дългосрочно решение е реформа 
на образованието, което да не създава нови безработни младежи.

Вторият аспект на асинхрон се отнася до изразходените средства от 
страна на държавата и домакинствата за придаване на потребителна стойност 
на трудовите ресурси, възможността за тяхната възвращаемост чрез доходите, 
получени в системата на производство. Разходите на държавата са свързани с 
обезпечаване издръжката на държавните средни и висши училища от систе-
мата на образованието. Успоредно с това тя има и регулаторни функции по 
отношение гарантиране качеството на процеса по формиране на потребител-
ната стойност на потенциалните трудови ресурси. Регулацията се свързва с 
намеса в системата в следните аспекти:

• брой учебни заведения;
• осигуряване достъпност на населението до образователната система;
• качество на програмите за образование и обучение;
• съответствие на програмите с потребностите на обществено – иконо-

мическото развитие и т. н.
По данни на националната статистика към учебната 2012/2013 год. в 

България има 2040 училища в системата на средното образование, от кои-
то: 152 начални 1337 основни, 10 прогимназии, 140 гимназии и 401 средни 
общообразователни. Всички те са на държавна издръжка и осигуряват обра-
зованието и обучението на 604,8 хил. ученици. За периода 2008 – 2013 г. се 
отчита траен спад на учениците в гимназиалната степен на средното образо-
вание (ІХ – ХІІ клас) – от 157 хил. за учебната 2008/2009 г. на 135 хил. към 
2012/2013 г. В същото време подобна тенденция, но по-плавна, се отбелязва 
и при учениците от І – ІV и V – VІІІ клас – респективно от 258,4 хил. на 
252 хил. и от 229,4 хил. на 217,8 хил. за посочения период.

През учебната 2011/2012 г. общообразователни училища са напуснали по 
различни причини 14,2 хил. ученици, от които 12,1 хил. в основното образо-
вание. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по 
семейни причини – 6,7 хил., или 47,2% от общия брой на напусналите, следван 
от дела на заминалите в чужбина – 34,3%, и на напусналите поради нежелание 
да учат – 12,5%. [Образование в Република България 2013. НСИ: 16-17]

Сред основните причини за посочения спад можем да посочим: влошени-
те демографски тенденции, емиграционните процеси и отпадането на ученици 
от системата на образованието. Освен това тенденциите са изцяло негативни 
откъм възможности за увеличаване на трудовите ресурси в бъдеще.
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Освен държавни училища в системата на средното образование функ-
ционират и частни, които също са обект на контрол и частична издръжка 
от страна на държавата. Към 1.10.2012 г. в страната има 69 функциониращи 
частни общообразователни училища, от които 6 начални, 27 основни, 3 про-
гимназии, 27 гимназии и 6 средни общообразователни училища (СОУ). В 
частните общообразователни училища учат общо 6 510 ученици, или 1,1% от 
общия брой на учениците. [Пак там: 18]

От гледна точка на формирането на потребителната стойност на човеш-
кия капитал по-сериозно внимание е необходимо да се отдели на училищата 
в системата на средното образование, предлагащи професионална подготов-
ка. Професионалното образование и обучение през учебната 2012/2013 г. се 
осъществява в 22 училища по изкуствата, 19 спортни училища, 416 професи-
онални гимназии и 37 професионални колежи с прием след средно образо-
вание. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение 
през тази учебна година е 142,7 хил. и в сравнение с учебната 2008/2009 г. 
намалява с 26,0 хил., или с 15,4%, а в сравнение с предходната – с 3,0 хил., 
или с 2,1%. Завършилите професионални училища с диплома през 2012 г. 
са 29,4 хил. души. През учебната 2012/2013 г. 2857 ученици се обучават в 
59 частни професионални училища, което е едва 2,0% от всички ученици в 
професионалното образование. [Пак там: 19-20]

Данните свидетелстват, че 23,6% от учениците в системата на средното 
образование са професионално ориентирани. Това създава базовите предпос-
тавки за участие в производствените процеси. Все пак трябва да отчетем, че 
76,4 на сто от учащите нямат професионална насоченост в образователния 
процес. Изводът, който би могъл да се направи, е: съществува необходи-
мост от задълбочаване на системата на професионалната подготовка още 
на средно равнище, което впоследствие да повишава качеството на чо-
вешкия капитал във висшите училища.

В системата на висшето образование у нас към учебната 2012/2013 г. 
функционират общо 53 университети, специализирани висши училища и ко-
лежи, от тях 16 са частни. [Пак там: 66.] Общият брой на студентите в Бъл-
гария през учебната 2012/2013 г., включващ записаните в четирите образо-
вателно-квалификационни степени („професионален бакалавър”, „бакалавър”, 
„магистър” и „доктор”), възлиза на 284,0 хил., което е с 9,7 хил., или с 3,5% 
повече, в сравнение с учебната 2008/2009 година.

През учебната 2012/2013 г. за придобиване на образователно-квалифика-
ционна степен „професионален бакалавър” се обучават общо 14,7 хил. души, 
от които български граждани са 14,4 хил., или 98,2%. От общия брой студен-
ти в колежите 7,1 хил., или 48,2%, са записани в частни колежи. Наблюдава 
се спад на броя на студентите в колежи с 1,5 хил., или с 9,4%, в сравнение 
с предходната учебна година. Намалението на броя на студентите в частни 
колежи е 0,7 хил., или 8,4%.
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В структурата по области на образованието най-висок относителен дял 
заемат обучаващите се по специалности в област „Стопански науки и адми-
нистрация” – 34,4%, следвани от „Спорт, туризъм и хотелиерство” – 19,8%, и 
„Технически науки и технически професии” – 17,1%.

През 2012 г. образователно-квалификационна степен „професионален 
бакалавър” са придобили 4,2 хил. студенти, от които 98,3% са български 
граждани. Най-голям е броят на дипломираните в областите „Стопански на-
уки и администрация” – 1,9 хил., или 44,6%, следван от „Спорт, туризъм и 
хотелиерство” – 0,6 хил., или 14,8%, и „Технически науки и технически про-
фесии” – 0,6 хил., или 14,1% от общия брой на завършилите.

Към 2012 г. за придобиване на образователно-квалификационни степени 
„бакалавър” и „магистър” се обучават 263,9 хил. души. В частни университети 
са записани 42,7 хил., или 16,2% от общия брой на студентите. В сравнение 
с предходната учебна година се наблюдава спад на учащите в частни висши 
училища с 4,9%. През учебната 2012/2013 г. студентите – български граж-
дани, в университети и специализирани висши училища са 252.8 хил., или 
95,8%. Техният брой намалява с 0,5 хил. в сравнение с учебната 2011/2012 г., 
или с 0,2%.

За учебната 2012/2013 г. са приети 52,2 хил. нови студенти в образова-
телно – квалификационни степени „бакалавър” и „магистър след завършено 
средно образование”. От тях български граждани са 50,3 хил., или 96,3%. 
Броят на новоприетите в магистърски програми след завършена образова-
телно – квалификационна степен „бакалавър” е 26,2 хиляди. От тях 1,9 хил., 
или 7,4%, са записани по програми след завършена степен „професионален 
бакалавър”.

През 2012 г. у нас висше образование, степени „бакалавър” и „магис-
тър”, са завършили 59,0 хил. студенти, от които 57,2 хил. са български граж-
дани. Най-висок е относителният дял на дипломираните в следните области 
на образование: „Стопански науки и администрация” – 31,4%, „Науки за 
обществото и човешкото поведение” – 15,6%, и „Технически науки и техни-
чески професии” – 11,9%. От общия брой дипломирани студенти най-нисък 
е относителният дял в областите „Ветеринарна медицина” и „Математика и 
статистика” – по 0,3%. В частни университети са се дипломирали 15,1% от 
всички дипломирани в образователно-квалификационни степени „бакалавър” 
и „магистър”.

Към 31.12.2012 г. у нас се обучават 5371 докторанти, като от тях 51,1% 
са жени. В сравнение с предходната 2011/2012 г. броят им се увеличава с 
668 души, или с 14,2%. През 2012 г. образователна и научна степен „доктор” 
са придобили 979 души, от които 506, или 51,7%, са жени. 42.8% от всички 
дипломирани са на възраст над 40 години. [Пак там: 21-25]

Представените данни за системата на висшето образование у нас пред-
ставят един не малък количествен потенциал за професионална подготовка 
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на трудовите ресурси. Още повече, че развитието на стопанските процеси 
от края на ХХ и началото на ХХІ век предполагат по-големи потребности от 
кадри с по-висока степен на квалификация и на тази основа – възможности 
за реализация именно на трудови ресурси с висше образование ставата по-
големи.

Освен количествените предпоставки, свързани с наличието на институции 
за формиране потребителната стойност на трудовите ресурси, са необходими 
качествени аспекти на подготовката, които пък предопределят полезността 
им. Качеството на човешкия капитал, формирано в образователната система 
зависи от такива фактори като: разработване и внедряване на образователни 
програми съзвучие със потребностите на производството от епохата на иконо
миката на знанието; подготвени преподавателски кадри, в съответствие със спе
цификата на предлаганите модели на компетенции на обучаваните; целенасочена 
държавна политика за функционирането, развитието и усъвършенстването на ви
сшето образование, включваща регулаторни механизми, мерки и стимули и т. н.

В последните години у нас може да се отчете една трайна тенденция на 
увеличаване броя на студентите при същевременен спад на завършващите 
средно образование. Създалата при тези условия конкуренция между висши-
те училища при формиране на приема си поставя под съмнение качеството 
на образователния процес и полезния ефект при подготовката на кадрите. В 
крайна сметка притежаването на диплома не може да се приеме като доста-
тъчно условие за наличието на потребителна стойност и полезност.

Конфликтът между наличието на диплома за висше образование и ка-
чеството на знанията и уменията намира поле за изява на пазара на труда. 
Там се формира цената на образователния продукт. Тя се възприема като 
възнаграждение за труда, изразходен отделния човек като носител на опреде-
лени знания, умения, квалификация и опит.

В пазарни условия цената на човешкия капитал се формира от проце-
сите на търсенето и предлагането на трудовия пазар в една икономика. Тъй 
като търсенето на труд зависи от търсенето на продукта, произведен с негово 
участие, на тази основа трябва да подчертаем, че то е предопределено от: 
производствените възможности на икономиката, спецификата на производ-
ствените процеси, технологичната им обезпеченост и т.н.

Изведените детерминанти на търсенето на труд дават основание да се 
посочи, че цената на трудовите ресурси зависи от тяхната пределна произ-
водителност. Това поставя определени изисквания към спецификата на обра-
зователния продукт.

От своя страна предлагането на труд също влияе върху цената на ре-
сурса. От количествените и качествените параметри на предложения труд ще 
зависи формираната равновесна цена. Колкото по-голямо е предлагането на 
даден вид труд при равни други условия, толкова по-ниска е равновесната 
му цена. От друга страна, ако увеличеното предлагане е свързано с по-го-
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леми производствени потребности, цената на ресурса би се фиксирала на 
по-високо равнище. Подобна е ситуацията на българския пазар на труда за 
последните няколко години. Налице е по-високо предлагане на труд с ниска 
степен на квалификация или дори без такава, което, от дена страна, предо-
пределя по-малка равновесна цена на такъв труд, а от друга – икономиката 
ни не създава достатъчно работни места и няма потребност от такъв тип 
кадри с оглед на развитието на стопанските процеси.

Влошените икономически условия в последните години предполагат, че и 
при трудовите ресурси с висше образование е налице тенденция на фиксира-
не на равновесна цена на по-ниско равнище. Още повече тя се засилва и от 
обстоятелството, че образователната система в този сегмент не е достатъчно 
адаптирана към производствените потребности. Това предполага по-голямо 
предлагане в сравнение с търсенето им.

Формирането на цената на образователния продукт има други аспекти, 
освен чисто пазарния. Такива са: еквивалентност на разходите са формиране 
на потребителната стойност в образованието на ниво домакинство (индиви-
дуална инвестиция) и еквивалентност на разходите на държавата за издръжка 
на образователната система и провеждането на политика в тази област. По-
следните са особено важни що се отнася до изразходването на обществен 
ресурс, заработен от всички нас като данъкоплатци.

Направеният анализ на проблемите, свързани с формирането на стой-
ността и цената на образователния продукт, ни дава поводи за размисъл в 
следните посоки:

• ефективна ли е образователната система у нас като количествени и 
качествени параметри?

• съответства ли образователната система у нас на потребностите на 
производствения комплекс?

• допринася ли образователната система за задълбочаване на проблеми 
като: социалното неравенство, бедността, безработицата, „работещите бедни” 
и пр.?

Това са важни въпроси, чиито отговор изисква задълбочаване на изслед-
ванията в очертаната проблемна област.
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OF STUDENTS AT INTERNATIONAL 
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ABSTRACT: Modern postmethod pedagogy regards learner autonomy as a factor of 
relieving the learner from the dependency on teacher and learning environment and of 
assuring confident communication in the target language. Learning strategies are the key to 
achieving learner autonomy. The present study aims to find L2 learning strategies used by 
students at IBS. Comparison is made with data on strategies of students at SU “St. Kliment 
Ohridski”.

KEYWORDS: learning strategy, learning style, learning autonomy

1. УВОД

Стратегия е пътят към целта или „план за действие, направен за по-
стигане на дългосрочна или крайна цел” http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/strategy. Така педагогическият конструкт стратегия за учене 
на втори език се определя като поведение на учещия, целящо да осигури 
усвояването/ученето и затвърди употребата на езика. Естествено стратегиите 
за учене са различни от техниките за преподаване или дидактическите стра-
тегии, прилагани от учителя за структуриране, представяне и упражняване 
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на учебно съдържание. Стратегиите за учене се различават и от учебните 
стилове (общи подходи в езиковото обучение като например сензорни пред-
почитания, глобално/холистично или аналитично мислене).

В съвременната постметодическа педагогика автономността е фактор 
за освобождаване учещия от зависимостта му от учителя и учебната об-
становка и за осигуряване на свобода на общуване на втори език. Стра-
тегиите за учене са ключ към автономността на учещия. В негативен план, 
стратегиите за учене са източник на информация за трудностите на неус-
пешните учещи – последните нямат подходящ репертоар от стратегии за 
учене. Изследванията показват, че стратегиите могат да се модифицират 
(преобразуват и подобряват) в учебния процес. Полезността на стратегиите 
зависи от етапа на обучение (начален или напреднал) и от индивидуалните 
особености на учещия (познавателен стил, афективни признаци като моти-
вация и нагласи).

2. ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕТО

Настоящото проучване цели да открие стратегиите за учене на съвре-
менни езици, прилагани от студенти в МВБУ. Прави се сравнение с данни за 
стратегиите на студенти в СУ „Св. Климент Охридски”.

Обект на изследването са възрастни учещи. Обхванати са 100 студенти 
в МВБУ и СУ „Св. Климент Охридски” (78 жени и 22 мъже). Респондентите 
в извадката са избрани по случаен ред от съвкупност, включваща всички 
студенти, редовно обучение, от съответните специалности през учебна-
та 2013 – 2014 г. (44 студенти от МВБУ и 56 студенти от ФНПП на СУ 
„Св. Климент Охридски”).

78 анкетирани студенти са жени и 22 са мъже. Студентите от МВБУ, 
общо 44, са от специалности: международни икономически отношения 
(8 души), туризъм (8 души), бизнес администрация (16 души) и счетоводство и 
контрол (12 души). В първите две специалности студентите владеят английски 
език на ниво В2, а езиковото равнище на студентите от другите специалности 
е А2 или B1. Студентите от СУ са избрани от специалности, предлагани към 
Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП), които подготвят 
бъдещи учители по чужд език. От общо 56 студенти, 42 се обучават по пре-
дучилищна педагогика и чужд език (ПУПЧЕ) с английски език и 14 се обуча-
ват в едногодишната програма за следдипломна квалификация и подготовка 
на учители по чужд език в начален етап. Всички студенти владеят английски 
език на ниво В2.
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3. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД

Използва се популярна анкета, разработена от Ребека Оксфорд (Oxford, 
R.L. & J.A. Burry-Stock, 1995) и адаптирана за български език от Тодор Шопов 
и Сун Юнхун (СУ „Св. Климент Охридски”, 2011). Инструментът е наречен 
„Стратегически инвентар за езиково учене” (SILL). В него стратегиите са класи-
фицирани в 6 категории: (а) мнемонични стратегии, (б) когнитивни стратегии, 
(в) компесаторни стратегии, (г) метакогнитивни стратегии, (д) афективни и 
(е) социални стратегии (Приложение А).

Анкетата е стандартизирана: резултатите показват, че коефициентите на 
надеждност и валидност са достатъчно високи (Oxford, R., 1986). Вътреш-
ната консистентност на анкетата е 0,95 (алфа на Кронбах, Cronbach L. & P. 
Meehl, 1955). Контент-валидността е 0,98. Изследователският въпрос е „Какви 
(и кои) стратегии за учене прилагат студентите?” Типът на изследователският 
инструмент е психометричен метод, фокусиран върху проучване на нагласи 
за поведение. Търси се честотата, с която учещи прилагат стратегии за учене 
на втори език в учебната си работа.

Според нашите данни стойността на коефициента алфа на Кронбах е 
0,912, по-ниска отколкото в оригиналното изследване, но все пак надхвърля-
ща 0,90. Това прави вътрешната консистентност висока.

Анкетата съдържа 50 айтъма (разпределени, както посочихме, в 6 кате-
гории). Те са формулирани като твърдения, с които анкетираният може да се 
съгласи или да не се съгласи в различна степен. Приема се, че силата/интен-
зивността на опита на учещия е линейна величина, поради което може да 
се представи като континуум между положения, отчитащи честотата на пове-
дението – от „никога не правя това” до „винаги правя това”. Твърденията са 
разположени симетрично около една неутрална реакция („това не се отнася 
за мен”). Така, отговорите на анкетираните могат да се интерпретират като 
ординални данни. Това позволява прилагането на непараметрични процедури 
за анализ.

(Но съществуват и основания да се смята, че петте позиции за отгово-
ри представляват интервална скала с равни разстояния между степените на 
съгласие със съответното твърдение във въпроса. Валидността на данните в 
случая не се влияе от категоризацията на типа скала, приложена в проучва-
нето. Приемането на данните за интервални обаче позволява прилагането на 
параметричен статистически анализ.)

Анкетата е анонимна. Това цели да се избегне ефектът на социалната 
пожелателност (за да се представи в положителна светлина, анкетираният от-
говаря така, както смята, че трябва да отговаря).
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4. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

Отговорите на анкетираните са кодирани с цифри от 1 до 5, които отго-
варят на съответната позиция за съгласие или несъгласие. Така те могат да се 
въвеждат в екселска таблица. Изчислява се процентът на отговори, дадени за 
всяка позиция и резултатът се представя в диаграма. Ликертовата таблица се 
представя чрез статистическата мода (най-често даван отговор). Не се изчис-
ляват средни стойности. Моделът на Крускал-Уолис (Kruskal, W. & W., 1952), 
основан на рангове (а не на средни стойности), дава резултати подобни на 
изчисляване на дисперсия в параметричните процедури. Прави се факторен 
анализ, който обяснява влиянието на непроменливи характеристики например 
възраст, род, образование на респондентите, принадлежност към социална 
група.

След проверката на вътрешната консистентност и след установяването, 
че тя е много висока, бяха изчислени суровите балове по всяка една от 
шестте категории. Тези сурови балове са сравнени по пол, курс, специалност, 
висше училище и ниво на владеене на английски език. За сравняването по 
дихотомни признаци (пол, висше училище и ниво на владеене на английски 
език) е използван t-тест на Стюдънт (Student, 1908) за две независими извадки. 
За сравняването по признаци с повече от две категории (специалност и курс) 
е използван дисперсионен анализ (univariate analysis of variance, ANOVA).

По пол не се установиха статистически значими различия за нито една 
от шестте категории.

Полученият резултат е интересен с това, че мъжете и жените се разли-
чават по стратегиите, които използват. Бъдещи по-задълбочени проучвания по 
този признак, които да представят по-голяма извадка на студенти от мъжки 
пол и да сравнят отговорите им с тези на получените от жените, биха били 
полезни.

По специалност се установиха значими различия относно когнитивни-
те стратегии (F=2,36 при р=0,046), компесаторните стратегии (F=3,22 при 
р=0,010), метакогнитивните стратегии (F=2,92 при р=0,017) и афективните 
стратегии (F=2,78 при р=0,022). Резултатите за стратегиите, при които се ус-
тановяват статистически значими различия по специалност, са представени в 
графичен вид на фигури 1, 2, 3 и 4.

Студентите, които най- често прилагат когнитивни стратегии са от МИО, 
ПУПЧЕ и СДК. Тези, които използват най-много компесаторни стратегии са 
от МИО, ПУПЧЕ и Туризъм. Метакогнитивни категории търсят и прилагат най-
много студентите от СДК, МИО и Туризъм. Очевидно всички тези студенти 
имат свободата да прилагат разнообразни стратегии, които да им помагат, 
тъй като владеят езика на добро ниво. Студентите от бизнес администрация 
и счетоводство и контрол показват по – ниски стойности при всички тези 
стратегии, което съответства и на по-ниското им ниво на владеене на ан-
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глийски език. Само при афективните стратегии студентите от бизнес админи-
страция показват високи стойности, по-ниски само от тези на студентите по 
туризъм. Това, разбира се не е неочаквано, тъй като някои от въпросите от 
категорията на афективните стратегии се отнасят до степента на притеснение 
и тревожност при изучаването на език и опита да се преодолеят тези стра-
хове (Опитвам да се успокоя, когато се притеснявам да използвам Е2 (Е1), 
Окуражавам се да говоря на Е2, дори когато се страхувам да не допусна 
грешки (Е2) и т.н.)

Фиг. 1. Средни стойности и доверителни интервали на конгнитивните 
стратегии по специалност
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Фиг. 2. Средни стойности и доверителни интервали на компенсаторните 
стратегии по специалност

Фиг. 3. Средни стойности и доверителни интервали на метакогнитивните 
стратегии по специалност
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Фиг. 4. Средни стойности и доверителни интервали на афективните стра-
тегии по специалност

По висше училище се установиха значими различия относно когнитив-
ните стратегии (t=2,35 при р=0,022) и компенсаторните стратегии (t=2,15 при 
р=0,034). Резултатите за стратегиите, при които се установяват статистически 
значими различия по висше училище, са представени в графичен вид на 
фигури 5 и 6.

Както се вижда на фигурите, студентите от ФНПП на Софийския уни-
верситет показват по-високи стойности от останалите студенти и по двете 
категории. Тези различия не са изненадващи, а по-скоро очаквани, тъй като 
те владеят езика на по-високо ниво от останалите си колеги и се готвят за 
бъдещи преподаватели по езика. Следователно е нормално те да използват 
повече стратегии като например, „Опитвам се да говоря като истинските 
носители на езика” (B2), Чета за собствено удоволствие на Е2 (B7), „Пиша бе-
лежки, съобщения, писма или доклади на Е2” (B8), „Правя предположения за 
значенията на непознатите думи” (С1), „Чета на Е2, без да проверявам всяка 
една нова дума” (С4) и т.н.
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Фиг. 5. Средни стойности и доверителни интервали на когнитивните стра-
тегии по висше училище

Фиг. 6. Средни стойности и доверителни интервали на компенсаторните 
стратегии по висше училище
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По ниво на владеене на английски език се установиха значими раз-
личия относно мнемоничните стратегии (t=2,06 при р=0,042), когнитивни-
те стратегии (t=3,31 при р=0,001), компенсаторните стратегии (t=3,22 при 
р=0,002) и метакогнитивните стратегии (t=2,62 при р=0,010). Резултатите за 
стратегиите, при които се установяват статистически значими различия по 
ниво на владеене на английски език, са представени в графичен вид на 
фигури 7, 8, 9 и 10.

Отново се наблюдава значимо преимущество на студентите, които вла-
деят езика по-добре относно използваните от тях стратегии от всички избро-
ени категории. Те имат свободата и знанията да използват в по-голяма сте-
пен и метакогнитивните стратегии като, „Опитвам се да намеря всевъзможни 
начини за прилагане на Е2” (D1), Търся хора, с които да мога да говоря 
на Е2 (D6) и т.н. Те прилагат също по-често и мнемонични стратегии като 
например, „Запомням новите думи, като си изграждам образ на ситуация, 
в която думата може да бъде използвана” (А4) или „Използвам рими, за да 
запомня новите думи” (А5).

Фиг. 7. Средни стойности и доверителни интервали на мнемоничните 
стратегии по ниво на владеене на английски език
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Фиг. 8. Средни стойности и доверителни интервали на когнитивните стра-
тегии по ниво на владеене на английски език

Фиг. 9. Средни стойности и доверителни интервали на компенсаторните 
стратегии по ниво на владеене на английски език
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Фиг. 10. Средни стойности и доверителни интервали на метакогнитивните 
стратегии по ниво на владеене на английски език

По курс на обучение се установиха значими различия относно метаког-
нитивните стратегии (F=2,91 при р=0,026). Резултатите за метакогнитивната 
стратегия, при която се установяват статистически значими различия по курс, 
са представени в графичен вид на фигура 11.

Значително по-високи стойности по тази категория от останалите показват 
курсистите, записани като студенти в програмата за следдипломна квалифика-
ция на учители по английски език в начален етап. Тези студенти са и значително 
по-големи от останалите анкетирани. Тяхната средна възраст е 34 години, като 
най-младият участник е на 28 години, а най-възрастния на 43. При останалите 
студенти от редовно обучение средната възраст е 22 години – от 19 до 27 
години.
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Фиг. 11. Средни стойности и доверителни интервали на метакогнитивните 
стратегии (по курс)

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Данните от изследването показват, че от най-голямо значение при изу-
чаването на втори език е нивото на езиково владеене. По-високите умения 
по език позволяват по-голяма автономност на студентите за прилагането на 
разнообразни стратегии. Резултатите показват, че също така от значение е 
и възрастта на изучаващите език, по отношение на конкретни стратегии. 
Потребни са по-нататъшни изследвания по този признак, както и по пол за 
верифициране на резултатите, получени от това изследване.

Общият извод от настоящото проучване е, че изборът на стратегии за 
учене на втори език и прилагането им от студентите е дейност, която може 
да се управлява. Учителят може да подпомогне учещия и в това отношение. 
Добрият учещ може да „учи как да учи” и това да направи педагогическата 
работа по-ефективна.
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ПРИЛОжЕНИЕ А

Анкета SILL: Стратегии за учене на втори език
Настоящата анкета се използва само за изследователски цели. Посочете 

какво действително прилагате. Тук няма правилен или погрешен отговор.
Скала за отговорите:
1 (никога не правя това)
2. (рядко го правя)
3. (това не се отнася за мен)
4. (често правя това)
5. (винаги го правя)

Мнемонични стратегии

A1  Мисля за връзки между това, което вече знам
и новите неща, които научавам в Е2

1 2 3 4 5

A2  Използвам новите думи на Е2 в изречения,
за да мога да ги запомня

1 2 3 4 5

A3  Свързвам изговарянето на нова дума с образ 
или картина на самата дума, за да мога да я 
запомня

1 2 3 4 5

A4  Запомням новите думи, като си изграждам 
образ на ситуация, в която думата може да бъде 
използвана

1 2 3 4 5

A5  Използвам рими, за да запомня новите думи 1 2 3 4 5

A6  Пиша думите на картончета, за да ги науча 1 2 3 4 5

A7  Физически изигравам новите думи 1 2 3 4 5

A8  Често преговарям уроците по Е2 1 2 3 4 5

A9  Запомням нови думи и фрази, като запаметявам 
тяхната позиция на страницата, дъската
или на уличен знак

1 2 3 4 5

Когнитивни стратегии

1 Изговарям или пиша новите думи
по няколко пъти

1 2 3 4 5

2 Опитвам се да говоря като истинските
носители на езика

1 2 3 4 5

3 Упражнявам произношенията на Е2 1 2 3 4 5
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Когнитивни стратегии

4 Използвам думите, които знам,
по различни начини

1 2 3 4 5

5 Започвам разговори на Е2 1 2 3 4 5

6 Гледам телевизионни предавания или филми, 
които са на Е2. 

1 2 3 4 5

7 Чета за собствено удоволствие на Е2 1 2 3 4 5

8 Пиша бележки, съобщения, писма или доклади 
на Е2

1 2 3 4 5

9 Първо преглеждам текст на Е2 набързо
и след това го чета внимателно

1 2 3 4 5

10 Търся думи от родния си език, които са 
подобни на новоизучените думи на Е2

1 2 3 4 5

11 Опитвам се да търся модели/структури на Е2 1 2 3 4 5

12 Откривам значението на дума, като я разделям 
на части, които мога да разбера

1 2 3 4 5

13 Опитвам се да не превеждам дума по дума 1 2 3 4 5

14 Правя си обобщения от информацията,
която чувам или чета на Е2

1 2 3 4 5

Компенсаторни стратегии

1 Правя предположения за значенията
на непознатите думи

1 2 3 4 5

2 Когато по време на разговор не мога да се сетя 
за дадена дума, използвам жестове

1 2 3 4 5

3 Измислям си нови думи, ако не знам 
правилните на Е2.

1 2 3 4 5

4 Чета на Е2, без да проверявам всяка една
нова дума.

1 2 3 4 5

5 По време на разговор се опитвам да позная 
какво ще отговори събеседникът ми.

1 2 3 4 5

6 Когато забравя дума, използвам фраза или друга 
дума, която носи същото значение.

1 2 3 4 5
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Метакогнитивни стратегии

1 Опитвам се да намеря всевъзможни начини
за прилагане на Е2.

1 2 3 4 5

2 Взимам под внимание грешките си и чрез тях 
подобрявам равнището си.

1 2 3 4 5

3 Внимавам, когато някой говори на Е2. 1 2 3 4 5

4 Опитвам се да открия начини как да подобря 
нивото си на Е2.

1 2 3 4 5

5 Правя си график, за да имам достатъчно време 
за учене на езика. 

1 2 3 4 5

6 Търся хора, с които да мога да говоря на Е2. 1 2 3 4 5

7 Търся възможности да чета колкото се може 
повече на Е2. 

1 2 3 4 5

8 Имам ясни цели за подобряването на 
владеенето си на Е2. 

1 2 3 4 5

9 Мисля си за напредъка ми в процеса на учене. 1 2 3 4 5

Афективни стратегии

1 Опитвам да се успокоя, когато се притеснявам 
да използвам Е2. 

1 2 3 4 5

2 Окуражавам се да говоря на Е2, дори когато
се страхувам да не допусна грешки.

1 2 3 4 5

3 Самовъзнаграждавам се, когато се справям 
добре на Е2. 

1 2 3 4 5

4 Забелязвам кога съм напрегнат или нервен, 
докато уча или използвам езика.

1 2 3 4 5

5 Записвам чувствата си в дневник на Е2. 1 2 3 4 5

6 Разказвам на други как се чувствам,
когато уча езика.

1 2 3 4 5

Социални стратегии

1 Ако не разбера нещо, моля събеседника си
да говори по-бавно или да повтори казаното. 

1 2 3 4 5

2 Моля събеседниците да ме поправят,
докато говоря. 

1 2 3 4 5
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Социални стратегии

3 Упражнявам Е2 си с други ученици. 1 2 3 4 5

4 Искам помощ от чужденци-носители на езика. 1 2 3 4 5

5 Задавам въпроси на Е2. 1 2 3 4 5

6 Опитвам се да изучавам културата на Е2. 1 2 3 4 5
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ОБЩУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ НА 
АНГЛИЙСКИ: ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

доц. д-р Бистра Дудева
Медицински университет, София

BULGARIAN STUDENTS’ COMMUNICATION 
IN ENGLISH: A NEEDS ANALYSIS STUDY

Bistra Dudeva

ABSTRACT: We present a new needs analysis study of the Bulgarian students at the 
Medical University of Sofia. It becomes a basis for a comparison of the needs of students 
to communicate in English over the years. The characteristics which have been analysed are 
the students’ motivation, their abilities to communicate in English, their preferences for role 
play and reallife tasks. The study results on the needs of students at the medical university 
can be used to develop a curriculum based mainly on the communicative situations, 
characteristic of their professional field.

KEYWORDS: needs analysis, communication in English, university students

През 1994, 1995, 1996, 2007 г. и 2008 г. бяха проведени анкетни проуч-
вания на потребностите от комуникация на английски на студенти от Меди-
цински университет – София (Дудева 2009) Те показват известна динамика на 
потребностите на студентите от Медицински университет. Ето защо за да се 
проучат най-новите тенденции в потребностите на студентите през академич-
ната 2013/2014 г. бе проведено ново изследване на студенти от Медицински 
университет – София.

Цел
Целта на проучването е да се очертаят и обобщят резултатите от анализ 

на потребностите от комуникация на английски език на български студенти в 
Медицински университет, София, като резултатите се съотнесат към тези от 
предишни проучвания и се разкрие динамиката на тези потребности. 

Метод
За целите на проучването е използвана анкетната карта от проучването 

през 2007/2008 г. (Дудева 2009) с известни промени. Разширен е въпрос 6, 
като се проучва и мотивацията за надграждане над магистърската степен, 
както и нагласите за дългосрочна научноизследователска работа.
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Участници
В проучването на потребностите участваха 63 студенти от Медицинския 

университет в София, като 21 са мъже, а 42 – жени. Анкетата е проведена 
по време на задължителни и свободноизбираеми курсове по английски език 
в Медицински университет, София. Студентите са предимно първокурсни-
ци – 48, а тези от четвърти, пети и шести курс са съответно 3,5 и 7 души.

Дванадесет от тях имат Cambridge First Certificate, а пет – Certificate in 
Advanced English. Трима имат Certificate of Proficiency in English.

Преобладават завършилите средни училища, специализирани в природ-
ните науки – 32 души. Седем студента са завършили английски гимназии, 
петима – други езикови гимназии, а 19 – общообразователни училища без 
специализация.

Важна е и информацията за ситуацията, в която се провежда уни-
верситетският курс по английски език. В настоящия момент курсовете по 
медицински английски са задължителни или свободноизбираеми с различна 
продължителност (120, 60, 30 или 20 часа) и дават възможност на студентите 
да правят различни комбинации от курсове по английски, като за всеки от 
тях получават съответните кредити. В процеса на обучение в дадената ме-
дицинска област са възможни различни комбинации на курса по английски 
с такива по немски, френски и руски. Курсовете са разпределени, както по 
нива на придобитите знания и умения, така и по насоченост – общоезиков, 
медицински английски за професионални цели и медицински английски за 
академични цели.

Инструментариум
За да се разкрие повече за комуникативните потребности на студентите 

бе използвана същата анкетна карта като тази от 2007/2008 г. с определени 
промени. Тези промени бяха подсказани след провеждане на индивидуални 
и групови интервюта преди провеждането на анкетата. Такива интервюта 
бяха направени и след провеждане на анкетата с цел по-ясно тълкуването 
на данните.

Резултати
Както и при проучването от 2007/2008 г. данните, събрани с анкетното 

проучване през 2013/2014 г. са представени във формуляр, чието съдържание 
е същото като това на анкетната карта. Във формуляра, обобщаващ резулта-
тите, процентът срещу всеки отговор съответства на процента студенти, които 
са избрали този отговор. С цел по-лесно прилагане на сравнителния подход 
след всеки отговор с процент на отговорилите в настоящото проучване в 
скоби е посочен процентът от проучването от 2007/2008 г.
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Анализ и дискусия
Мотивацията при обучението по медицински английски повлиява всички 

аспекти на обучението. Ето защо тя заема централно място при изследване 
на потребностите на учащите се. Въпрос 5 в анкетната карта показва, че 68% 
от студентите смятат изучаването на английски за приоритет в университет-
ското образование, а 65% преценяват това обучение като ефективно. При 
миналото проучване процентите са били съответно 47% и 57%. Това показва, 
че макар и не много силна съществува тенденция за повишаване на важ-
ността на университетския курс по английски език според студентите. Тук се 
очертава интересно развитие на двата типа: инструменталната и интегралната 
мотивация (Gardner 1985).

Отговорите на въпрос 6: „Защо изучаването на медицински англииски е 
важно?” дават по-детайлна информация за мотивите за изучаването на англий-
ски в университета. Доброто владеене на медицински английски език е свър-
зано за 55% с постигане на по-висок социален статус, 84% – с добра работа 
в бъдеще и 80% – с добро заплащане. В проучването от 2007/2008 г. тези 
проценти са съответно 53%, 83% и 77%. Това показва стабилна тенденция за 
силна инструментална мотивация на студентите, свързана с професионалната 
реализация в бъдеще.

Особено интересни са резултатите за мотивацията, свързана с бъдещо 
обучение и специализация в чужбина. Новият отговор, добавен в анкета-
та: „да направя медицинската си специализация в чужбина” събира висок 
процент – 75%. В комбинация с отговора „да получа стипендия за обменна 
програма или друг вид обучение в чужбина”, който е посочен от 62% сре-
щу 47% при предишното проучване, това говори за широко разпространено 
желание за допълнително обучение или специализация в чужбина. Същевре-
менно, новият отговор „да извършвам научно-изследователска работа като 
дългосрочна кариера” събира само 23%, което говори, че високата специ-
ализирана подготовка и вземането на медицинска специалност в чужбина се 
разглежда като предпоставка за практикуване на медицинската професия, а 
не за научно-изследователска кариера.

Отговорите, насочващи към интегрална мотивация, са намалили своя-
та привлекателност и събират следните проценти: международни пътувания 
(43%), приятелство (35%) и ползване на информация от медии на английски 
език (30%), като процентите при тези отговори от миналото проучване са, съ-
ответно, 47%, 45% и 38%. Това сочи отслабване на интегралната мотивация.

Сравнението на резултатите от двете последни проучвания разкриват до-
бре очертана тенденция за възприемане на обучението по английски език като 
сериозна предпоставка за постигане на целите на професионалната кариера 
и развитие. Като цяло резултатите от анкетата показват повишаване на вече 
установената силна инструментална мотивация и понижаване на средната по 
степен интегрална мотивация по отношение на курса по английски език.
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Резултатите от анкетната карта показват, че поведението на студентите 
при обучението по английски език почти в еднаква степен се определя от 
целта за постигане на знания и умения, както и от доброто представяне при 
изпълнение на конкретните езикови задачи.

Въпрос 6 показва, че получаването на по-висока оценка е силен стимул 
за изучаване на английски език при 75% от студентите. Въпрос 23 показва, 
че езиковите ролеви задачи са начин за постигане на по-висока оценка при 
39% от студентите (срещу 45% при предишното проучване), което говори 
за порасналото им самочувствие за свободно използване на езика. По-висок 
процент (61%) от студентите търсят в тези задачи постигане на по-дългосроч-
ните цели за овладяване на езика.

По отношение на най-значителните трудности при употребата на англий-
ски (въпрос 24) предложените отговори, които се отнасят до по-прецизно 
използване на речниковия запас и структурите на езика са избрани от по-
малък дял студенти при последното проучване. Това вероятно се дължи на 
силната тенденция студентите още от училище да се стремят към свободно 
говорене и бързо писане на езика, без да се обръща внимание на това дали 
резултатът е правилен от структурна и лексична гледна точка. Интервютата 
индикират преобладаващото мнение, че знанието на езика е свързано с бърза 
езикова продукция и интеракция без необходимост да се търси граматически 
правилен изказ.

Дотук анализът на настоящата ситуация показва, че при студентите по 
медицина преподаването на медицински английски трябва да бъде насочено 
към създаване на умения за свободна комуникация, но и към известно ре-
абилитиране на стремежа за правилно ползване на езика.

Учащите показват и друга тенденция, важна за организирането на учеб-
ния процес. При въпрос 8 отговорът „Предпочитам сам да избера текст 
за презентацията си” е повишил процента си до 89%, а отговорът учи-
телите да определят работата в клас се повишава до 52%. Отговорът за 
това учителят да избира темата на презентацията на студента е избран от 
значително по-малко студенти – 10%. Тези на пръв поглед противоречиви 
данни имат своето логично обяснение. Самостоятелният избор на темата за 
презентация посочва самочувствието за добри възможности при работа с 
информация на английски, а повишеното желание учителят по английски да 
ръководи работата по време на упражнения свидетелства за разбирането, 
че навлизането в сферата на медицинския английски език изисква учителят 
по английски да бъде активна страна в това отношение. Активната роля 
на учителя е централна при провеждане и промяна в урочните единици 
(Василева 2004).

Най-общо студентите по медицина се чувстват по-сигурни, когато са 
активни по отношение на избора на стратегиите и задачите в обучението по 
английски.
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Различните студенти учат по различен начин, така че е изключително 
важно, според Хъчинсън и Уотърз, да се определи „какво обучаващите се 
трябва да направят, за да научат” (Hutchinson and Waters 1987: 54).

Предпочитанията по отношение на навиците за учене на език са важни 
за подбиране на задачи, които да са най-ефективни. В настоящето проучване 
78% вече са свикнали с работата в група, а 87% смятат, че индивидуалната 
работа е за предпочитане (въпрос 13). Повишеното предпочитание за рабо-
тата в група показва, че у студентите вече са създадени навици за такава 
организация на учебния процес.

Когато въпросът е относно осъществяване на езикови задачи, вече 63% 
искат да работят групово, а само 15 на сто от студентите предпочитат ин-
дивидуалните задачи пред груповите (въпрос 14). Основното възражение към 
груповите задачи е неравностойното участие на членовете на групата. Най-
общо студентите показват повишено одобрение за груповата работа.

Както и при предишното проучване, отново много голяма част, 83% от 
студентите, предпочитат ролевите задачи, което също е по същество групова 
работа (въпрос 19). Важно е, че ролевите задачи обикновено са с реалистичен 
контекст, което също е важна особеност, която води до оценката за тяхната 
висока ефективност (Killen 2006: 269; Killen 2013: 289; Vincenti, Braman 2011).

Отговорите на въпрос 20 показват, че мнозинството от студентите се 
съсредоточават върху адекватната реакция спрямо ситуацията, тъй като на въ-
проса върху какво се съсредоточават по време на ролеви задачи (въпрос 20), 
86% от студентите отговарят, че мислят за ситуацията. Това се проявява ре-
шително при отговорите на въпрос 21, когато студентите посочват, че 67% 
от тях в такъв случай се съсредоточават върху свободното общуване. Това 
отново е значително повишение спрямо предишното проучване, когато про-
центът е 47%. Така категорично при ролевите задачи студентите се фокусират 
върху предаването на смисъла на съобщението и се конструира като кратко-
срочна учебна цел. Като цяло за 88% от студентите важна краткосрочна цел 
е повишаване на нивото на владеене на езика до напреднали и свободно 
владеене (въпрос 25).

Отговорите на Въпрос 12 отново потвърждават, че най-важно за 87% от 
студентите е свободното общуване на английски (спрямо 77% при миналото 
проучване), а 42% се стремят да избегнат грешки в общуването. Тази конста-
тация е благоприятна за учителя по английски език, тъй като неговата работа 
ще се осъществява на фона на заявен интерес за постигане на генералната 
цел за създаване на умения за свободно общуване.

Дългосрочните цели на студентите имат силна връзка с употребата на 
английски език в много професионални ситуации. 83 на сто очакват да кон-
тактуват писмено с колегите си, а 72 на сто ще говорят с колегите на ан-
глийски. Един значителен процент (32%) не изключват възможността в бъдеще 
да използват английски при лечение на пациенти (въпрос 10). Всички тези 
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проценти сочат повишение спрямо предишното проучване и засилване на ин-
тереса на студентите към бъдеща употреба на езика. Висок остава интереса 
и към използването на медицински английски за академични цели – четене 
и писане на научни текстове.

Изводи
Поредното проучване на потребностите на студентите в Медицински 

университет – София дава възможност за сравнение, което да разкрие съ-
временните тенденции при студентите. Видно е, че инструменталната мотива-
ция на студентите нараства, а интегралната остава на средно ниво. Така се 
затвърждава идеята, че курсът по английски трябва да бъде ориентиран към 
професионалната дейност на бъдещите медицински специалисти.

Дългосрочната цел за свободно владеене на езика и краткосрочната за 
повишаване на знанията и уменията изискват поставянето на високи цели за 
курса по английски.

Изучаването на английски език е важно за студентите не само в кратко-
срочен план, а и като дългосрочна цел. Интервютата показват, че знанията и 
уменията по английски се възприемат като предпоставка за успех в живота.

Анализът на настоящата ситуация разкрива, че студентите срещат големи 
трудности в свободното общуване на английски и при избор на подходящи 
колокации. Тези резултати дават на преподавателя възможност да разработи 
програма на базата на комуникативния подход с акцент върху терминологията 
и колокациите, характерни за сферата на медицината.

Засилват се нагласите на студентите да работят в група, да ползват ро-
левите игри като реалистичен контекст за бъдещите си дейности и да се 
насочват към свобода на общуването. Това повишава за тях стойността на 
комуникативните задачи, включващи ролеви игри, базирани на ситуации, 
свързани с медицинската професия. Същевременно, студентите търсят по-сил-
на автономност при овладяването на езика, но и имат по-високи очаквания 
към ролята на учителя по английски.

Повишава се делът на студентите, които очакват да използват медицински 
английски в различни професионални комуникативни дейности, като изразява-
нето на подходящия смисъл фокусира усилията на студентите при общуване 
на езика. За целта учебната програма по английски следва да включва прак-
тикуване на правилните колокации и свободното общуване в медицинския 
дискурс, да използва регистъра и дискурсните маркери, подходящи за раз-
личните типове комуникация в областта на медицината и здравеопазването.

Така резултатите от най-новото изследването на потребностите на студен-
тите в медицински университет могат да бъдат използвани за разработването 
на учебна програма, основана главно на комуникативни ситуации от профе-
сионалната им област, но и с отношение към целите на студентите за продъл-
жаване на медицинската специализация с употреба на английски език.
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ДОБРОВОЛНИЯТ СТУДЕНТСКИ ТРУД – 
ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВИСОКА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

ас. д-р Силвия Кючукова
доц д-р Христина Милчева
Тракийски университет, Стара Загора

VOLUNTARY STUDENT WORK – 
A PREREQUISITE FOR HIGHER 
COMPETITIVENESS IN THE MODERN 
CONDITIONS

Silvia Kyuchukova
Hristina Milcheva

ABSTRACT: Introduction. Volunteering can be considered as nonformal education, 
increasing knowledge and practical training of future medical professionals, which in modern 
terms makes them highly competitive in the labor market not only at home but also abroad. 
Results: Students who volunteer acquire additional activities, complementary to the learning 
in the academic environment. Student volunteers come to new nonstandard conditions, in 
real work situations, that require clinical thinking and taking quick and adequate decisions. 
All this leads to: acquiring knowledge based on their personal experience, accumulation 
of practical experience in the studied specialty, personality development, confidence in 
their own capabilities, investment in the future, the acquisition of the document/certificate 
of participation in voluntary campaign, helps and facilitates teaching, favors the work of 
the teacher. Conclusions: The participation of students of medical specialties in voluntary 
campaigns leads to more effective learning, according to the high standards of the science 
and technology, and the democratization of relations in the learning process.

KEYWORDS: student voluntary work, medical professionals, nonformal education; 
additional knowledge,competitiveness

В процеса на обучение във висшето медицинско училище се формират 
професионалните компетенции на бъдещите медицински специалисти, лич-
ностни качества, необходими за професията, както и активна жизнена по-
зиция. По своята същност доброволният труд може да бъде разглеждан и в 
контекста на неформалното образование. Сам по себе си доброволния труд 
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предоставя възможност за самообучение и придобиване на опит в определе-
на дейност. На сегашния етап у нас липсва законодателна уредба, която да 
регламентира доброволния труд. Въпреки това, много млади хора участват в 
доброволни кампании с различен характер и това намира отражение в тех-
ните автобиографии при кандидатстване за работа.

Придобиването на умения и опит извън трудовият процес и образова-
телната среда във висшето училище, подготвя младият човек много повече 
за свободния пазар на труда, отколкото понякога класическото образование. 
Статистиката сочи, че много по-лесен е достъпът до пазара на труда на хората 
с практически умения и познания, отколкото за младежите с изцяло теоре-
тична подготовка.

Интересът към квалификационните курсове и следдипломна квалифика-
ция непрекъснато нараства, както и към доброволният труд в различните му 
форми на неформално образование. Младите хора разбират необходимостта 
от практически опит, за да могат да се реализират успешно. В много пуб-
ликации неформалното образование се определя като комплекс от процеси, 
средства и институции, специално и специфично разработени за нуждите на 
обучението и възпитанието, които са насочени към даването на образовател-
на степен. Г. Дохмен дава следната дефиниция: „…всеки вид (самостоятелно 
или по друг начин организирано учене), което не води до национално признат 
сертификат, диплома или степен” [4].

Умелото съчетание на двете форми на образование(традиционно и не-
формално) стои в основата на добрата практическа реализация при студен-
тите [2].

Могат да се посочат много примери за успешно проведени доброволче-
ски кампании, в основата на които стои медицинското образование (кампа-
нии по кръводаряване, полагане на здравни грижи и др.) Практическите заня-
тия под формата на доброволен труд и днес съществуват в професионалните 
колежи, каквито са и медицинските колежи, в които до скоро се обучаваха 
и медицинските сестри, и акушерки. Днес обучението на медицинските сес-
три и акушерки се извършва във факултети, поради известна специфика в 
нормативното уреждане на статута им. Тези две медицински специалности са 
от т.нар. „регулирани професии” и тяхното развитие стриктно се наблюдава 
от Европейската общност. Особено място се отделя на практическото им 
клинично обучение, което трябва да бъде повече от 50% от всичките акаде-
мични часове на обучение във висшето медицинско училище.

Важно е да се отбележи, че предоставянето на повече възможности за 
ангажиране в извънаудиторни форми на обучение и регламентирането на 
доброволния труд може да повиши уменията и самочувствието на младите 
хора, които да бъдат мотивирани, за реализация у нас и в европейските 
страни. Особено след присъединяването ни към ЕС все повече се налага 
необходимостта от подобряване на качеството на системите за образование 
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и обучение, включително осигуряване на подходящо професионално ориен-
тиране в контекста на „учене през целия живот” включително и обучение на 
работното място, за да отговорим на Директивите за заетост на Европейската 
комисия.

Цел на представеното проучване: Да се анализират практичните аспекти 
на доброволната студентска работа в сферата на здравните грижи, които пря-
ко и положително повлияват процеса на тяхната реализация.

Задачи:
• Да се изработи подходяща за целта анкетна карта и да се разпрос-

трани сред студентите, за да се проучи тяхното мнение.
• Чрез анализиране на резултатите от попълнените анкетни карти да се 

посочат част от действителните фактори и предпоставки, които биха оказали 
положително влияние върху конкурентоспособността в съвременните условия.

Контингент на изследването – 452 студента с медицинска специалност 
в България. В проучването участват студенти от: Тракийски университет, Ме-
дицински факултет град Стара Загора в специалности: медицинска сестра, 
акушерка, рехабилитатор, клиничен лаборант; Медицински университет град 
Пловдив специалности: медицинска сестра и акушерка. Участниците са в 
първи (241 студента) или последен (211 студента) курс на обучение във визи-
раните учебни заведения.

Обхват – Проучването се провежда на територията на България в гра-
довете: София, Пловдив, Стара Загора.

Време на провеждане – учебните 2008/2009 и 2009/2010 години
Методи. Изследването е осъществено с няколко вида взаимно допъл-

ващи се диагностични метода – анкетиране (изработена бе Анкетна карта 
за проучване мнението на студентите, съдържаща 29 въпроса предимно от 
затворен тип, като при някои съществува възможност за отговор от отворен 
тип); наблюдение (предварително планиран процес – информацията се записа 
и обработи); математико-статистически метод за обработка на получените 
резултати от проучването.

Според Маслоу, човекът е мотивиран да постигне лични цели и това 
придава значение и усмисленост на живота му [3]. И тогава и сега не само 
по-възрастните, но и по-младите са били инициатори и изпълнители на бла-
городни инициативи свързани със задоволяване на потребности, както на 
индивида така и на обществото. Изхождайки от тази постановка и съотнесе-
на към целите на нашето изследване, ни насочи към следния въпрос, който 
зададохме на студентите: Кое би Ви мотивирало за доброволен труд? Респон-
дентите трябваше да избират от предварително формулирани отговори, като 
те са представени на фигура № 1.
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Фиг. 1. Мотиви за доброволна работа пряко влияещи на реализацията 
на студентите

От графичното представяне на резултатите е видно, че с еднакъв брой 
проценти – 25 са два предпочитани отговора: Да Ви се предостави подходящо 
обучение и Да се отнасят към Вас с необходимото уважение и без дискриминация. 
Практичността и отношението на студентите към бъдещата им реализация 
ги мотивира да предпочетат да бъдат обучени за целите на доброволната 
работа, като с това те биха подобрили подготовката си и биха спечелили 
дивиденти (морални и материални) дивиденти, т.е. доброволната работа за тях 
е неформално образование, което ги допълва и обогатява професионално. 
И паралелно с това, те изявяват претенциите си да бъдат уважавани като 
личности и професионалисти в областта си на работа, като не толерират дис-
криминационни политики в доброволчеството. Зачитането на Вашето мнение, 
свобода, личен живот и вярвания е отговор, който е събрал 24% от общият 
процентен сбор и синхронизира с предишно представеният. Разбираемо и 
наложително е да бъде уважен статутът на студентите като доброволци като 
се зачитат свободата и мнението им. Религиозната принадлежност на мнозина 
от тях е важен движещ мотив в доброволната им работа, което трябва да 
бъде взето под внимание, особено когато се касае за извършване на опреде-
лени действия. „Да се признае Вашият принос към общността, към която принад
лежите” (14% са посочили този отговор) е наложително да се отчете приноса 
на всеки участник в доброволчеството, за да бъде този мотив действащ и да 
се повиши самочувствието и удовлетвореността на участниците. Посочените 
мотиви влияят и имат пряко отношение към повишаването на самооценката 
и самоопределението на всеки доброволец, което рефлектира върху положи-
телната им реализация на пазара на труда.
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„Доброволната дейност” не трябва да бъде разглеждана като напълно 
алтруистична (безплатна, осъществявана в обществен интерес) дейност, пора-
ди елементите на реципрочност в нея. „Доброволната дейност” се различава 
от платената работа поради обстоятелството, че доброволецът не извършва 
дейността си с основна цел да получи финансова облага и неговото обезще-
тение трябва да бъде по-малко от пазарната стойност на работата, която е 
извършил в полза на облагодетелстваната организация. Общо правило е, че 
„доброволеца” следва да бъде обезщетен за всички негови оправдани раз-
ходи, извършени по време на доброволната дейност. В различните държави 
обезщетението може да включва: разходите за транспорт, храна, специално 
облекло; обучение и доставки, директно свързани с изпълняваната дейност; 
здравни, пенсионни и граждански застраховки и осигуровки и др. В контекста 
на тази идея запитахме студентите: Кой материален стимул би Ви подтикнал 
към доброволчество? Получените отговори са представени на фигура №2.

Фиг. 2. Материален стимул за доброволна работа

Както и на предходния въпрос и тук два от отговорите са събрали ед-
накъв брой проценти – по 35 или това са две трети от всички анкетирани. 
Те се разпределят в два от предварително формулираните отговора, т.е. те 
са най-предпочитани, защото отразяват точно представата им за материален 
стимул като израз на добре свършена доброволна работа. Единият от тях 
Квалификационен кредит /сума пари за образователни нужди или за придобиване на 
квалификация/ е материално изражение и инвестиция в по-добра теоретична 
и/или практическа подготовка, което ще направи студента по-атрактивен на 
пазара на труда. Повисоко оценяване в учебното заведение или месторабота 
също допринася за повишаване на конкурентоспособността на доброволе-
ца, защото по-високата оценка е стимулатор за по отговорно отношение 
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към работата и ученето, в резултат на което се подобрява подготвеността 
на доброволеца и той извлича полза от това. За материален стимул служи и 
Застраховка, пенсионно осигуряване, обезщетения в случай на злополука за 18% 
от анкетираните. Това е предвидливост в по друг план, но в общ аспект е 
придобивка, която дава някаква сигурност. Данъчни облекчения – 7% и Нама
ления за градски транспорт, културни мероприятия и др. – 5% са избрали тези 
от респондентите, които предпочитат своевременния израз на материалния 
стимул от доброволната работа. Последните три от представените отговори 
имат косвена връзка с повишаването на конкурентоспособността на добро-
волците в съвременните условия като им дава известна сигурност и ги прави 
по-гъвкави при договаряне на работни условия и т.н.

Свободното време е време, използвано за прякото задоволяване на оп-
ределени материални и духовни потребности на личността. То не е време 
за труд, време за (или от) други хора непосредствено, макар че неговото 
използване и развитие изисква нарастваща маса обществено време (на време 
от други и на време за други). При определянето на доброволния труд като 
„дейност за други” неговата връзка със свободното време става рефлективна. 
Ако работното време е време за други, то свободното време е време за 
себе си „от други. За това попитахме студентите: Колко часа седмично бихте 
отделили за полагане на доброволен труд? Те трябваше да изпишат цифрата, 
която намират за приемлива. Отговорите са групирани по усмотрение на 
авторите и са кратни на 5. Представени са на фигура №3.

Фиг. 3. Време за доброволен труд по лична преценка
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От анкетираните 452 студенти 83 не отговарят на този въпрос, а други 48 
не посочват цифра, която да определи времето в часове, което биха работи-
ли като доброволци, а посочват причини като: зависи (32), не знам (7), колкото 
е необходимо (9). Най-голям е делът – 41% на тези от студентите, които биха 
работили като доброволци между 1 и 5 часа седмично. Между 10 и 15 часа 
биха отделили от времето си 22% от респондентите. Тези, които преценяват 
че могат да отделят 6-10 часа от времето си са 17%, между 20-30 часа са 11% 
и повече от 30 часа биха отделили за доброволна работа 2% от анкетираните. 
Отчитайки интензивността в обучението на медицинските специалности се 
приема за реалистично полагането на доброволен труд от студентите да се 
осъществи в рамките на 1 до 10 часа седмично. Това са 58% от анкетираните 
студенти. Разглеждайки времето отделено за доброволна работа като инвести-
ция в собственото развитие и усъвършенстване, то е средство за повишаване 
на собствения капацитет в интелектуално и професионално развитие. Това 
го прави важна предпоставка за увеличаване на възможностите за по-добра 
реализация в съвременните условия на подбор и труд.

Доброволната работа извършвана от студентите по време на тяхното 
следване потенцира не само личностно им и професионално надграждане, 
но и подпомага и опосредства процеса на преподаване и учене във висшето 
медицинско училище. Тази положителна характеристика на доброволчеството 
само ще бъде поставена като акцент в настоящата публикация, но ще бъде 
основен лайт-мотив на следващи научни изследвания.

Събраният, анализиран и изложен емпиричен материал ни позволи да 
направим следните изводи:

• Доброволната работа е неформално образование, което привлича 
младите хора и е отлична школа за усвояване на нови знания и умения от 
студентите.

• Трудът на доброволеца се възприема като пряк път към постоянна 
работа. У младите хора е изразен мотивът за придобиване на нови знания, 
умения, опит.

• Участието на студентите с медицински специалности в доброволни 
кампании води до по-голяма ефективност на обучението им, съобразно за-
вишените изисквания в учебния процес

Доброволният труд обучава и мотивира младите хора, като им предлага 
възможности, които им помагат да дадат най-доброто от своите способности 
и да развиват своите умения в полза на себе си и на обществото. Добровол-
ният труд е образователен процес, който дава възможност на младите хора 
да се реализират пълноценно в нашето общество.
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ЕфЕКТИ ОТ ПРИЛОжЕНИЕ НА ПОДХОДА 
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

доц. д-р Росен Кирилов
Университет за национално и световно стопанство, София

EFFECTS OF APPLICATION OF THE APPROACH 
“STUDENT PRACTICE”

Rosen Kirilov

ABSTRACT: The report addresses the issue of application of the approach for practical 
training of students in a real working environment. Approaches applied techniques and 
mechanisms have been developed to suit the project “Student Practice”, financed by the 
EU Structural Funds. On this basis, conclusions are drawn, some problems are discovered 
and defined guidelines for future development.

KEYWORDS: information technology, software, project

ВЪВЕДЕНИЕ

Приложението на подхода за провеждане на практическо обучение от 
страна на студентите има редица положителни страни, както и някои слабо-
сти. В настоящия доклад се разглеждат някои от въпросите на финансовото 
управление на проекта, както и се представя интереса на студентите към 
него. За изпълнението на дейностите по проекта се налага и изисква активно-
то включване на различни информационни и комуникационни технологии.

1. ИНТЕРЕС НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ПРАКТИЧЕСКО
 ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Съгласно публикуваната на сайта на проект Инструкция за реда и ус-
ловията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики”, ут-
върдена от министъра на образованието, младежта и науката със заповед 
№ РД 09-630/22.05.2013 г. за включване в практическо обучение (практика) в 
реална работна среда могат да кандидатстват всички редовни и задочни сту-
денти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докто-
ранти, поддържан от Министерството на образованието, младежта и науката 
(МОМН). Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение 
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по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на вся-
ка една образователно-квалификационна степен(веднъж като „бакалавър” и 
веднъж като „магистър”).

В таблица 1 са представени данни за стартирането на практическото 
обучение на студенти по седмици (за периода 08.07.2013 г. – 13.01.2014 г.)

Таблица 1. Стартирали студентски практики по седмици

Дата Брой стартирали

8.7.2013 47

15.7.2013 49

22.7.2013 33

29.7.2013 61

5.8.2013 32

12.8.2013 46

19.8.2013 34

26.8.2013 29

2.9.2013 42

9.9.2013 18

16.9.2013 19

23.9.2013 18

30.9.2013 56

7.10.2013 61

14.10.2013 65

21.10.2013 114

28.10.2013 114

4.11.2013 95

11.11.2013 69

18.11.2013 78

25.11.2013 86

2.12.2013 138

9.12.2013 78
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Дата Брой стартирали

16.12.2013 92

23.12.2013 15

30.12.2013 40

6.1.2014 5

13.1.2014 109

На фигура 1 е представено графичното разпределение на стартиралите 
студенти за периода 08.07.2013 г. – 13.01.2014 г. по седмици.

Фиг. 1. Графичното разпределение на стартиралите студенти за периода 
08.07.2013 г. – 13.01.2014 г. по седмици

Както се вижда от данните в таблица 1 и от фиг. 1 може да се отчете 
нарастващ интерес на студентите към включването в практическо обучение 
в реална работна среда. Отчитайки тази тенденция на 28 февруари 2014 г. 
УНСС преустанови приемането на студентски договори поради изчерпване на 
индикативната квота студенти, съгласно бюджета на проекта.
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2. ТЕНДЕНЦИИ В ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРОЕКТА

По данни към 18 април 2014 г. общия размер на извършените разходи 
по проекта възлиза на 1 115155,46 лв. (студентски стипендии, възнаграждение 
на ментори, академични наставници и експертен персонал).

На фиг. 2 е представено разпределението на извършените разходи по 
месеци.

Фиг. 2. Графичното разпределение на извършените разходи по месеци

Интерес представлява структурата на разходите по техния вид. Съгласно 
цитираната инструкция извършваните разходи по проекта са в следните на-
правления:

• Плащания за студентски стипендии;
• Възнаграждения за ментори;
• Възнаграждения за академични наставници;
• Възнаграждения за експертен персонал.

По данни за месец април 2014 г. структурата на тези четири вида раз-
ходи е както следва:
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• Плащания за студентски стипендии – 58%;
• Възнаграждения за ментори – 16%;
• Възнаграждения за академични наставници – 20%;
• Възнаграждения за експертен персонал – 6%.

На фиг. 3 е представено разпределението на разходите по вид за месец 
април 2014 г.

Фиг. 3. Графичното разпределение на разходите по вид за месец април 
2014 г.

ИЗВОДИ И ЗАКЛюЧЕНИЕ

Считаме, че с изпълнението на проект „Студентски практики” се създадо-
ха значителни условия и предпоставки за провеждането на реално практиче-
ско обучение на студентите от УНСС. Подхода показва значителен интерес от 
страна на студентите за включване, не само заради получаваната стипендия, 
а и заради многостранните възможности за реализацията в организациите 
работодатели.

ЛИТЕРАТУРА
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2. http://www.unwe.bg
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АВТОМАТИЗИРАНЕ ПРИЕМА НА ДОГОВОРИ 
ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

доц. д-р Росен Кирилов
Университет за национално и световно стопанство, София

AUTOMATED ACCEPTANCE OF CONTRACTS 
UNDER THE PROJECT “STUDENT PRACTICE”

Rosen Kirilov

ABSTRACT: This report examined the information problems in adoption of the Treaty 
of students in the “Student practices”. Provide opportunities for the development and 
implementation of specialized software for automatic answer. Below are the pros and cons 
of the application of such an approach. On this basis formulated conclusions.

KEYWORDS: information technology, software, project

ВЪВЕДЕНИЕ

Изпълнението на дейностите по проекта налага и изисква активното 
включване на различни информационни и комуникационни технологии. Един 
от основните информационни проблеми на проекта е възможността студен-
тите, които са одобрени от работодатели да генерират своите договори без 
да са изпълнили някои от изискванията на МОН. Подобен подход за свобода 
при подписването на договорите предава гъвкавост на проекта, но налага 
прекомерни усилия от страна на екипите на университетите за следене на 
отделните случаи. Това има и пряко отношение към верификацията на разхо-
дите. В доклада се разглеждат въпросите на предварителното одобрение на 
студентските договори със специално разработен софтуер.

Подхода за приложение на специализиран софтуер е в унисон с основ-
ните цели на проекта, а именно (източник praktiki.mon.bg):

• подпомагане подобряването на качеството на образование чрез пре-
доставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвър-
шенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в 
съответствие с потребностите на пазара на труда;

• улесняване прехода от образователните институции към работното мяс-
то и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

• подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства 
между образователните институции и бизнеса;
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• увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително прак-
тическо обучение в реална работна среда;

• стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират 
работа непосредствено след дипломирането;

• осигуряване предпоставки за осъвременяване както на учебните пла-
нове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според 
нуждите на пазара на труда;

• подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на 
работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна 
среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

1. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И СКЛюЧВАНЕ
 НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ

Съгласно публикуваната на сайта на проект Инструкция за реда и ус-
ловията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики”, ут-
върдена от министъра на образованието, младежта и науката със заповед 
№ РД 09-630/22.05.2013 г. процеса по приемане, обработка и сключване на 
договорите на студенти (фигура 1) преминава през следните стъпки:

Фиг. 1. Процес по представяне, обработване и сключване на договори 
по проекта
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• представяне на договорите;
• извършване на проверки от екипа в УНСС;
• подписване на договорите;
• качване на сканираните файлове във уеб базираната платформа.

За да илюстрираме основните недостатъци на този подход, предизвикали 
необходимостта от разработване на специализиран софтуер за автоматизира-
но подаване на договори по проект „Студентски практики” ще посочим, че 
за периода 04 октомври 2013 – 27 февруари 2014 г. в УНСС са сключени над 
2000 договора на студенти (таблица 1): 

Таблица 1. Статистика за сключените договори в УНСС

Към дата

Брой на 
регистрираните 

студенти 
в онлайн 
системата

Брой 
потвърдени 

от 
работодател

Брой
потвърдили 
практика

Брой 
сключени 
договори

04 Октомври 
2013 г.

4073 1479 1188 770

31 Януари 2014 г. 6163 3136 2969 1930

07 Февруари 
2014 г.

6408 3262 3101 2110

14 Февруари 
2014 г.

6714 3525 3372 2331

21 Февруари 
2014 г.

7004 3867 3697 2575

27 Февруари 
2014 г.

7250 4173 4013 2850

На фигура 2 е представена графика за разпределение на броя регистри-
рани студенти, броя потвърдени от работодател, броя потвърдили практика и 
сключените договори по проекта.
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Фиг. 2. Сключени договори в УНСС през периода 04.10.2013 г. – 
27.02.2014 г.

При такъв голям поток от входни договори (фигура 2) може да се очер-
тае и основния недостатък на посочения по горе подход за прием на дого-
вори, а именно малкото технологично време за нанасяне на корекции от 
страна на студентите при констатирани несъответствия. За улеснение на 
студентите екипа „Студентски практики – УНСС” от ноември 2013 г. въведе 
промени в процеса по прием на договорите. За целта бе публикувано след-
ното съобщение на сайта на УНСС (фигура 3):
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Фиг. 3. Промени в процедурата по прием

Това на практика означава въвеждане на следните промени в процеса 
по прием (фигура 4):

Фиг. 4. Променен процес по представяне, обработване и сключване на 
договори по проекта
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2. СОфТУЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ
 НА ДОГОВОРИТЕ

За целите на предварителното одобрение на договорите е разработен спе-
циализиран софтуер. На фигура 5 е представен дизайн на основния екран.

Фиг. 5. Основен екран на софтуера
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Здравейте!

Това е автоматичен отговор в резултат от проверка съответствието между 
Вашия статус в системата praktiki.mon.bg и изискванията на Инструкция за реда 

и условията за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.3.07-0002 
„Студентски практики”, утвърдена от министъра на образованието, младежта

и науката (Инструкцията).

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ!
УНИКАЛЕН НОМЕР 184227671862

ДАТА 18.4.2014 г.

На предварителен етап НЕ СА КОНСТАТИРАНИ несъответствия.
1. Моля да представите 3 ПОДПИСАНИ ЕКЗЕМПЛЯРА от договора в понеделник 
15.00 часа в кабинет 2068 на УНСС, заедно с разпечатка на това писмо, като 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОПЪЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО-ДОЛУ.
2. Моля НЕ пишете дата и номер на първата страница от договорите,

това е ангажимент на служителите в УНСС.
3. Съгласно Чл. 5. (1) от Инструкцията след приемането на договора Ви

в УНСС подлежите на проверка за студентско положение (курс, специалност, 
професионално направление, форма на обучение, семестриално завършване, 

записан семестър, дипломирани студенти, прекъснали студенти и др.).
Приемането на договорите на студенти ще се извършва в рамките

на текущата квота на УНСС.

С уважение!
Екип Студентски практики – УНСС

www.unwe.bg

При положителен резултат от предварителното одобрение на договорите 
на студентите всеки студент получава на електронната си поща съобщение в 
следния формат:
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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От …………………………………………………………………………………………,
(трите имена на студента)

Ф.№ …………………………………

Долуподписаният (ата) декларирам, че:
1. При участието ми в проект „Студентски практики” и при изготвянето
и изпълнението на график за провеждането на практическото обучение
в реална среда ще спазвам Правилника за учебната дейност на УНСС

и няма да допускам практическото обучение да пречи на учебния процес
по време на учебната 2013/2014 година или да е за сметка

на посещението на учебните занятия.
2. В случай, че работя по трудов договор продължителността на работното ми 
време по трудов/и договор/и, заедно с продължителността на отработените 

часове при изпълнение на задълженията ми като Практикант по проект 
„BG051PO001/3.3.07-0002 „Студентски практики” съфинансиран от Европейския 

социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007 – 2013 година” няма да надвишават максимално разрешената
от Кодекса на труда и са при спазени изисквания за осигуряване

на междудневна и междуседмична почивка. Задължавам се при промяна
на горепосочените обстоятелства да уведомя незабавно

водещия функционален експерт на проекта.
3. Съгласно графика, първата дата на практическото ми обучение е 18.4.2014 г.
4. Съгласно графика, последната дата на практическото ми обучение е 22.7.2014 г.

5. При промяна в графика и/или програмата на практическото обучение
след подписването на договора с УНСС се задължавам да уведомя

писмено незабавно ментора, академичния си наставник
и водещия функционален експерт на проекта.

гр. София Декларатор: …………………………
      Дата: ……....... 2014 г.           (подпис)
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Считаме, че с реализацията на този подход УНСС – София въведе зна-
чително подобрение в процедурата по прием на студентски договори по 
проект „Студентски практики”. По специално това са следните положителни 
моменти:

• Приложение на единен подход за проверка на подадените договори;
• Електронна комуникация със студентите, което не изисква тяхното 

физическо присъствие за първоначално подаване на договорите;
• Съхранена история на нанесените поправки от студентите;
• По-бързо приемане на предварително одобрените договори и др.;
Електронното приемане на договорите по проект BG051PO001 – 3.3.07-

002 „Студентски практики”, прави възможно приложението на съвременните 
информационни решения под формата на нов подход за улеснение на сту-
дентите.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://praktiki.mon.bg
2. http://www.unwe.bg
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фИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

гл. ас. д-р Катя Кирилова
Университет за национално и световно стопанство, София

FINANCIAL MANAGEMENT OF EDUCATION 
PROJECTS

Katia Kirilova

ABSTRACT: The report addresses the issues of financial management of educational 
projects. Presents the advantages, disadvantages, opportunities and threats in application of 
the approach to selffinancing by the beneficiaries – universities. On this basis, conclusions 
are drawn, some problems are discovered and defined guidelines for future development.

KEYWORDS: financial management, verification, education projects

ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад се представя опита на Университета за национално 
и световно стопанство по отношение изпълнението и финансовото управле-
ние на Проект BG051PO001 – 3.3.07-002 „Студентски практики” (срок на 
проекта 31 октомври 2014 г.). Той се изпълнява от УНСС в партньорство с 
Министурство на образованието и науката (МОН – бенефициент на проекта) 
и е съфинансиран от Европейския социален фонд. Основния сайт на проекта 
и уеб базираната платформа се намират на адрес http://praktiki.mon.bg.

1. фАКТОРНА ОБУСЛОВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
 НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Основната линия на изследването следва да бъде свързана с финансира-
нето на проектите, които се съфинансират от фондовете на Еврапейския съюз 
по различните оперативни програми. Практиките при реализирането на образо-
вателни проекти (а и други проекти), свързани с финансирането могат да са:

• време за изпълнение на проекта, ограничено в рамките на Оператив-
ната програма и подписания договор;

• бюджет на проекта, ограничен по пера в рамките на подписания до-
говор;
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• предварително дефинирани цели и измерители за постигнат резултат 
(фиг. 1).

Фиг. 1. Фактори за успешно изпълнение на образователни проекти

2. СКЛюЧВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРИ
 ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В УНСС

За периода от 01 юли 2013 г. до 28февруари 2014 г. броят на сключените 
договори за студентска практика в УНСС възлиза на 3050 броя (Таблица 1):

Таблица 1. Брой договори

Брой на 
регистрираните 

студенти в онлайн 
системата

Брой на 
практиките, 

потвърдени от 
работодатели

Брой на 
студентите, 
потвърдили 
практика

Брой
сключени 
договори

7766 4494 4388 3050

Графичното представяне на регистрираните студенти и сключените дого-
ворие дадено на фиг. 2.
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Фиг. 2. Брой на регистрираните студенти и на сключените договори

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
 ПО фАКУЛТЕТИ

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички ре-
довни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали 
студенти и докторанти, поддържан от МОН. След направено проучване уста-
новихме, че студентите на УНСС, включили се в проекта са предимно учащи 
бакалавърска степен. 

Университета за национално и световно стопанство – София се включва 
в проекта с 7766 регистрирани студенти, като до момента 3050 от тях са 
сключили договор за провеждане на практическо обучение. Разпределението 
на сключените договори по факултети е както следва (таблица 2):

Таблица 2. Разпределение на сключените договори по факултети

Общоикономически факултет 462

Бизнес факултет 515

Факултет „Управление и администрация” 459

Финансово-счетоводен факултет 542

Факултет „Икономика на инфраструктурата” 350
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Факултет „Международна икономика и политика” 246

Юридически факултет 316

филиал „Икономика и управление” 11

Факултет „Приложна информатика и статистика” 149

Общо 3050

На фиг. 3 е представено графичното разпределение по факултети.

Фиг. 3. Разпределение по факултети

Кандидатстването, одобрението и отчитането на практиките се осъщест-
вява в специално изградена за целта онлайн система (praktiki.mon.bg). Всеки 
студент може да кандидатства пред повече от един работодател, както и 
може да бъде избиран от повече от един. Студентите сключват договор за 
практическо обучение с УНСС в 12 дневен срок от потвърждението на даде-
на обява на работодател.

Практиките по този проект не са задължителни за студентите, въпреки 
това интересът към тях е много голям. В рамките на проекта студентите 
преминават практическо обучение в реална работна среда за 240 работни 
часа. Успешно приключилите стажа получават стипендия в размер на 480 лв. 
Засилен интерес към практиките на студентите от УНСС се отчита и сред 
работодателите. Студентите са предпочитани от банки, консултантски фирми 
в сферата на финансите, застрахователни компании, производствени фирми, 
счетоводни къщи, адвокатски кантори, общински администрации, държавни 
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агенции, неправителствени организации (НПО), музеи, агенции за недвижими 
имоти, издателства и др. До момента УНСС е сключил договори с над 600 
работодателски организации и над 1000 ментори от тях, които подпомагат 
студентите при практическото им обучение. 

4. ПРОБЛЕМИ НА фИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ
 НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

И тук именно може да се открие един от съществените проблеми свър-
зани с финансирането, а именно – избор на основен подход за финансиране 
(фиг. 4).

Фиг. 4. Подходи за финансиране на образователни проекти

Данни за размерите на извършените до 30 Април 2014 г. разходи по ме-
сеци са представени в таблица 3, а графичното им разпределение на фиг. 5 
и фиг. 6.
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Таблица 3. Разходи по проекта

Месец Брой приключили студенти Общо разходи в лева

9 85 62549,82

10 168 117907,92

11 80 68144,48

12 155 104126,01

1 225 176147,90

2 260 138108,64

3 341 262501,77

4 223 174288,55

Фиг. 5. Разпределение на разходите по месеци
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Фиг. 6. Разпределение на успешно приключилите практики на студенти 
по месеци

С оглед спазването на финансовата дисциплина до момента УНСС при-
лага първия подход за финансиране на проект „Студентски практики”. За 
преодоляване на неговия най-голям недостатък, а именно осигуряване на 
ритмичност на междинните отчети и ритмичност в плащанията още на етап 
„Договориране” се прилагат подходи за финансово планиране на разходите 
и междинност на отчетите.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Основната цел на УНСС с този проект е студентите да получат знания, 
умения и компетенции в резултат от обучението и работата им в реална 
практическа среда, което да създаде възможности за по-добрата им реализа-
ция в съответствие с изискванията на пазара на труда. Вече част от студен-
тите, преминали практическото обучение получават конкретни предложения 
за започване на работа. Финансовото планиране на разходите по проект 
BG051PO001 – 3.3.07-002 „Студентски практики” е съществен компонент от 
неговото управление.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://praktiki.mon.bg
2. http://www.unwe.bg
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ВЪЗМОжНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО 
ВЕРИфИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ 
ПО ПУБЛИЧНИ ПРОЕКТИ
гл. ас. д-р Катя Кирилова
Университет за национално и световно стопанство, София

OPPORTUNITIES FOR ELECTRONIC 
VERIFICATION OF EXPENDITURES 
ON PUBLIC PROJECTS
Katia Kirilova

ABSTRACT: The report addresses the issue of verification of the costs of public projects. 
Presents opportunities for electronic verification costs. Approaches applied techniques and 
mechanisms have been developed to suit the project “Student Practice”, financed by the EU 
Structural Funds. On this basis, conclusions are drawn, some problems are discovered and 
defined guidelines for future development.

KEYWORDS: information technology, verification, public projects

ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад се представят резултатите и опита на Университета 
за национално и световно стопанство по отношение изпълнението и елек-
тронната верификация на разходите по Проект BG051PO001 – 3.3.07-002 
„Студентски практики” (срок на проекта 31 октомври 2014 г.). Той се изпъл-
нява от УНСС в партньорство с Министурство на образованието и науката 
(МОН – бенефициент на проекта) и е съфинансиран от Европейския социа-
лен фонд. Основния сайт на проекта и уеб базираната платформа се намират 
на адрес http://praktiki.mon.bg.

Основните цели на проекта са в следните направления:
• подпомагане подобряването на качеството на образование чрез пре-

доставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвър-
шенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в 
съответствие с потребностите на пазара на труда;

• улесняване прехода от образователните институции към работното мяс-
то и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

• подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства 
между образователните институции и бизнеса;



1435

• увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително прак-
тическо обучение в реална работна среда;

• стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират 
работа непосредствено след дипломирането;

• осигуряване предпоставки за осъвременяване както на учебните пла-
нове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според 
нуждите на пазара на труда;

• подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на 
работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна 
среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

1. СКЛюЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА

Основен подход на проекта е сканирането и качването във уеб базира-
ната платформа на целия документооборот, като процеса е описан на фигу-
ра 1 и преминава през следните стъпки:

Фиг. 1. Процес по сключване на договори по проекта

• представяне на договорите на работодатели, ментори и студенти;
• извършване на проверки за съответствие с нормативната база
• подписване на подадените договори;
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• сканиране на сключените договори;
• качване на сканираните файлове във уеб базираната платформа.

Основните видове договори по проекта са (фиг. 2):

Фиг. 2. Договори по проекта

• Договор между Висшето училище и студент;
• Договор между Висшето училище и организация работодател;
• Договор между Висшето училище и ментор;
• Договор между Висшето училище и МОН;
• Договор между Висшето училище и експерт;
• Заповед за определяне на експертния персонал;

2. КАЧВАНЕ ВЪВ УЕБ ПЛАТфОРМАТА
 НА СКАНИРАНИТЕ ДОГОВОРИ

Качването на сканираните договори се извършва, чрез специолно разра-
ботен модул на системата.

Чрез модула е необходимо да се качат следните документи: 
• договор между висше училище и МОН, като във формата за качване 

се въвежда № и дата на договора;
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• договор между висше училище и работодател. За тази цел се въвежда 
№, дата на договора и се посочва от падащо меню работодател. Работода-
телите се зареждат от базата данни на системата, като това са само работо-
датели, които вече са потвърдили студентски практики;

• договор между висше училище и студент. За тази цел се въвежда №, 
дата на договора и се избира от падащо меню студент;

• договор между висше училище и лицата, работещи по проекта. За 
всяко лице трябва да бъде отбелязана ставката на час и другите реквизити 
съгласно формата.

Необходимо е сканираните документи да бъдат в PDF формат с обем 
до 3 MB (три мегабайта) всеки, като всеки документ се качва като отделен 
файл.Ако е допусната грешка, системата информира с червен надпис над 
формата, за да се коригира. При успешно записване се появява съобщение в 
зелен цвят.Модулът позволява да се редактират данните, да се качват повече 
на брой файлове към един запис, или да се изтриват. Редакцията, добавянето 
и изтриването на файлове са възможни докато документите не са включени 
в отчет. След включване в отчет няма възможност за корекция. 

На фиг. 3 и фиг. 4 са показани екрани от системата, свързани с качва-
нето на сканираните договори.

Фиг. 3. Изпращане на документи за лицата по проекта
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Фиг. 4. Основни видове документи

3. КАЧВАНЕ ВЪВ УЕБ ПЛАТфОРМАТА НА ОТЧЕТНИТЕ
 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

За да е възможна електронната верификация на отчетните документи в 
проект „Студентски практики” е възприет специфичния подход за изчисляване 
на всички възнаграждения през уеб системата. Това дава основания да фор-
мираме следната последователност от действия (фиг. 5):
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Фиг. 5. Изчисляване на възнагражденията през уеб базираната система

Изчисляването на възнаграждения се прави само от финансово-счето-
воден експерт, въз основа на броя на часовете за изплащане от одобрените 
от ръководителя на висшето училище/водещия функционален експерт отчети 
на лицата.

От изборно поле „Месец” се посочва месеца на отчитане – това е ме-
сеца, в който се начисляват и изплащат възнагражденията. От следващото 
поле се избира длъжност, за да се филтрират лицата с договор по длъжност. 
В списъка се появяват само лицата, които имат качен договор в меню „Кач-
ване на документи”. Избира се съответното лице и се посочва генерирания 
отчет, за който ще се изчисли възнаграждението. Автоматично се зареждат 
въведените данни от отчета и автоматично се изчисляват и попълват на база 
информацията в системата: 

• отработени часове;
• ставка на час;
• брутната сума.
Счетоводителят въвежда данните в полето „Осигурителен доход по дру-

ги договори”, както и дали лицето е самоосигуряващо се, пенсионер или с 
намалена работоспособност над 50%. Автоматично се изчисляват дължимите 
осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя и удръжките за 
сметка на лицето – лични осигурителни и здравни вноски и данък по ЗДДФЛ.
След натискане на бутон „Запиши” данните се записват в таблицата под фор-
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мата за изчисляване. От изчислените възнаграждения се генерират следните 
ведомости:

• възнаграждения на лица в трудово-правни отношения с ВУ;
• възнаграждения на лица от ВУ по граждански договор;
• възнаграждения на ментори – граждански договори.
Всяка ведомост се разпечатва, подписва се от гл. счетоводител и ръково-

дител и се качва сканирана в системата. Сканираните платежни нареждания 
за изплатените възнаграждения и осигуровки също се качват в системата 
за всеки месец, в който се изплаща възнаграждение от проекта. Системата 
допуска и повече от едно изчисление за едно лице в една ведомост, при 
условие че лицето има различни отчети.

4. ЕЛЕКТРОННО ВЕРИфИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Основните нива на верификация на отчетните документи са (фиг. 6):
• Статус МОН:
• Статус МЗ

Фиг. 6. Нива на верификация на разходите

На фиг. 7 е представен вариант на вече верифициран документ.
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Фиг. 7. Сканиран и верифициран договор между висшето училище и МОН

На фиг. 8 е представен вариант на верифицирне на направени разходи 
за стипендии на студенти.

Фиг. 8. Електронно верифициран разход
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В примерния случай този разход е успешно верифициран на трите нива.

На фиг. 9 е представена възможност за верифициране на общи разходи.

Фиг. 9. Верифициране на общи разходи

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Основната цел на УНСС с този проект е студентите да получат знания, 
умения и компетенции в резултат от обучението и работата им в реална прак-
тическа среда, което да създаде възможности за по-добрата им реализация 
в съответствие с изискванията на пазара на труда. Вече част от студентите, 
преминали практическото обучение получават конкретни предложения за за-
почване на работа. Електронното отчитане в проект BG051PO001 – 3.3.07-002 
„Студентски практики”, прави възможно приложението на нов подход за ве-
рифициране на разходи по публични проекти.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://praktiki.mon.bg
2. http://www.unwe.bg
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ТЕКУЩИЯТ КОНТРОЛ ПРИ ВОДЕНЕ 
НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО СЧЕТОВОДСТВО И фАКТОРИ, 
ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

гл. ас. д-р Весела Бандакова,
Икономически университет, Варна

CURRENT CONTROL IN CONDUCTING 
SEMINARS IN ACCOUNTING 
AND FACTORS AFFECTING ITS RESULTS

Vesela Bandakova

ABSTRACT: The report discusses the current control , which takes place in the hours 
of practice and takes the form of tests, case studies, individual work, group work students – 
economists, tests and semester assignments. These forms of control students advance 
warning. Besides these forms in the course of lessons, problems may arise situations that 
lead to discussions, and can be set as reference for discussion for the next hour. Concern 
and the factors influencing the results of the current control, and consequently the final 
results of the exam.

KEYWORDS: current control, discussions, semester assignments

В страната вече има много ВУЗ, в които се преподават и обучават сту-
денти по икономически дисциплини, но в обучаването на счетоводни кадри с 
приоритет си остават ИУ – Варна, УНСС – София и СА „Д.Ценов” – Свищов. 
Така че изборът на ВУЗ и образованието и квалификацията, която искат да 
получат бъдещите счетоводители, си остава техен проблем. С предимство се 
ползват завършилите висше счетоводно-икономическо образование с отлична 
професионална подготовка.

Счетоводството не е само регистрация на счетоводно-икономическа ин-
формация за дейността на дадена стопанска единица и водене на счетоводни 
сметки. Тя е наука, която изисква много познания и творчество. Може да пос-
лужи за анализи и научноизследователска дейност в областта на икономиката.

В обучението и преподаването по счетоводните дисциплини с времето е 
натрупан богат опит. Съществуват определени дългогодишни традиции.

Семинарните занятия са продължение и средство за затвърждаване и 
доразвиване на придобитите знания по време на лекцията. Както лекцията 
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така и те имат обучаваща роля, а също така дават възможност на студентите 
за самостоятелна работа, подобряване и установяване степента на подготовка 
върху вече преподадения материал.

Обучението по дисциплината „Финансово счетоводство”, което водя със 
студенти от специалността „Счетоводство и контрол” се осъществява в две 
форми: лекции и семинарни занятия /упражнения/, които са неделима част 
от учебния процес, като важно място в тях заема и текущият контрол.

Текущият контрол се провежда в часовете за упражнения и се осъщест-
вява под формата на тестове, казуси, самостоятелна работа, работа по групи 
студенти, контролни работи и семестриални задачи. За тези форми на контрол 
студентите трябва предварително да са предупредени. Освен тези форми в 
процеса на занятията могат да възникнат проблемни ситуации, които да доведат 
до дискусии, които могат да бъдат зададени като задание за следващ час.

Тестовете като форма на текущ контрол обикновенно се провеждат и са 
подходящи за началото на семестъра, в който започва преподаването на дис-
циплината, тъй като на лекции се преподава предимно теоретичен материал. 
Чрез тестовете може да се провери теоретичната подготовката на студентите 
и усвояването на нормативната уредба – закони, постановления, наредби и 
др. нормативни актове, които ще са им необходими в по-нататъшната работа 
през семестъра. При тестовият текущ контрол се изисква отлично познание и 
владеене на материала за постигане на високи резултати.

Недостатъкът на тази форма на контрол е, че при него не може да се при-
ложи творчество, да се формира личното мнение и виждане на студентите.

Казусите са друга форма за самостоятелна работа на студентите за 
осъществяване на текущ контрол. При тях се задават конкретни задачи за 
решаване. Много често двете форми – тест и казус се съчетават в едно. При 
тях се съчетават и проверяват практическите и теоретичните познания на сту-
дентите. Удачно е те да се провеждат след като е взет определен раздел от 
материала. Така преподавателят добива реална представа доколко студентите 
са усвоили преподадения материал по време на лекциите и семестриалните 
упражнения. Има възможност да се наблегне на установените пропуски и те 
да бъдат избегнати при повторно задание.

Работата по групи или работа в екип е друга форма на текущ контрол. 
Студентите се разпределят на групи и на всяка група сe възлага конкретно за-
дание. Заданията са различни за всяка група. Преподавателят дава определе-
ни указания и насоки върху работата на групите. Тук има две възможности:

1. Групата да работи самостоятелно по определено задание и резултатът 
да не е в зависимост от резултата на другите групи. Удачно е да се приложи 
през учебния семестър.

2. Всяка група да работи по част от общо задание и на края да се по-
лучи крайния резултат от работата на всички групи. Тази форма може да се 
приложи в края на семестъра, когато е взет целия материал.
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Тази форма на контрол може да се окаже не ефективна при липсата на 
системна подготовка по време на семестриалните занятия. Когато текущият 
контрол се осъществява по първия вариант, преподавателят има възможност 
в последствие по време на упражненията да акцентира върху пропуските.

При вторият вариант е по-трудно да се наваксат пропуските, когато те 
се установят в края на семестъра. Така, че по-ефективен контрол и резултат 
се осъществява при първия вариант и той е за предпочитане.

Като най-ефективна форма на текущ контрол си остават контролните 
работи. Те обхващат примери с теоретично и практическо значение. Про-
веждат се след предварително предупреждение на студентите и могат да 
включат материал от няколко теми или раздели. Студентите могат да бъдат 
разделени на групи с различни задачи или всички да решават една задача, 
но това зависи от възможността на залата, в която се намират. Контролното 
не е анонимно и се оценява, като оценката в последствие може да окаже 
влияние върху оценката на изпита, в зависимост от това преподавателят по 
дисциплината какъв подход е възприел.

От контролната работа водещият на семинарните занятия може да си 
направи конкретни изводи за всеки един студент:

– до колко е усвоил учебния материал;
– какви пропуски има;
– има ли мотивация за по-добро усвояване на изучавания материал.
Макар и предпочитан този вид текущ контрол има и недостатък. Възмож-

ността студентите да преписват или да си подсказват.
Факторите, които влияят на резултатите от текущия контрол, а в послед-

ствие и на крайните резултати на изпита са много и най-различни.
В доклада ще се спрем на една част от тях, които смятаме за по-съ-

ществени:
– приемът на студенти с оценката от дипломата за средно образование, 

каквато и да е тя, без да се явяват на кандидат-студентски изпити. Така бъ-
дещи студенти и счетоводители по някога стават хора, които и в средното си 
образование не са имали мотивация да учат.

– целта непременно да станат студенти, много от завършилите средно 
образование се стремят да бъдат приети във ВУЗ. С тази си амбиция те по-
дават документи във различни висши учебни заведения и по всички специ-
алности без значение къде и в каква специалност ще бъдат приети. Такива 
студенти ще попаднат и при нас, без да имат мотивацията да стават счето-
водители. Много са малко хората, които кандидатстват в едно висше учебно 
заведение и по една желана специалност.

– различната професионална подготовка с средното училище-търговски 
гимназии, професионални гимназии по икономика, професионални гимназии 
по строителство, професионални гимназии по електроника, машиностроене и 
т.н. Завършилите търговски гимназии и професионални гимназии по икономи-
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ка имат солидни познания по счетоводство и ще се стремят да ги доразвиват. 
Когато в групата попаднат такива студенти естествено, че обучението и теку-
щият контрол ще е на ниво. Когато са от други професионални направления 
е нормално да има затруднения в провеждането на семинарните занятия, а 
от там и резултатите от текущия контрол ще са по-ниски.

– нередовното посещение на лекции и упражнения от някои студенти. 
Отпадна задължението за студентите редовно да присъстват на лекции и се-
минарни занятия, тъй като много от тях работят за да се издържат, а други 
намират причини да не ги посещават и това дава негативни резултати върху 
текущия контрол.

За да имаме добре подготвени специалисти счетоводители, гл. счетово-
дители, финансови контрольори, одитори и други счетоводни кадри, които да 
се предпочитат на пазара на труда от бизнеса или да развиват свой бизнес е 
необходимо да се повиши качеството на образованието в цялост до нивото 
на европейските стандарти.
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РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
(ОПИТ ОТ СТОПАНСКИЯ фАКУЛТЕТ 
НА СОфИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”)

гл. ас. Олимпия Ведър-Величкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE THROUGH TRAINING 
IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
(EXPERIENCE OF FACULTY OF ECONOMICS 
AND BUSINESS ADMINISTRATION OF THE 
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”)

Olympia Vedar-Velichkova

ABSTRACT: FEBA students in Business Administration as a rule have a successful 
professional career. The aim of teaching college is to offer training that improves their 
competitiveness in the labor market. The text explores the possibility of formation 
of communicative competence in the teaching of the course “Human Resource 
Management”.

KEYWORDS: management, communicative competence, education and training

Глобалната икономика изисква нови подходи в подготовката на специали-
сти с висше образование. Интегративните тенденции налагат усвояването на 
по-унифициран икономически, политически и социален език. Образователна-
та мобилност изисква сравнимост на знанията, уменията и компетентностите, 
придобивани в различни страни и в различни учебни заведения.

Утвърдената схема преподавателят чете лекция/студентът слуша, записва 
и (евентуално) запомня (може би) отива в историята?! Наистина е важно да 
превърнем учебния процес във взаимодействие за овладяване на знания + 
придобиване на умения + създаване на отношение към изучаваното + из-
граждане на професионални и личностни качества, необходими за успешна 



1448

професионална реализация. Създават се нови педагогически и дидактически 
условия за обучение. Може да се обоснове тезата, че интердисциплинар-
ното осмисляне на знанията, способността за практическо прилагане на 
наученото и умението да се комуникират идеи се превръщат във водещи 
ориентири.

Интересът към темата се провокира в най-голяма степен от следните 
основания:

(1) В изпълнението на всяка човешка дейност може да се открои комуни-
кационен аспект, а от качеството на комуникацията във висока степен зависи 
и качеството на резултатите от дейността.

(2) За да изпълняват успешно типичните за „управленеца” професионални 
дейности, ръководителите (бъдещите ръководители, подготвяни в специалност 
Стопанско управление) се нуждаят от високо развити комуникативни компе-
тентности.

(3) Сега учебните дисциплини, чрез които може да се придобие такава 
подготовка, не са застъпени широко в учебната програма на специалността1, 
а предвид нейната наситеност е практически невъзможно да бъдат увеличени 
и/или разнообразени.

(4) Комуникативните компетентности се усвояват и развиват в най-голяма 
степен чрез практикуване, а особеностите на преподаваната от мен учебна 
дисциплина (Управление на човешките ресурси – УЧР)позволяват активна ко-
муникация.

(5) Като цяло комуникативните компетентности на студентите не са дос-
татъчно развити.

В периода декември 2012 – март 2013 г. беше проведено проучване 
сред 200 възпитаници на Стопанския факултет2 за изследване равнището на 
тяхната комуникативна компетентност. Две от хипотезите на проучването са 
следните:

• с нарастване на трудовия и ръководния опит равнището на комуника-
тивната компетентност нараства;

1 Според учебния план на специалността това са: „Бизнес комуникации и връз-
ки с обществеността”, „Писмени бизнес комуникации на чужд език” и „Немски език в 
деловото общуване” (дисциплината „Реторика” отпадна от учебния план през 2013 г.). 
С други думи, само три дисциплини като и трите са със статут на „изборни”.

2 Паспорт на изследваните лица:
• Пол – 62% от изследваните лица са жени; 38% – мъже;
• Възраст – до 24 години – 6%; от 25 до 30 г. – 53%; от 31 до 35 г. – 31%; над 

35 г. – 10%;
• Трудов опит – 35% от изследваните лица със с трудов опит до 5 г.; 42% – от 

6 до 10 години; 23% – с трудов опит 11 и повече години;
• Ръководен опит – 28% – без ръководен опит; с ръководен опит 1-2 години – 

28%; от 3 до 5 години – 25%; 6 и повече години – 19%.
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• честотата на ползване на тази компетентност в професионалната дей-
ност влияе върху равнището на комуникативната компетентност3.

Проверката на тези хипотези дава ориентири за необходимостта и сми-
съла в процеса на обучение в Университета да се развива посочената ком-
петентност. Може да се обоснове следното твърдение: високото равнище на 
комуникативната компетентност в началото на професионалния път дава на 
възпитаниците на Стопанския факултет по-големи шансове за успех в състеза-
нието за добри професионални позиции. Може да се предположи също така, 
че високото стартово равнище на тази компетентност осигурява по-добри 
условия за последващо професионално развитие.

От поведенческа и методическа гледна точка е важно да се припомни, 
че във всяка професионална дейност може да се открои комуникационен 
аспект – изпълнението на професионални роли предполага (по необходи-
мост) изпълнението на комуникационни роли4. Ролята може да учи (научава); 
изпълнението й може да се подобрява чрез репетиране. И това може да 
се осъществи по време на семинарните занятия по различни дисциплини, 
едновременно и без да се нарушава процесът на усвояване на типичното 
(„собственото”) за съответната дисциплина учебно съдържание.

За нуждите на посоченото изследване понятието комуникативна компе-
тентност е операционализирано в следните дванадесет групи:

• устно междуличностно и професионално общуване;
• писмено лично и професионално общуване;
• лично и професионално общуване в интернет (интранет);
• решаване на проблеми;
• ръководене на екип/работа в екип;
• целеполагане/контрол върху постигането на цели и изпълнението на 

задачи;
• работа с информация (събиране, регистриране, обработване, преда-

ване);
• работа с информационни и комуникационни технологии;
• дейности по управление и развитие на човешките ресурси;
• преговори/договаряне (с партньори, вътрешни и външни клиенти);
• оперативна административна работа;
• работа с медиите5.

3 В едни случаи говорим за комуникативна компетентност (като родово понятие); 
в други – за комуникативни компетентности – във втория случай имаме предвид, че 
общата комуникативна компетентност се конкретизира чрез множество (групи) комуни-
кативни компетентности.

4 Давидков, Цв., Бизнескомуникации, С., Парадигма, 2002.
5 За да се обоснове съдържанието и структурата на групите комуникативни ком-

петентности е осъществено самостоятелно проучване – вж. списъка на информационните 
източници.
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Всяко от така формулираните проблемни полета – от своя страна – се 
конкретизира чрез поредица от записи. Например компетентността за устно 
междуличностно и професионално общуване се очертава чрез следните твърде-
ния: умея да убеждавам; знам как да стана популярен; умея да слушам/из-
слушвам събеседниците си; умея да разчитам и да използвам елементите на 
невербалната комуникация; знам как да се държа пред аудитория и др.

Данните от изследването показват6, че е налице статистически значи-
ма зависимост между трудовия стаж и самооценката на комуникативните 
умения само по отношение на две от дефинираните групи компетентно-
сти – Фиг. 1.

Фиг. 1. Самооценка на комуникативните умения в зависимост от трудовия 
стаж

Отлични + много добри 
умения

Трудов стаж в години
(в% от отговорилите)

Средно
за тази 

категория
К Крамер S

1-5 6-10 11 + 

Устно междуличностно
и професионално общуване

50 56 79 59 .159 .041

Писмено лично и професионално 
общуване

73 77 89 78 .130 .154

Лично и професионално 
общуване в интернет (интранет)

70 66 76 70 .094 .480

Решаване на проблеми 50 62 62 58 .117 .252

Ръководене на екип/
Работа в екип

47 51 58 51 .065 .799

Целеполагане/контрол
върху постигането на цели
и изпълнението на задачи

51 49 62 53 .079 .647

Работа с информация
(събиране, регистриране, 
обработване, предаване)

74 74 84 77 .109 .318

Работа с информационни
и комуникационни технологии 
(ИКТ)

71 73 73 73 .051 .906

6 Статистическата обработка на данните беше осъществена с пакета SPSS 17.0. Бяха 
използвани двумерни разпределения, както следва: а) процентни разпределения на даден 
признак спрямо друг признак, сравнени със средния процент за конкретната категория; 
б) S (significance) – в конкретния случай стойности на S, които не надвишават .05 (пет 
стотни) са индикатор за наличие на зависимост между разглежданите признаци; в) Кое-
фициент на Крамер – въведен е за сравняване силата на зависимости при S = .000.
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Отлични + много добри 
умения

Трудов стаж в години
(в% от отговорилите)

Средно
за тази 

категория
К Крамер S

1-5 6-10 11 + 

Дейности по управление и 
развитие на човешките ресурси

31 28 40 32 .117 .246

Преговори/договаряне
(с партньори, вътрешни
и външни клиенти)

29 45 53 41 .192 .006

Оперативна административна 
работа

69 62 71 66 .071 .742

Работа с медиите 9 18 20 15 .142 .095

Този резултат е основание да се отхвърли хипотезата за зависимост меж-
ду трудовия опит и равнището на развитие на комуникативните компетент-
ности. Въпреки това прави впечатление, че в осем от дванадесетте позиции 
разликата в самооценката между началния период на професионална реали-
зация „1-5 години” и периода „11 и повече години” е над 10%. От евристич-
на гледна точка това е основание да се твърди, че тенденцията, визирана в 
проверяваната хипотеза, съществува.

Второто предположение: честотата на ползване на тази комуникативната 
компетентност в професионалната дейност влияе върху равнището на развитие
то й, се доказва убедително – за всички изследвани параметри критерият на 
значимост S има стойност .000 – Фиг. 2.

Фиг. 2. Самооценка на комуникативните умения в зависимост от често-
тата на използването им

Отлични + много добри умения

Колко често7

Средно 
за тази 

категория
ККрамер S

1+2 3+4 5+6+7

% от отговорилите

Устно междуличностно
и професионално общуване

62 53 11 59 .330 .000

Писмено лично и професионално 
общуване

81 57 - 77 .524 .000

Лично и професионално общуване 
в интернет (интранет)

73 69 33 69 .335 .000

7 „1 + 2” – постоянно + много често; „3 + 4” – по-скоро често + от време на 
време; „5 + 6 + 7” – по-скоро рядко + много рядко + никога не ми се е налагало.
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Отлични + много добри умения

Колко често7

Средно 
за тази 

категория
ККрамер S

1+2 3+4 5+6+7

% от отговорилите

Решаване на проблеми 68 28 17 58 .489 .000

Ръководене на екип/Работа в екип 64 40 29 51 .303 .000

Целеполагане/контрол
върху постигането на цели
и изпълнението на задачи

67 32 43 52 .247 .000

Работа с информация
(събиране, регистриране, 
обработване, предаване)

81 50 12 76 .376 .000

Работа с информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ)

78 39 - 72 .671 .000

Дейности по управление и 
развитие на човешките ресурси

66 25 16 32 .374 .000

Преговори/договаряне
(с партньори, вътрешни
и външни клиенти)

71 20 5 41 .442 .000

Оперативна административна 
работа

81 46 46 66 .274 .000

Работа с медиите 60 35 3 16 .417 .000

Развитието на отделните групи комуникативни компетентности е различно 
чувствително към честотата на използване. Тази честота би могла да бъде 
представена чрез средните стойности на променливите – колкото по-близо 
са те до 1.00, толкова по-често се ползва тази компетентност. Данните от 
изследването показват, че по силата на служебните и професионалните за-
дължения възпитаниците на Стопанския факултет най-често общуват писмено 
(1.48), работят с ИКТ (1.52), общуват устно (1.57), работят с информация (1.59) 
и решават проблеми (1.98).

Поради спецификата на учебната дисциплина УЧР, в рамките й трудно би 
могло да се обърне специално внимание на усъвършенстването на работата 
с ИКТ8. Останалите аспекти, обаче, успешно биха могли да бъдат „вплетени” 
и „тренирани” по време на семинарните занятия. 

8 Трябва да отбележа, обаче, че подобно обучение се предлага в рамките на 
учебната програма – студентите изучават работа с автоматизираната система за управле-
ние на човешките ресурси HeRMeS, което е едновременно и част от обучението по УЧР, 
и усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ.
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Как става това на практика? Ще представя два от използваните форма-
ти, насочени към изграждане, развитие, усъвършенстване на комуникативни 
умения на студентите9: (1) подготовка и презентиране на курсов проект и 
(2) ролева игра за подбор на персонал.

1. ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ

Още в самото начало на семестъра студентите получават индивидуални 
задания за разработване на курсов проект. Темата е еднаква за всички –
„Анализ на функцията … (една от функциите, свързани с УЧР) в организа-
ция … (по избор на студента) – изводи и препоръки за усъвършенстване”. 
Курсовите проекти трябва да бъдат подготвени/представени в електронен 
вариант (по e-mail) на преподавателя и публично презентирани пред групата 
на семинарното занятие. В зависимост от броя на участниците за всяка от 
изследваните функции се утвърждават 2-3 задания – такав рамките на една 
тема се представят 2-3 отделни проекта, посветени на една и съща функция, 
но въз основа на различни организации.

От гледна точка на целите и задачите на учебната дисциплина това дава 
възможност (1) за запознаване с реална практика по УЧР, анализ и коментар 
на съответствията и/или несъответствията с теоретичните постановки и (2) съ-
поставка, анализ и коментар на приликите и разликите в практиката по УЧР 
на различни организации.

Предвид задачата за усъвършенстване на комуникативните компетентно-
сти заданието дава следните възможности:

• В процеса на събиране на информацията студентите влизат в пряк 
контакт с представители на избраната организация – това подпомага разви-
тието на умения за устно лично и професионално общуване, а така също 
наумения за убеждаване, преговаряне и договаряне (доколкото им се 
налага да водят „преговори”, за да си осигурят достъп до необходимата ин-
формация). Част от информацията се търси и събира от Интернет – развиват 
сеумения за работа с ИКТ.

• Развиват се умения за работа с информация, вкл. формулиране 
на проблеми и предлагане на решения. Студентите трябва да съберат и 
обработят данни за реална организация, да анализират и оценят практиката 
й, да сравнят фактическото състояние с теоретични постановки, да обосноват 
изводи; да формулират препоръки за промяна.

• Развиват се умения за писмено общуване. Курсовият проект се 

9 В съответствие с учебния план на специалност „Стопанско управление“ дисци-
плината Управление на човешките ресурси се изучава през ІІІ семестър с хорариум 30/60. 
Четиричасовите семинарни занятия предоставят много добра възможност за изпълнение 
на подобни задания.
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представя в писмена форма и бива оценен по следните критерии:съответ-
ствие на съдържанието с темата; изчерпателност; точност; коректно използ-
ване на информационни източници; логическа структура; език и стил на 
изразяване; грамотност; външен вид и оформление на текста.

• Развиват се умения за подготовка на публична презентация и ра-
бота с мултимедия. Задължително изискване е при представяне на курсовия 
проект да се използва мултимедийна презентация.

• Развиват се умения за устно публичнопредставяне и комуникация. 
Студентите представят курсовия си проект пред групата и отговарят на въпро-
си от страна на колегите си и/или преподавателя. Изявата им се оценява по 
следните критерии: яснота, точност, изчерпателност, език и стил, поведение, 
невербални изразни средства и др. подобни. В този процес се развиват също 
така следните комуникативни умения: формулиране и отговор на въпроси; 
обосноваване/оборване на твърдения и др.10

По всеки от изброени аспекти, освен коментарите „в клас”, студентите 
получават подробна писмена обратна връзка11 с препоръки за подобрения и 
за избягване на типични грешки; на студентите се предоставя и възможност 
за допълнително обсъждане в рамките на консултационни часове.

В края на семестъра се провежда кратко допитване със следните основ-
ни въпроси: „Какво ви хареса/не ви хареса?”, „Кое беше полезно/безполез-
но?”, „Какво да се засили/намали, включи/махне?”. Резултатите показват, че 
използването на описания подход определено предизвиква голямо одобрение 
сред студентите. Най-високо се оценяват писмената обратна връзка (оценка) 
и коментаритев час.

2. РОЛЕВА ИГРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

От гледна точка на целите и задачите на учебната дисциплина, предназ-
начението на ролевата игра е да илюстрира пътищата и формите за набиране, 
подбор и избор на кандидати за работа. Акцентира се върху набирането на 
кандидати по различни пътища и чрез различни средства; формулирането и 
ранжирането на критерии за подбор; избора и приложението на адекватни 
методи за оценка на кандидатите; вземането на решение кой от кандидатите 
е най-подходящ и пр.

С оглед развитието на комуникативни компетентности: чрез поставяне в 
игрова ситуация, която наподобява реално кандидатстване за работа, целта е 
студентите да придобият практически умения за изпълнението на три основни 

10 Всъщност се формират и тренират много по-широк кръг от комуникативни уме-
ния/компетентности.

11 Така на студентите се предоставят образци за писмена обратна връзка – важен 
елемент на комуникационната култура.
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роли: а) работодател, който избира своите бъдещи сътрудници; б) кандидат 
за работа, който трябва да се пребори с конкуренцията на другите кандида-
ти; в) наблюдател-анализатор на ситуацията, който трябва аргументирано да 
изложи позицията си относно представянето на колегите си и, евентуално, да 
формулира препоръки за промяна и усъвършенстване.

За да се реализира ролевата игра, на предходно занятие студентите 
получават указания как да се подготвят за изпълнението на една от трите 
роли. Определя се организация (колкото се може по-популярна) и вакантна 
длъжност, за която ще се кандидатства (най-често счетоводител, специалист 
по човешки ресурси, офис-асистент, специалист по маркетинг, … – това са 
длъжности със сравнително ясни характеристики, а и подобни учебни дисци-
плини вече са били изучавани)12.

Сценарият на играта включва следните етапи:
(1) Подготвителен етап (15-20 мин):

1. Чрез жребий се определят 5-7 човека, които ще бъдат представи
тели на организацията.

2. Представителите на организацията подготвят в писмен вид своята 
оферта и посочват пътищата, по които смятат да я доведат до знанието на 
евентуалните кандидати.

3. Всички останали подготвят (писмено) първи вариант на три основни 
документа за кандидатстване за работа – заявление, мотивационно писмо и 
автобиография (автобиографията трябва да бъде „доизмислена”, т.е. с проме-
нена възраст, завършено образование, натрупан трудов стаж и опит и т.н., за 
което студентите са инструктирани предварително).

4. Когато офертата е готова, отново чрез жребий се определят 3-4 
човека, които ще бъдат кандидати за работа. Те получават копия от офертата 
и изрично им се напомня, че са конкуренти помежду си и не бива да си 
„помагат”.

5. Останалите студенти от групата са наблюдатели. Те получават спе-
циална „тайна” инструкция, която ги насочва към конкретни проблемни поле-
та и … (поне отчасти) „дисциплинира” коментарите им.

(2) Подготовка за интервюто (20 + 20 мин):
1. През първите 20 минути представителите на фирмата определят 

изискванията към кандидатите и ориентировъчните въпроси за интервю, чрез 
които да „разкрият“търсените знания, умения, качества и пр.; критериите за 
тяхната оценка. След като получат комплектите документи на кандидатите, 
през оставащите 20 минути от този етап, те се запознават с тях и прецизират 
системата от въпроси за интервюто.

12 При предварителния инструктаж изрично бива забранено да се изготвят, а осо-
бено пък да се носят и използват на самото занятие, писмени варианти на длъжностни 
характеристики, въпросници за интервю или документи за кандидатстване.



1456

2. През първите 20 минути кандидатите за работа подготвят в окон-
чателен вид документите си и ги предоставят на фирмата. През оставащите 
20 минути от този етап кандидатите за работа напускат залата13 и могат да 
се готвят за интервюто (както намерят за добре). По време на този етап те 
трябва да представят на ръководителя на занятието в писмен вид описание 
на външния вид, в който възнамеряват да се явят на интервюто.

(3) Същинско интервю (до 15 мин на кандидат – общо около 45-60 мин).
(4) Съвещание и избор на най-подходящия кандидат (до 15 мин).
(5) Съобщаване на резултатите – публично, като се оповестяват и мотиви-

те за отхвърляне или приемане на всяка кандидатура поотделно (до 5 мин).
(6) Заключителен етап (90 до 120 мин)14:

1. Коментар на работата на кандидатите – докладват персоналните 
наблюдатели (3-5 мин на човек или общо 15-20 мин).

2. Коментар на работата на представителите на фирмата – докладват 
персоналните наблюдатели (3-5 мин на човек или общо 25-35 мин).

3. Коментар/реплики на самите кандидати за работа и на представи
телите на фирмата (до 3 мин на всеки или общо 30-35 мин).

4. Заключителен коментар на водещия занятието (20-30 мин).
Наред с усвояването на специфични за учебната дисциплина знания/ 

умения/компетентности, чрез участието в ролевата игра студентите изграждат 
и развиват комуникативни компетентности в следните насоки:

• Развиват се умения за работа с информация, вкл. анализ, синтез, 
обосноваване на изводи; тип логика; предлагане на решения. Още на ета-
па на предварителната подготовка студентите трябва да потърсят, подберат, 
анализират и усвоят разнопосочна информация, свързана с изпълнението на 
всяка една от ролите в играта. По време на самата игра студентите – пред
ставители на наемащата организация трябва да споделят помежду си какво са 
научили при предварителната си подготовка и след това да обобщят данните 
за основните характеристики на вакантната длъжност; да анализират изисква-

13 За да се постигне по-голяма реалистичност и достоверност при играта би било 
добре да бъдат ангажирани две зали и двама водещи. Това би дало възможност пред-
ставителите на фирмата (заедно с персоналните им наблюдатели) и кандидатите за ра-
бота (заедно с персоналните им наблюдатели) да работят в отделни помещения и да се 
съберат заедно едва на етапа на същинското интервю, катодори и тогава „кандидатите” 
да могат да присъстват в залата само след като тяхното собствено интервю е приклю-
чило. За съжаление, такава организационна възможност не съществува, което налага 
временното „изгонване“ на кандидатите, за да не могат да проследят (подслушат) хода 
на формулирането на критериите и въпросите.

14 Тъй като продължителността на играта почти винаги надхвърля рамките на едно 
учебно занятие (4 учебни часа), обикновено коментарите се провеждат в началото на 
следващото. По тази причина е особено важно всички участници, независимо от ролята, 
която изпълняват, да си водят писмени записки, които на финала предоставят на ръко-
водителя на занятието.
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нията и да откроят най-съществените; да преценят и подберат подходящи 
въпроси, чрез които да проучат кандидатите; да формулират критерии за 
оценка на отговорите и т.н. Студентите – кандидати за работа – да анализират 
информацията за „търсенето” (офертата) и оперативно да преосмислят и оч-
ертаят адекватни параметри на собствената си роля, така че да се представят 
в най-добрата възможна светлина. Това провокира и развива въображение-
то им. Студентите – наблюдатели трябва да „уловят” и да фиксират по подхо-
дящ начин, а след това да анализират целия информационен поток по време 
на занятието; след това – да го съпоставят с „правилата” и изискванията и да 
формулират обосновани заключения и препоръки към „актьорите”.

• Развиват се умения за писмено общуване. По „сценарий” студенти-
те подготвят в писмен вид определени документи (оферта за вакантно място, 
въпросник за интервю, заявление за кандидатстване, мотивационно писмо; 
автобиография) – тези документи след това се анализират/коментират: съ-
държание, изчерпателност, точност, познаване и спазване на стандартните 
форми за изготвяне на всеки документ; логическа структура; език и стил на 
изразяване, грамотност; външен вид и оформление15. Допълнителното изис-
кване за водене на записки и след това за представянето им на ръководите-
ля на занятието дава възможност и тези „документи” да бъдат анализирани 
и коментирани.

• В процеса на обсъжданията (в рамките на играта и при финалните 
коментари) и особено по време на интервютата се развиват умения за устно 
лично и професионално общуване, а така също и умения за убеждаване, 
преговаряне и договаряне (доколкото явяването на интервю е свързано 
именно с убеждаване на работодателя, че ти си най-… и с договаряне на 
условията, при които се наемаш на работа).

• Развиват се умения за устна публична комуникация – студентите-
„актьори” изпълняват ролите си пред „публика” от наблюдатели. Изявата им 
се коментира и оценява по следните критерии: език и стил – правилно, ясно 
и отчетливо говорене; богатство на речника; паразитни думи и изрази; невер-
бални изразни средства – интонация, поза, жест, мимика; съобразителност и 
бързина на реакциите; адекватност на поведението; смисленост и логика на 
въпросите; точност и изчерпателност на отговорите и др.

• Развиват се умения за работа в екип. Формирането на екипа се 
наблюдава и оценява в следните категории: разпределение на функциите в 
групата; наличие/отсъствие на лидер и лидерско поведение; степен на „сра-
ботване”; стил на работа – „говорилня”, организирана дискусия или налагане 
на мнения, наличие на „мъртви души” и др. подобни.

15 Разбира се, предвид ограниченото време и писането „на ръка”, външният вид 
и оформлението на документите не подлежат на строга оценка – коментира се какви 
трябва да бъдат, как трябва да изглеждат в реална ситуация.
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Като финал на играта по всички изброени аспекти студентите получават 
подробна (писмена) обратна връзка с коментари и препоръки за подобря-
ване и за избягване на типични грешки16.

В споменатото по-горе допитване в края на семестъра играта винаги е 
оценена изключително високо заради нейната атрактивност,ползи и пр., като 
студентите настояват за „повече такива игри”.

Въз основа на опита от прилагането на описаните два формата може да 
се твърди, че занятията по учебната дисциплина „Управление на човешките 
ресурси” дават много добри възможности да се изграждат/развиват комуни-
кативни компетентности (без това да се отразява върху качеството на усво-
яване на специфични за учебната дисциплина знания и умения). Ако повече 
колеги осъзнаят тези възможности и целенасочено пренастроят занятията си 
в тази посока, резултатите със сигурност биха били по-добри.
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УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ 
ПО ИКОНОМИКА – НЕОБХОДИМОСТ, 
ПОЛЗИ, НАЧИН НА ПРОВЕжДАНЕ
гл. ас. юлияна Биберова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

STUDENTS’EDUCATIONALPRACTICE 
IN ECONOMICS – NECESSITY, ADVANTAGES, 
MANNER OF IMPLEMENTATION

Juliana Biberova

ABSTRACT: The main purpose of the economics students’ educational practice is to 
associate, to establish the needed bond between theoretical knowledge, their practical skills 
(obtained in University), the specifics of the business environment and all the processes 
in our country’s economical reality.Students’educational practice nowadays is an essential 
training and skipping it would hardly lead to a successful future realization. It is the bond 
between education from one hand and labor market and business fromthe other.

KEYWORDS: educational practice, education, labor market, business environment

В учебния план на специалност „Икономика” към катедра „Икономика 
и моделиране” в Шуменски университет „Епископ Константин Пресловски”, е 
предвидено студентите да провеждат 45 дневна учебна практика, разпреде-
лена както следва: след ІV семестър (завършен ІІ курс) – 20 работни дни и 
след VІ семестър (завършен ІІІ курс) – 25 работни дни.

Дисциплините „Учебна практика – І” и „Учебна практика – II” са вза-
имосвързани с учебния процес и затова се отнасят към групата на задължи-
телните учебни дисциплини за студентите. Получените знания от изучаваните 
в Университета теоретични дисциплини са основа за ефективното им про-
веждане.

Всички разяснения, които се правят на студентите са записани в „Указа-
ние за провеждането на „Учебна практика – І” от студентите от специалност 
„Икономика”, ІІ курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преслав-
ски” през учебната ... година” или съответно в „Указание за провеждането на 
„Учебна практика – ІІ” от студентите от специалност „Икономика”, ІІІ курс в 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през учебната ... 
година”.



1460

А. НЕОБХОДИМОСТ И ПОЛЗИ ОТ НАЛИЧИЕТО И ПРОВЕжДАНЕТО 
НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ „УЧЕБНА ПРАКТИКА – І” и „УЧЕБНА ПРАК-
ТИКА – ІІ”.

Необходимостта и ползите от учебната практика за студента, Университе-
та и организациите от бизнес средата отдавна са известви, но в съвременните 
условия тя е необходима повече от всякога за утвърждаването на младите 
хора като професионалисти при последващата им реализация на пазара на 
труда. Затова необходимостта и ползите от „Учебна практика – I” и от „Учебна 
практика – II” могат да се обобщят по следния начин:

1. Чрез учебната практика се осъществява необходимата връзка между 
теоретичните знания и практическите умения, които студентът е придобил в 
учебна среда в Университета и спецификата на реално протичащите процеси 
в икономическата действителност.

2. „Учебна практика – I” е условие и предпоставка за последващата 
„Учебна практика – II” и полезна подготовка на студента за неговата бъдеща 
реализация като икономист с образователно-квалификационна степен „Бака-
лавър”. Затова задачите, които се поставят от преподавателя – ръководител на 
учебната практика са формулирани така, че да бъде улеснено адаптирането 
на студента към нова работна среда. Този процес във всяка организация се 
подпомага от наставника.

3. По време на провеждането на „Учебна практика – I”, придобивайки 
практически навици и нови умения при изпълнението на задълженията си, 
студентът си създава представа за очакванията на работодателя към работата 
на един икономист с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. По 
време на провеждането на „Учебна практика – II”, насочван от наставника 
си, той продължава да надгражда тази представа. Това подобрява неговата 
мотивация при запознаването с неизучените до момента икономически дис-
циплини в Университета, подготовката му за полагане на държавен изпит или 
при изготвянето на дипломната му работа.

4. Като използва знанията си от изучаваните включително и в III курс тео-
ретични дисциплини и опита от проведената „Учебна практика – I”, при „Учеб-
на практика – II” студентът вече може да изказва своето мотивирано мнение 
при възникването на конкретни проблемни ситуации в организацията.

5. Според икономическите знания, които има до момента, студентът 
може да оказва реална помощ при осъществяването на текущия работен 
процес в организацията и да се включи при решаването на различни прак-
тически задачи, поставени му от наставника.

6. Всеки студент се запознава с различни програмни продукти за авто-
матизиране на финансово-икономическата дейност, които съответната органи-
зация използва в ежедневната икономическа дейност на базовите отдели.

7. Ръководителят на организацията, неговият екип и наставникът внима-
телно наблюдават как се справя студентът при различните дейности, които му 
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се възлагат. Ако студентът направи добро впечатление и е отговорен, старате-
лен и прецизен в изпълнението, това е положителна оценка за неговите лични 
качества, а и добър атестат за учебния процес в специалност „Икономика” 
на Шуменски университет.

Б. ЕТАПИ НА ПРОВЕжДАНЕТО НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА.

Учебната практика на студентите по икономика в Шуменски универси-
тет се провежда на три етапа: първи етап – подготовка за провеждането на 
„Учебна практика – I” или „Учебна практика – II”, втори етап – провеждане 
на „Учебна практика – I” или „Учебна практика – II” в организацията и тре-
ти етап – процедура за провеждане на изпитите за „Учебна практика – I” и 
„Учебна практика – II”.

І. ПЪРВИ ЕТАП – ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕжДАНЕТО НА „УЧЕБНА 
ПРАКТИКА – І” или „УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІІ”.

Първият етап – подготовката за провеждането на двете практики е свър-
зан с подготвителна работа, осъществявана от преподавателя – ръководител 
на учебната практика, свързана с организационна дейност по учебния процес 
и разяснителна работа сред студентите.

1. Особености и предварителна информация.
а/ особености на организирането на учебния процес:
Учебната практика от всеки студент се провежда през летния период, във 

време, което е удобно за него и за организацията, в която ще практикува. 
Преподавателят – ръководител на учебната практика е необходимо да бъде 
уведомен предварително за мястото на провеждането на учебната практика и 
периода, през който тя ще се провежда. Учебната практика не започва преди 
всеки студент да получи необходимите указания, писма до ръководителя на 
организацията и до наставника, както и набор празни формуляри на изисква-
щите се документи, удостоверяващи провеждането на учебната практика.

б/ особености при избора на организация, където студентът ще про-
веде учебната си практика:

За улеснение на избора на студента при намиране на организация, къ-
дето ще провежда учебната си практика, от страна на Шуменски универ-
ситет не се поставят конкретни изисквания към дейността на организацията. 
Необходимо е да бъде организация, в която се осъществява счетоводна и 
други видове икономически дейности. Затова се използват следните обобще-
ни понятия:

1/ „преподавател – ръководител на учебната практика” – преподавател 
от катедра „Икономика и моделиране”, който организира и оказва методиче-
ска помощ на студентите при подготовката, провеждането и финализирането 
на учебната практика и провежда изпита.
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2/ „организация от бизнес средата” – всяка форма, под която се ор-
ганизира стопанска и/или други дейности в различните сектори на иконо-
миката.

3/ „ръководител на организация“ – всяко лице, което ръководи и отго-
варя за цялостната дейност в една организация.

4/ „наставник“ – лице, определено от ръководителя на организацията да 
помага на студента по време на провеждането на учебната му практика.

Наставникът помага на студента по-лесно да се адаптира към условията в 
организацията. Ежедневието на всяка организация е натоварено и изпълнено 
с редица специфични ангажименти. Присъствието на студента, като външен 
човек в нея, понякога затруднява работещите и те не успяват да му помог-
нат да овладее необходимите нови практически умения. Затова наставникът 
е този, който съобразно теоретичните знания на студента, определя в кои 
точно области ще може да бъде полезен на организацията. Помощта на на-
ставника е много необходима, защото той в удобно за него време може да 
запознае студента или да го насочи към съответните компетентни лица, които 
да му предоставят информация за изготвяне на „Комплект от материали и 
документи от проведената „Учебна практика – І” или „Комплект от материали 
и документи от проведената „Учебна практика – ІI”.

Студентите трябва да са уверени, че учебната практика е взаимоиз-
годно сътрудничество между всяка една организация и обучаващите се в 
специалност „Икономика” на Шуменски университет. От една страна, през 
летния период, поради ползването на отпуск от щатните служители, в много 
организации има трудности при извършване на текущата работа. Затова по-
мощта, която може да бъде оказана от студентите по икономика е от голямо 
значение. От друга страна, провеждането на учебната практика е привилегия 
за студента. Това е време, през което той събира ценен практически опит 
и придобива необходими умения, които допълват теоретични му знания до 
момента. Това е от полза при бъдещата му реализация.

Всеки студент сам определя организацията, където ще практикува, като 
може да се насочи към места, където работят негови близки и познати. 
Студентите, които не живеят в гр. Шумен могат да провеждат учебната си 
практика в организации в избрано от тях населено място.

2. Консултации – провеждат се поотделно за студентите от II курс и за 
студентите от III курс.

а/ Първа групова консултацияна преподавателя – ръководител на 
учебната практикасъс студентите – провежда се в Университета през месец 
май, където те се запознават с изискванията на катедра „Икономика и моде-
лиране” за провеждането на учебната практика.

– избира се студент, който ще изпълнява задълженията на групов 
отговорник на групата за времето, през което се провежда учебната прак-
тика;
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– на електронния адрес на групата студентите получават необходимата-
информация за спецификата при провеждането на „Учебна практика – І” или 
„Учебна практика – ІI”. Това са:

1/ „Указание за провеждането на „Учебна практика – І” от студентите от 
специалност „Икономика”, ІІ курс в Шуменски университет „Епископ Кон-
стантин Преславски” през учебната ... година” или съответно „Указание за 
провеждането на „Учебна практика – ІІ” от студентите от специалност „Ико-
номика”, ІІІ курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 
през учебната ... година”;

2/ празни формуляри на изискващите се документи, удостоверяващи 
провеждането на „Учебна практика – I” или„Учебна практика – ІІ” – седмичен 
дневник, отчетна карта, служебна бележка;

– на груповия отговорник се връчва списък с имената на всички студен-
ти от групата. До втората групова консултация всеки студент записва в този 
списък следната информация:

1/ личен телефонен номер;
2/ данните на организацията, от която е получил принципно съгласие, че 

може да практикува там;
3/ периода на практикуване.
Ако има студенти, които предварително са уверени, че поради конкретна 

обективна причина (например участие в лятна студентска бригада в чужбина 
или друго) не могат да проведат учебната си практика през указания пери-
од за практикуване, то уведомяват за това преподавателя – ръководител на 
учебната практика.

б/ между първата и втората групова консултация има технологично 
време, през което всеки студент прави следното:

– провежда неофициални разговори с ръководителя или лице от орга-
низацията, в която предпочита да практикува. Ако получи принципно разре-
шение от ръководството, записва в списъка при груповия отговорник следната 
информация:

1/ точните данни на организацията – име, адрес, телефони, електронни 
адреси;

2/ предполагаемия период на практикуване;
3/ собствения си телефонен номер;
– до втората групова консултация всеки студент си набавя следните 

документи:
1/ „Указание за провеждането на „Учебна практика – І” от студентите от 

специалност „Икономика”, ІІ курс в Шуменски университет „Епископ Констан-
тин Преславски” през учебната ... година“или съответно „Указание за провеж-
дането на „Учебна практика – ІІ” от студентите от специалност „Икономика”, 
ІІІ курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през 
учебната ... година”. Указанието се коментира при втората групова консулта-
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ция и затова е неоходимо всеки студент да го прочете и проучи внимателно, 
за да може при възникване на въпроси да се отреагира незабавно.

2/ празен формуляр „Седмичен дневник”;
3/ празен формуляр „Отчетна карта”;
4/ празен формуляр „Служебна бележка”.
в/ Втора групова консултацияна преподавателя-ръководител на учеб-

ната практика със студентите – провежда се в Университета през месец 
юни:

– на консултацията всеки студент носи със себе си „Указание запровеж-
дането на „Учебна практика – І” от студентите от специалност „Икономика”, 
ІІ курс в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през 
учебната ... година” или съответно „Указание за провеждането на „Учебна 
практика – ІІ” от студентите от специалност „Икономика”, ІІІ курс в Шумен-
ски университет „Епископ Константин Преславски” през учебната ... година”, 
което ще се коментира; носи на хартиен носител празен формуляр „Служеб-
на бележка”; празен формуляр „Отчетна карта”; празен формуляр „Седмичен 
дневник”.

– правят се допълнителни уточнения за организациите, където ще се 
провежда учебната практика и периодите на провеждане.

г/ Индивидуална консултация на всеки студент с преподавателя – ръ-
ководител на учебната практика – провежда със всеки студентсе през ме-
сец юни в Университета, преди започването на учебната практика.

Студентътпо време на тази консултация лично получава и попълва с не-
обходимите данни две писма:

– Писмо до ръководителя на организацията – написано е от името 
на ръководителя на катедра „Икономика и моделиране” и е адресирано до 
ръководителя на организацията, в която студентът ще практикува. В това пис-
мо се отправя молба към ръководителя да разреши на студента да проведе 
практиката си в организацията и да му определи наставник за времето на 
провеждането на практиката – лице от организацията, което да помага на 
студента и към когото той може да отправя запитвания по интересуващите го 
въпроси. Възможно е ръководителят на организацията да бъде наставник на 
студента.

– Писмо до наставника на студента по време на провеждането на 
практиката – написано е от името на ръководителя на катедра „Икономика 
и моделиране” и е адресирано до определения от ръководителя на органи-
зацията наставник при провеждането на практиката.

3. Официално представяне на студента в организацията, в която е из-
брал да проведе учебната практика.

а/ посещение при ръководителя на организацията – студентът се пред-
ставя на ръководителя на организацията и саморъчно връчва адресираното 
до него писмо. Ако ръководителят прецени, че може да позволи на студента 
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да проведе учебната си практика в организацията, то резюлира писмото, т.е. 
разрешава практиката да се проведе, като определя и наставник на студента. 
На тази среща окончателно се уточнява периода, през който ще се провежда 
практиката – в удобно за организацията и за студента време.

На резюлираното от ръководителя писмо студентът прави копие, а ори-
гиналът на писмото остава в организацията.

б/ посещениепри наставника – предварително, преди срещата, студен-
тът попълва имената и длъжността на определения от ръководителя на органи-
зацията наставник в писмото, предназначено за наставника. След това му се 
представя и му предоставя това писмо. Ако наставникът желае, се запознава 
със съдържанието на писмото и Приложението към него, в което е записано 
каква точно помощ се очаква от него да окаже на студента. Ако лицето, оп-
ределено за наставник счита, че посоченото в Приложението не го затруднява 
и иска да помогне на студента, е необходимо върху писмото собственоръчно 
да отрази писменото си доброволно и информирано съгласие, че ще е на-
ставник на студента по време на провеждането на практиката.

От писмото с изрично отразеното съгласие на наставника студентът също 
прави копие, а оригиналът на писмото остава на разположение на наставника.

II. ВТОРИ ЕТАП – ПРОВЕжДАНЕ НА „УЧЕБНА ПРАКТИКА – І” или 
„УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІI” В ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Вторият етап – провеждане на „Учебна практика – І” или „Учебна практи-
ка – ІI” е свързан със справянето със задачите поставени от преподавателя – 
ръководител на учебната практика и изготвяне на „Комплект от материали и 
документи от проведената „Учебна практика – І” или съответно „Комплект от 
материали и документи от проведената „Учебна практика – ІI”.

1. Основни задължения на студента по време на провеждането на учебна-
та практика–всеки студент предварително се запознава с тях:

а/ студентът да спазва всички вътрешните правила за реда ифункци-
онирането на организацията, където практикува;

б/ студентът да спазва стриктно изискванията за здравословни и без-
опасносни условия на труд в организацията;

в/ студентът да следва напътствията на наставника си и да изпълнява 
точно, отговорно и своевременно всички икономически дейности в орга-
низацията, които той му възлага да извърши;

г/ студентът,по време на провеждането на учебната практика,да из-
пълни задачите, които са му поставени от преподавателя – ръководител 
на учебната практика.

2. Задачи, поставени от преподавателя – ръководител на учебната прак-
тика – на студентите се разяснява, че:

1/ Задачите, поставени от преподавателя – ръководител на учебната прак
тика са структурирани така, че при тяхното изпълнение постепенно през целия 
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период на провеждането на учебната практика да се изготви изискващият се за 
провеждането на изпита „Комплект от материали и документи от проведената 
„Учебна практика – І” или съответно „Комплект от материали и документи от 
проведената „Учебна практика – ІI”. Всеки студент трябва да си води работни 
бележки и с помощта на наставника си да събира образци от документи и различни 
материали.

2/ Поради спецификата на стопанската дейност, извършвана от различните 
организации задачите са формулирани в широки граници, но отразяват какво се 
изисква да бъде усвоено и затвърдено като практически умения от гледна точка 
на учебния процес. Изпълнението на тези задачи дава възможност на студента да 
приложи в реални условия знанията си по различни изучавани дисциплини: „Обща 
икономическа теория” („Микроикономика” и „Макроикономика”), „Основи на упра
влението”, „Информатика”, „Основи на правото”, „Статистика”, „Счетоводство”, 
„Икономика на труда”, „Маркетинг” „Корпоративни финанси”, „Финансови пазари 
и финансови институции”, „Организационно поведение”, „Икономика на околната 
среда”, „Маркетингов мениджмънт” и други.

3/ Ако има данни, които се считат за конфиденциална информация в орга
низацията, то в „Отчет за проведената „Учебна практика – I” или „Отчет за 
проведената „Учебна практика – II” се описва само наблюдаваната или извършена 
от студента дейност, като се отразява, че няма приложения към изпълнението на 
съответната задача поради конфиденциалността на информацията.

При осъществяването на учебния процес, поради спецификата на учеб-
ния план, при „Учебна практика – І” са предвидени за изпълнение две задачи, 
а при „Учебна практика – ІI“ – пет задачи.

Задачите при „Учебна практика – І” са следните:
а/ Първа задача: Студентът да получи първоначална представа за осо-

беностите и дейността на организацията, в която ще практикува.
Понеже студентът ще бъде част от колектива на организацията за 20 ра-

ботни дни, за да може по-лесно да се адаптира към условията, през начал-
ните дни от периода на провеждането на учебната си практика, за него е от 
полза да се запознае с начина на функциониране на организацията. Затова 
всеки студент събира данни за следното:

– историята на създаването на организацията и важни акценти от ней-
ното съществуване до момента;

– предмет на дейност и мисия на организацията;
– правен статут и организационно-управленската структура;
– съобразяването на осъществяваната в организацията дейност с еколо-

гични стандарти;
– образователно равнище и професионално-квалификационна структура 

на персонала в организацията;
– вътрешни правила за реда на функциониране на организацията – да 

се запознае с тях и да направи ксероксно копие;
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– колективния трудов договор – да се запознае с него и да направи 
ксероксно копие;

– основните нормативни документи, с които е съобразена дейността на 
организацията (закони, наредби и др.) – да се запознае с тях и да направи 
ксероксно копие;

– други специфични документи, които отразяват основните принципи на 
осъществяване на дейността в организацията.

б/ Втора задача: студентът, с помощта на наставника или друго компе-
тентно лице, което може да му помогне за това,да се запознае с предназ-
начението, технологичния процес и спецификата на дейност във всички 
отдели, функциониращи в организацията. Едновременно с това да събира 
данни, материали и образци от документи от тези отдели.

1/ В приложените образци от документи и материали не трябва да фигури
рат лични данни на лица от персонала на организацията или данни на организации, 
които имат взаимоотношения с организацията.

2/ Всеки студент да бъде запознат от наставника си или друго лице с пред
назначението и начина на попълване на документите, чиито образци е приложил.

Данните, материалите и образците от документи да са от областта на:
– управлението на персонала в организацията – технологичен процес 

по създаване на длъжностите характеристики, начините за осъществяване 
на набор, подбор, назначаване и освобождаване на персонала, начините за 
обучение на персонала, технологичен процес по създаване и поддържане на 
индивидуално трудово досие на всеки член от персонала и др. Може да се 
събират и образци от други специфични за отдела документи;

– счетоводното отчитане на дейността на организацията – първични, 
вторични документи и регистри; образци от други специфични за организаци-
ята счетоводни документи; осъществяване на счетоводно приключване – пе-
риоди и специфика;

1/ Когато студентът практикува в организация, в която се използват про
грамни продукти за автоматизация на счетоводството е необходимо да се за
познае с основните модули на съответния продукт и спецификата на работа с 
него.

2/ Всеки студент да си набави празни бланки от първични счетоводни до
кументи (фактура, приходен касов ордер, разходен касов ордер, авансов отчет и 
др.), като е нужно да знае предназначението им, задължителните реквизити и да 
може да попълва тези документи.

– анализ на силните и слабите страни на организацията, възможностите 
и заплахите пред нея /SWOT анализ/ – При изпълнението на тази точка от 
задачата в „Отчет за проведената „Учебна практика – I”, анализът да отра-
зява собствената гледна точка според впечатленията, които студентът си е 
създал по време на учебната практика и според информацията получена от 
наставника.
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– взаимоотношенията с партньорски организации;
– взаимоотношенията с органи, осъществяващи контрол за законосъо-

бразното и безопасно провеждане на дейността на организацията (Дирекция 
„Инспекция по труда”, Дирекция по безопасност на храните, за пожарната 
безопасност и др.);

– използваните стратегии от организацията при взаимоотношенията и с 
организации, с които са в конкурентни отношения;

– инвестиционната политика на организацията;
– изследователската, иновационната и научно-внедрителската дейност в 

организацията.
Задачите при „Учебна практика – ІI” са следните:
а/ Първа задача: Студентът да получи първоначална представа за осо-

беностите и дейността на организацията, в която ще практикува.
Поради факта, че студентите провеждат „Учебна практика – I” и „Учебна 

практика – ІI” в различни организации, то те отново трябва да се справят с 
адаптацията към нова работна среда. Затова през началните дни на периода 
от 25 работни дни те се запознават с начина на функциониране на органи-
зацията и събират данни за:

– историята на създаването на организацията и важни акценти от ней-
ното съществуване до момента;

– предмет на дейност и мисия на организацията;
– правен статут и организационно-управленската структура;
– съобразяването на осъществяваната в организацията дейност секоло-

гични стандарти;
– образователно равнище и професионално- квалификационна структу-

ра на персонала в организацията;
– вътрешни правила за реда на функциониране на организацията – да 

се запознае с тях и да направи ксероксно копие;
– колективния трудов договор – да се запознае с него и да направи 

ксероксно копие;
– основните нормативни документи, с които е съобразена дейността на 

организацията /закони, наредби и др./ – да се запознае с тях и да направи 
ксероксно копие;

– други специфични документи, които отразяват основните принципи на 
осъществяване на дейността в организацията.

б/ Втора задача: студентът, с помощта на наставника или друго компе-
тентно лице, което може да му помогне за това,да се запознае с предназ-
начението, технологичния процес и спецификата на дейност във всички 
отдели, функциониращи в организацията. Едновременно с това да събира 
данни, материали и образци от документи от тези отдели.

1/ В приложените образци от документи и материали не трябва да фигури
рат лични данни на лица от персонала на организацията или данни на организации, 
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които имат взаимоотношения с организацията.
2/ Всеки студент да бъде запознат от наставника си или друго лице с 

предназначението и начина на попълване на документите, чиито образци е при
ложил.

Данните, материалите и образците от документи да са от областта на:
– управлението на персонала в организацията – технологичен процес 

по създаване на длъжностите характеристики, начините за осъществяване 
на набор, подбор, назначаване и освобождаване на персонала, начините за 
обучение на персонала, технологичен процес по създаване и поддържане на 
индивидуално трудово досие на всеки член от персонала и др. Може да се 
събират и образци от други специфични за отдела документи;

– счетоводното отчитане на дейността на организацията – първични, 
вторични документи и регистри; образци от други специфични за организаци-
ята счетоводни документи; осъществяване на счетоводно приключване – пе-
риоди и специфика;

1/ Когато студентът практикува в организация, в която се използват про
грамни продукти за автоматизация на счетоводството той се запознава с основ
ните модули и спецификата на работа със съответния продукт.

2/ Всеки студент да си набави празни бланки от първични счетоводни до
кументи (фактура, приходен касов ордер, разходен касов ордер, авансов отчет и 
др.), като е нужно да знае предназначението им, задължителните реквизити и да 
може да попълва тези документи.

– анализ на силните и слабите страни на организацията, възможностите 
и заплахите пред нея /SWOT анализ/ – Анализът да отразява собствената 
гледна точка според впечатленията, които студентът си е създал по време на 
учебната практика и според информацията получена от наставника;

– взаимоотношенията с партньорски организации;
– взаимотношенията с органи, осъществяващи контрол за законосъо-

бразното и безопасно провеждане на дейността на организацията (Дирекция 
„Инспекция по труда”, Дирекция по безопасност на храните, за пожарната 
безопасност и др.);

– използваните стратегии от организацията при взаимоотношенията и с 
организации, с които са в конкурентни отношения;

– инвестиционната политика на организацията;
– изследователската, иновационната и научно-внедрителската дейност в 

организацията.
в/ Трета задача: студентът, с помощта на наставника или друго компе-

тентно лице, което може да му помогне за това, да се запознае с лицата, 
които заемат икономически длъжности в тази организация и техните за-
дължения.

1/ Студентът в свободен разговор да помоли да му се разяснят изискванията 
на работодателя към лицата, които са на икономически длъжности, според отра
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зеното в длъжностните им характеристики, както и ако има други специфични за 
организацията изисквания към тях.

2/ В отчета, при приложенията към тази задача студентът да приложи реал
ните длъжностни характеристики на лица, които са на икономически длъжности в 
тази организация.

г/ Четвърта задача: студентът, с помощта на наставника или друго 
компетентно лице, което може да му помогне за това, да се запознае с 
различните програмни продукти за автоматизиране на финансово-иконо-
мическата дейност, които съответната организация използва в ежедневна-
та икономическа дейност на базовите отдели.

1/ Студентът да помоли да се разяснят необходимостта и ползите, които 
всеки икономист има от използването на различни счетоводни и/или други комби
нирани продукти в ежедневната си работа.

2/ В отчета студентът да опише възможностите на използваните проду
кти, основните им характеристики, основните модули и спецификата на работа 
със съответния продукт.

д/ Пета задача: Студентът да избере една от следните примерни теми, 
свързана с дейността на организацията, в която практикува. Сам или с 
помощта на наставника, по време на провеждането на учебната практика, 
да събере по-обширна теоретична и практическа информация конкретно 
по тази тема.Примерните теми са:

– първа тема: използваните стратегии от организацията при взаимоотно-
шенията и с организации, които имат еднакви или сходни с нея дейности;

– втора тема: установяване на потенциална опасност от получаване на 
негативни вторични екологични ефекти от дейността на организацията и на-
чините за тяхното преодоляване;

– трета тема: изследователската, иновационната и научно-внедрител-
ската дейност в организацията;

– четвърта тема: инвестиционната политика на организацията;
– пета тема: управлението на персонала в организацията.
1/ Студентът да си припомни знанията, които е получил при теоретичното 

запознаване със съответната тема по различните икономически дисциплини в Уни
верситета.

2/ В „Отчет за проведената „Учебна практика – II” студентът да направи 
изложение и изводи по избраната тема за организацията, в която практикува.

3. Съставяне на „Отчет за проведената „Учебна практика – I” или съот-
ветно „Отчет за проведената „Учебна практика – II” – студентът, с помощта 
на наставника и допитване до съответните компетентни лица, изготвя Отчет, в 
който обобщава наученото по време на учебната практика, описва последо-
вателно как се е справил с възложените от преподавателя – ръководител на 
учебната практика задачи и прилага образци от документи и материали към 
изпълнението на всяка задача.
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Отчетът е основна и неразделна част от „Комплект от материали и до-
кументи от проведената „Учебна практика – І” и „Комплект от материали и 
документи от проведената „Учебна практика – II”. Информацията за изготвяне 
на Отчета се събира през целия период на провеждане на учебната практика.
В Отчета може да се включи и всяка информация, която студентът прецени, 
че ще бъде интересна от негова гледна точка за коментар по време на изпи-
та. Отчетът се съставя като последователно се описва изпълнението на всяка 
задача поставена от преподавателя – ръководител на учебната практика.Ако 
поради спецификата на съответната организация няма изпълнение по някоя 
от задачите, то се описва причината за това. След описание на изпълнението 
на всяка задача се поставят събраните приложения към тази задача. Ако по 
някаква причина няма приложения към изпълнението на част от някоя от за-
дачите, то се описва причината за това. Изпълнението на поставените задачи 
в Отчета се изготвя в обем до 15 страници като страниците се номерират. 
Страниците на приложенията не се номерират, а се номерира всяко прило-
жение поотделно към изпълнението на всяка задача. На студентите се дава 
образец за начина на оформяне на титулната страница на „Отчет за проведе-
ната „Учебна практика – I” или „Отчет за проведената „Учебна практика – II”, 
съдържание и „Списък на използваните източници на информация”. Всички 
използвани източници на информация – учебници, книги, периодичен печат, 
нормативни източници, Интернет страници и др. се записват номерирано в 
„Списък на използваните източници на информация”.

4. Изготвяне на документи, удостоверяващи провеждането на „Учебна 
практика – I” или „Учебна практика – II” – студентът, с помощта на наставника 
си подготвя следните документи,които при финализирането на учебната прак-
тика в Университета представя на преподавателя – ръководител на учебната 
практика:

а/ „Седмичен дневник” – в този документ, при приключването на всяка 
работна седмица наставникът в присъствието на студента отразява придобити-
те знания и умения, както и основните дейности, при които студентът е пома-
гал и/или е наблюдавал текущия работен процес в организацията. Дневникът 
се заверява ежеседмично с подпис от наставника. Всяка седмица в седмичния 
дневник включва 5 (пет) работни дни, като не е задължително те да са точно 
в една календарна работна седмица.Наставникът попълва всички изискващи се 
данни относно студента и организацията в заглавната част на дневника,както 
и периода на практикуване. За всяка от 4-те седмици (при „Учебна практи-
ка – I”) или 5-те седмици (при „Учебна практика – II”) наставникът отразява 
какви са придобитите през съответната седмица знания и умения от студента 
и основните дейности, при които той е помагал и/или е наблюдавал текущия 
работен процес в организацията. След изтичането на всяка работна седмица 
наставникът се подписва в колоната „Подпис на наставника”, с което удосто-
верява, че работната седмица е приключила успешно за студента.
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б/ „Отчетна карта” – студентът я попълва заедно с наставника в по-
следния ден от периода, в който се провежда учебната практика. В този 
документ наставникът обобщава своето мнение за представянето на студента.
Те попълват всички необходими данни на студента и на организацията, както 
и периода на практикуване в заглавната част на отчетната карта. Има четири 
точки, по които наставникът отразява своите впечатления: „Преценка за пред-
ставянето на студента при възлагане на определени дейности в организация-
та”; „Преценка за участието на студента при анализ на конкретни проблеми 
в организацията”; „Придобити знания и умения от студента по време на 
учебната практика”; „Препоръки от организацията към катедра „Икономика и 
моделиране” за подобряване и осъвременяване на учебния процес”. На пре-
поръките в „Отчетната карта” се отделя особено голямо внимание от страна 
на катедра „Икономика и моделиране”. Те отразяват виждането на органи-
зациите от бизнес средата, които са потребители на икономически кадри от 
Шуменски университет, за оптимизирането на учебния процес в специалност 
„Икономика”. За да е точно попълнен този документ е необходимо да са 
отразени имената и длъжността на съставилия отчетната карта наставник, да 
е подписана от него и да има дата и подпис на студента, с който той удос-
товерява, че е запознат със съдържанието на отчетната карта.

в/ „Служебна бележка” – студентът и наставникът му в последния ден от 
провеждането на учебната практика посещават упълномощеното лице в ор-
ганизацията, което съобразно утвърдения в съответната организация начин на 
кореспонденция, изготвя „Служебна бележка”, потвърждаваща, че студентът е 
провел учебната си практика. От датата на издаване на служебната бележка 
трябва да става ясно, че е съставена в последния ден на периода, в който 
се е провела учебната практика. Необходимо е да има изходящ номер, да е 
заверена с подпис на ръководителя на организацията и да има печат на ор-
ганизацията. Необходимо е да е попълнена цялата изискваща се информация 
в типовия формуляр на служебната бележка и да става ясно, че студентът 
е провел 20 дневната си учебна практика (при „Учебна практика – I”) или 
25 дневната си учебна практика (при „Учебна практика – II”) през работните 
дни в посочения период, в съответната организация. Ако съответната органи-
зация има друг утвърден формуляр за документ, удостоверяващ проведената 
учебна практика, то студентът може да получи такъв документ, но в него 
задължително трябва да фигурират изискващите се данни, които са в типовия 
формуляр, предоставен от преподавателя – ръководител на учебната практи-
ка. Ако студентът работи по трудов договор в организацията, освен служебна 
бележка носи и личния си трудов договор. В тези случаи служебната бележка 
служи за потвърждаването на това, че лицето, в качеството си на студент 
в Шуменски университет, през отразения период, наред с изпълнението на 
ежедневните си задължения в организацията е изпълнявало и задачите, поста-
вени му от преподавателя – ръководител на практиката.
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ІІІ. ТРЕТИ ЕТАП – фИНАЛИЗИРАНЕ НА „УЧЕБНА ПРАКТИКА – І” или 
„УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІI”.

1. Финализиране на учебните дисциплини „Учебна практика – І” и „Учебна 
практика – II” – тези дисциплини приключват с изпити, които се провеждат в 
Университета. Провеждането имне носи традиционния характер на изпитите 
за оценяване на теоретичната подготовка по отделните дисциплини. Спокойно 
се събеседва в добронамерена среда, при което студентът разказва за полза-
та, която лично той има от запознаването си с реално протичащите процеси 
в икономическата действителност.

2. Условие за допускане до изпит – в предварително уточнен срок, гру-
повите отговорници събират от всички студенти „Комплект материали и до-
кументи от проведената „Учебна практика – І” или „Комплект материали и 
документи от проведената „Учебна практика – IІ”. След това всички Компле-
кти се предоставят на преподавателя – ръководител на учебната практика. 
Без представен „Комплект материали и документи от проведената „Учебна 
практика – І”, съответно „Комплект материали и документи от проведената 
„Учебна практика – IІ” студентът не се допуска до изпит.

3. Подреждане на материалите и документите в „Комплект материали 
и документи от проведената „Учебна практика – І”, съответно в „Комплект 
материали и документи от проведената Учебна практика – II” – на студенти-
те се предоставят изисквания за подреждане на материалите и документите 
в определена последователност: Титулна (заглавна) страница на Комплекта; 
страница, в която е описано съдържанието на Комплекта; копия от писмата 
до ръководителя на организацията и до наставника, както документите, удос-
товеряващи провеждането на учебната практика – седмичен дневник, отчет-
на карта и служебна бележка; титулна страница на „Отчет за проведената 
„Учебна практика – I” или на „Отчет за проведената „Учебна практика – II”; 
страница със съдържанието на Отчета; текст на Отчета; „Списък от използ-
ваните източници на информация”; екземпляр от „Указание за провеждането 
на „Учебна практика – І” от студентите от специалност „Икономика”, ІІ курс в 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през учебната ... го-
дина” или съответно от „Указание за провеждането на „Учебна практика – ІІ” 
от студентите от специалност „Икономика”, ІІІ курс в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски” през учебната ... година”.

Като финално указание на студентите се припомня, че наличието на 
комплект материали и документи от проведената учебна практика, подредени 
в посочената последователност е условие за допускане до изпит. Препода-
вателят – ръководител на учебната практика проверява всеки комплект по 
предварително посочените критерии и преди изпита поставя оценка по I ком-
понент. В деня на изпита всеки студент е уведомен за общия брой точки, 
които има по този компонент.
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В. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕжДАНЕ НА ИЗПИТА.
1. По дисципилината „Учебна практика – I”.
а/ процедурата по провеждане на изпита по дисциплината „Учебна прак-

тика – I” е свързана с оценка на представянето на студента по двата компо-
нента на изпита.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТУДЕНТА
ПО КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА
„УЧЕБНА ПРАКТИКА – І”.

БРОЙ 
ТОЧКИ

I КОМПОНЕНТ
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ЗАДАЧИТЕ, ПОСТАВЕНИ 
ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 
РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБНАТА 
ПРАКТИКА И ПРИЛОЖЕНИЯТА 
КЪМ ТЯХ

Преценява се прецизността на оформяне
на „Комплект материали и документи
от проведената „Учебна практика – І”
като цяло и се оценяват отразените в 
„Отчет за проведената „Учебна практика – I” 
постижения при изпълнението на задачите, 
поставени от преподавателя – ръководител
на учебната практика.

до 60 т.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ПЪРВА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 30 т.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ВТОРА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 30 т.

II КОМПОНЕНТ
ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО 
НА СТУДЕНТА
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА СЪБЕСЕДВАНЕ

Студентът е необходимо да може свободно 
да дискутира наученото от него по време 
на практиката и да разкаже за придобитите 
знания и умения, които са отразени в 
документите „Отчетна карта” и „Седмичен 
дневник”. Преподавателят – ръководител 
на учебната практика поставя въпроси по 
„Отчет за проведената „Учебна практика – I”. 
Оценява се точността, яснотата и логичността 
на отговорите на студента по поставените 
въпроси при събеседването. 

до 60 т.

ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА 
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 
ИЗПИТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА 
„УЧЕБНА ПРАКТИКА – І”.

Съчетава впечатленията на преподавателя 
от представянето на студента при двата 
компонента на изпита.

до 120 т.

б/ Крайната комплексна оценка от изпита по дисциплината „Учебна прак-
тика – І” се формира чрез преобразуване на получените точки в оценка 
според приложената тук и предварително известна на студентите скала за 
оценяване.
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Скала за преобразуване на получените точки в оценка

1. Без представен „Комплект материали и документи от проведената 
„Учебна практика – І” студентът не се допуска до изпит

2. до 70 точки вкл. Среден (3)

3. от 71 до 87 точки вкл. Добър (4)

4. от 88 до 104 точки вкл. Много добър (5)

5. от 105 до 120 точки Отличен (6)

2. По дисциплината „Учебна практика – II”. 
а/ процедурата по провеждане на изпита по дисциплината „Учебна прак-

тика – ІІ” е свързана с поставяне на оценка на представянето на студента по 
двата компонента на изпита.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТУДЕНТА ПО 

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА ПО 
ДИСЦИПЛИНАТА „УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІІ”.

БРОЙ 
ТОЧКИ

I КОМПОНЕНТ
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ЗАДАЧИТЕ, ПОСТАВЕНИ 
ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 
РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБНАТА 
ПРАКТИКА И ПРИЛОЖЕНИЯТА 
КЪМ ТЯХ

Преценява се прецизността на оформяне 
на „Комплект материали и документи 
от проведената „Учебна практика – ІІ” 
като цяло и се оценяват отразените в 
„Отчет за проведената „Учебна практика – II” 
постижения при изпълнението на задачите, 
поставени от преподавателя – ръководител
на учебната практика.

до 60 т.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ПЪРВА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 10 т.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ВТОРА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 10 т.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ТРЕТА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 10 т.

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ЧЕТВЪРТА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 10 т.

7. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАДАЧА ПЕТА 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

до 20 т.
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КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТУДЕНТА ПО 

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА ПО 
ДИСЦИПЛИНАТА „УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІІ”.

БРОЙ 
ТОЧКИ

II КОМПОНЕНТ
ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО 
НА СТУДЕНТА
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА СЪБЕСЕДВАНЕ

Студентът е необходимо да може свободно 
да дискутира наученото от него по време 
на практиката и да разкаже за придобитите 
знания и умения, които са отразени в 
документите „Отчетна карта” и „Седмичен 
дневник”. Преподавателят – ръководител 
на учебната практика поставя въпроси по 
„Отчет за проведената „Учебна практика – II”. 
Оценява се точността, яснотата и логичността 
на отговорите на студента по всички 
поставени въпроси при събеседването.

до 60 т.

ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА 
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ 
ИЗПИТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА 
„УЧЕБНА ПРАКТИКА – ІІ”.

Съчетава впечатленията на преподавателя 
от представянето на студента при двата 
компонента на изпита.

до 120 т.

б/ крайната комплексна оценка от изпита по дисциплината „Учебна прак-
тика – ІІ” се формира чрез преобразуване на получените точки в оценка 
според приложената тук и предварително известна на студентите скала за 
оценяване.

Скала за преобразуване на получените точки в оценка

1. Без представен „Комплект материали и документи от проведената 
„Учебна практика – ІІ” студентът не се допуска до изпит

2. до 70 точки вкл. Среден (3)

3. от 71 до 87 точки вкл. Добър (4)

4. от 88 до 104 точки вкл. Много добър (5)

5. от 105 до 120 точки Отличен (6)

В заключение може да се каже, че учебната практика, проведена по този 
начин дава възможност на студентите да се докажат като амбициозни бъдещи 
икономисти, които адекватно контактуват с организациите от бизнес средата 
и им предстои успешна бъдеща реализация на пазара на труда.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАжДАНЕ 
НА ИНТЕЛИГЕНТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

полковник доц. д-р Валери Иванов
ас. Елица Николова
Военна академия „Г. С. Раковски”, София

ENHANCEMENT OF THE NATIONAL SECURITY 
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
THROUGH SMART EDUCATION 

Valeri Ivanov
Elitza Nikolova

ABSTRACT: Paper studies the contemporary trends of security environment to find 
out new risks, threats and challenges. Also reveals some gaps, defines weaknesses and 
unsettled problems. Highlights these one, that demands complex knowledge’s, governmental 
capabilities and leadership skills to make an adequate and innovative decisions and 
appropriate actions in order to prevent or deter different risks and threats, including crisis 
management and disaster response capabilities. At this topic offers approaches, decisions 
and directions for improvement our high education and training system being capable to 
“produce” experts and executives with high level of competencies and abilities, which are 
able to manage national security system components in a “smart manner”.

KEYWORDS: National security system; security environment; risks and threats; 
European Higher Education in the World Strategy; comprehensive approach; systematic 
approach; architecture approach; transforming leadership; smart education and training 
system; professional competencies; government system; syllabuses, educational methods; 
educational forms and etc. 

Уважаеми дами и господа,
Не твърде отдавна светът навлезе в 21 век с надежди за по-добър, мирен 

и главно по-справедлив свят, защото беше твърде уморен, изпълнен с разоча-
рования и ужасен от случващото се след края на Студената война. И някак 
си по презумпция хората очакваха малко повече сигурност и стабилност, от-
слабване на конфронтацията и нов тип отношения между отделните държави 
и вътре в обществата. Всъщност, реалността се оказа съвсем различна и на 
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практика се получи точно обратното – рязко нараснаха рисковете и запла-
хите, увеличиха се техните източници и сферите на напрежение, промениха 
се способите, средствата, формите и посоките на въздействие. И като цяло 
лесно може да се приеме обобщението, че днес живеем с усещането за 
доста по-голяма несигурност, напрегнатост и конфликтност. Като естествен 
резултат от посочените изменения в средата за сигурност се получи и още 
нещо – увеличи се рязко „чувствителността” на системите за сигурност и те 
започнаха да реагират на рискове и заплахи отдалечени на хиляди киломе-
три от националните граници. Така в голяма степен може да се твърди, че 
вече отдавна са забравени времената в които се отчитат специфични рискове 
и заплахи характерни само за един географски регион, за отделен съюз от 
държави или коалиция, и днес на практика държавите от всички краища на 
света припознават сходни тенденции в средата за сигурност и идентични 
предизвикателства и опасности за своята сигурност. 

Този парадокс на глобализация във възприемането на рисковете и за-
плахите може да се обясни още и с други настъпващи промени като нару-
шаването на предишния глобален и регионален баланс на силите, с появата 
на нови и непознати рискове и заплахи за сигурността, а също така и с 
настъпилите изменения в начина по който те се възприемат на различните 
нива – отделните индивиди, социалните групи, националните държави, коали-
циите и света като цяло. 

Разбира се, когато се изследват горните процеси и тенденции, както и 
промяната в съдържанието и парадигмата на сигурността, не бива да се за-
бравя и още едно обстоятелство – значително са изменени мястото и ролята 
на отделните аспекти на сигурността и се наблюдава отчетливо снижаване 
на значението на военната сигурност. Безспорен факт е, че от една страна 
непрекъснато се увеличава относителната тежест на икономическата, инфор-
мационната, финансовата, социалната и т.н. сигурност, и от друга – непрекъс-
нато се снижава приемливия праг на несигурност от обществата, социалните 
групи и отделните граждани. Всички тези въпроси са една малка част от 
настъпващите промени в средата за сигурност, при което като резултат се 
глобализират и мултиплицират предизвикателствата, рисковете и заплахите, а 
като следствие принуждават големи и малки, близки и далечни, силни и слаби 
държави да се съобразяват с тях и да търсят общи подходи и решения за 
успешното им неутрализиране. 

Същевременно следва да се отчита и факта, че днес науката и най-
новите информационни технологии ни правят съвременници и свидетели на 
изумителна реалност, която и най-смелите мечтатели от 20 век надали са си 
представяли. Днешната „информационна ера” е в състояние буквално да ни 
пренася за секунди в най-горещите точки на планетата, в самото „сърце” 
на реалните граждански, социални или военни конфликти, или на една ръка 
разстояние от природни бедствия и катаклизми, случващи се на другия край 
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на света. Това ни кара не само да се чувстваме постоянно съпричастни с 
всички беди, нещастия или кризисни ситуации които се случват по света, но 
ни принуждава да живеем непрекъснато с усещането, че те са тук, съвсем 
наблизо и някъде около нас, и че е твърде вероятно да се случи същото с 
нас по-късно днес, утре или в другиден. 

В резултат на посочените промени вече се забелязва от една страна 
сериозно размиване на границите между тези нива, а от друга все по-силна 
става интегралната зависимост между националната сигурност (обединяваща 
индивидуалната, груповата и държавната) и международната сигурност (ко-
лективна и световна). Това логично налага извода, че вече е невъзможно да 
се използват досегашните решения, подходи и механизми за изграждане на 
отделни системи за сигурност, които работят относително самостоятелно за 
всяко от отделните нива на сигурността, и е наложително разработване и 
преминаването към нов модел за гарантиране на сигурността. Този нов мо-
дел предполага дълбока трансформация на възгледите относно подходите за 
гарантиране на сигурността, преминаване към нов механизъм за изграждане 
на „мрежа от мрежи”, чиято архитектура да обхваща всички нива, елемен-
ти и институции, както и формиране на сложна система от хоризонтални и 
вертикални връзки и изграждане и поддържане на адекватни способности на 
системата за да се справя ефективно със всички рискове и предизвикателства 
от целия спектър на измеренията на сигурността.

Наясно сме, че подобна задача не е по силите на един експерт или 
ръководител, на отделен екип или колектив, дори на едно ведомство или 
институция, но пък е истинско предизвикателство за научните работници и 
изследователи. Осъзнаваме също така, че темата за съвременните проблеми и 
предизвикателства пред системата за сигурност не е нито нова, нито времен-
на като тенденция. Намирането на рационални пътища, подходи и решения 
за изграждане на нов модел за функциониране на системата за сигурност, 
или за управлението на отделни нейни подсистеми, е повече от злободневна 
тема или поредна управленска задача. А сме уверени, че тези въпроси ще 
продължават да занимават изследователите и експертите работещи в сферата 
на сигурността, поради още една сериозна причина. Днес е твърде сериозно 
предизвикателството да се намерят сполучливи решения на проблема, свър-
зан с постоянно нарастващите изисквания към нейните способности за реа-
гиране, и непрекъснато ограничаваните ресурси които се отделят за нейното 
поддържане и функциониране. 

Подобни сложни и комплексни задачи доста по-лесно биха били ре-
шени, ако отговорните мениджъри и съответните експерти и специалисти, 
работещи в структурите, органите и организациите от системата за сигурност, 
не само познават основните принципи, подходи и методи на управление, но 
непрекъснато търсят и намират онези идеи, механизми и подходи, с които да 
се премахнат или да не се допускат различни неудачни решения, породени 
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от нечие управленско хрумване, както и да се отстранят всички конюнктур-
ни грешки, несъответствия или изживели времето си схващания в областта 
на сигурността. А това означава и прилагането на нови подходи, иновативни 
решения и съвършено различни концептуални модели при изграждането и 
управлението на системата за сигурност, включително системния, всеобхват-
ния и архитектурния подход. Което предполага наличие на такава система за 
предоставяне на знания, за формиране на умения и за изграждане на ком-
петенции, която в своята съвкупност с нужните мениджърски способности 
и лидерски качества, ще създават онзи национален управленски капацитет, 
който ще генерира способности за ефективно и ефикасно управление на сис-
темата за сигурност, с което в крайна сметка ще се гарантира така нужното 
обществено благо и публична необходимост през 21 век – сигурността.

Вече ясно се очертава работната теза в настоящият доклад, че ключът 
към изграждането на адекватна, ефективна и ефикасна система за наци-
онална сигурност е наличието на „интелигентна” система за образование 
и квалификация, която да произвежда такива мениджъри и експерти, които 
са способни да управляват по съвършено различен, по „интелигентен” начин 
системата за национална сигурност на Р България. 

Решението на посочените проблеми изисква още натрупване на систем-
ни знания за процесите и тенденциите в средата за сигурност, изграждане 
на умения да се уловят, идентифицират и ранжират най-опасните рискове, 
заплахи и предизвикателства, да се предприемат своевременни мерки за 
противодействие или снижаване на риска и да се реагира адекватно при 
реални заплахи, възникване на кризи, бедствия или други извънредни си-
туации. Предполага също така стратегическите мениджъри, ръководители и 
експертите от всички нива на системата за сигурност отлично да познават 
функциите, задачите, състоянието и възможностите на отделните структури, 
органи, елементи и подсистеми, наличие на висок професионализъм и изгра-
дени професионални компетенции които да им позволяват да прилагат съвре-
менните подходи при изграждане и функциониране на системата като цяло, 
както и да владеят до съвършенство механизмите и процедурите за вземане 
на решение в отговор на всякакви заплахи и умело да управляват системата 
в условия на различни кризисни и извънредни ситуации.

Ще бъде неморално, несправедливо и непрофесионално ако кажем, 
че всички тези знания, умения, компетенции и мениджърски капацитет са 
налични, че системата за сигурност и отделните й елементи и подсистеми 
реагират своевременно, адекватно и ефективно на всички заплахи и предиз-
викателства. Всъщност, безпристрастният и обективен анализ сочи, че систе-
мата ни за национална сигурност продължава да се развива секторно, при 
подготовка за противодействие на определен вид заплаха все още се при-
лага ведомственият подход,при който за нейното противодействие отговаря 
отделно министерство или специализирана структура, а способностите й за 
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справяне с кризисна ситуация, реална заплаха или бедствие твърде често се 
оказват бутафорни. Какво друго обяснение има за допуснатия терористичен 
акт на летище „Сарафово”, нужно ли е да припомним факта, че финансовата 
и икономическа криза бушуват вече пета година, а социалният и етническият 
мир в страната на моменти изглеждат твърде крехки. От десетилетия демо-
графските ни показатели се влошават и се придвижват стремително от гра-
фа „тревожни” към „катастрофални”, при това въпреки наличието на приета 
демографска стратегия. Енергийната ни система непрекъснато преминава от 
едно критично състояние в друго, пенсионните фондове са празни и социал-
ната система е пред колапс, а здравната постоянно боледува и се нуждае от 
непрекъсната реанимация. Съвършено „внезапно” и напълно „изненадващо” 
няколко хиляди бежанци буквално изправиха страната ни пред хуманитар-
на катастрофа, а гасенето на горските пожари в недостъпни местности ни 
отнема повече време отколкото на САЩ, Израел или Русия за провеждане 
на една военна операция. Ако добавим недостатъчно ефективните действия 
на институциите в страната и ниската готовност за адекватна реакция на 
социалните безредици в Катуница, при извънредните ситуации в резултат от 
бедствието в с. Бисер и земетресението край Перник, съвсем логично може 
да поставим комплексна оценка на системата ни за сигурност в категорията 
„нискоефективна, реактивна и догонваща събитията”. 

За всички тези констатации, неприятни събития и ситуации, за липсата на 
способности за реакция и за цялостното незадоволително състояние на систе-
мата вероятно има твърде много обективни причини, влияят редица външни 
и вътрешни фактори, и със сигурност могат да бъдат посочени поредици от 
случайни факти и обстоятелства. Но пък точно това доказва липсата на си-
стемност и ниската архитектурна интегралност при изграждане на системата 
и нейното функциониране, за липсващите хоризонталните и вертикални връз-
ки, зависимости и отношения между отделните подсистеми, органи за упра-
вление и структурни елементи, както и тяхната недостатъчната ефективност. 
Показатели са за сериозен дефицит или за сведени под критичния минимум 
способности за своевременно разкриване и противодействие на рисковете и 
заплахите, както и за нисък капацитет за управление на системата в условия 
на кризи от всякакъв характер, при възникване на сложни извънредни ситуа-
ции предизвикани от природни катаклизми или антропогенна дейност. 

Един фактор, една причина, движеща сила или един ключов елемент 
от системата присъства неизменно когато става дума за допуснати грешки, 
пропуски или слабости. Защото практиката неумолимо доказва, че всеки път 
когато се анализират причините за горните „пробиви” в системата, се конста-
тира липса на знания и умения, недостатъчна професионална квалификация, 
неефективен контрол, лоша организация, недостатъчна предварителна подго-
товка и обучение, пропуснати мерки за превенция, отсъствие на подходящи 
указания, несвоевременни решения, неясни разпореждания или закъснели 
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команди и др. А това са качества, компетенции и управленски капацитет, 
които все още не могат да бъдат изградени и поверени на нанотехнологиите, 
суперкомпютрите или автоматизираните системи за управление с изкуствен 
интелект. Те действително са в състояние да подпомагат, да съдействат, да 
предупредят, да насочат или да предложат едно или друго решение и дейст-
вия на специалистите, експертите, мениджърите или колективните органи за 
управление. Но основната отговорност, задължения и изисквания свързани с 
изграждането, подготовката и функционирането на системата за сигурност си 
остава на хората, заемащи различни изпълнителски, експертни или управлен-
ски позиции в йерархията на отделните структури, елементи и подсистеми. 

Именно хората са онази мощна вътрешна движеща сила, критичен фак-
тор или водещ елемент, който е в състояние да изгражда и усъвършенства 
системата и отделните й компоненти, да анализира и оценява ситуацията и да 
определя целите и приоритетите, да насочва усилията, координира действия-
та и съгласува отделните дейности във времето и пространството, и разбира 
се, съвсем естествено да внася социалния, икономическия, политическия и 
т.н. национален акцент. Което логично ни кара да приемем твърдението, че 
ефективността и ефикасността на системата за сигурност в найголяма степен 
се влияят от състава, качеството и подготовката на личния състав който я със
тавлява, от техните знания, умения и управленския капацитет. 

Горните разсъждения естествено ни навеждат и към два логични въ-
проса. Първо, къде получават необходимите специфични знания и умения и 
придобиват нужните качества и умения работещи в системата за сигурност, 
за да могат успешно да изпълняват функционалните си задължения по га-
рантиране на обществения ред, защитата на живота, здравето, имуществото 
и спокойствието на гражданите и обществото, а в случай на заплаха, при 
криза или извънредна ситуация в страната, да реагират адекватно по нейното 
предотвратяване, защита или преодоляване на последствията от тях? И второ, 
в състояние ли сме да „произведем” сами, а ако не сме, откъде и на как-
ва цена да „внесем” нужните ни перфектни специалисти, отлични експерти, 
изградени мениджъри и доказани лидери, които не просто да познават в де-
тайли системата и нейните компоненти, но умеят да я управляват адекватно, 
ефективно и ефикасно? 

Дори и за специалистите е трудно да се разкрие наличие на някаква 
специализирана, с единно управление, интегрална структура и йерархична 
организация, национална система или мрежа от институции, организации, 
школи, специализирани висши училища или научно-изследователски и техно-
логични центрове. Страната ни действително разполага с няколко ведомствени 
образователни институции и центрове за обучение и тренировка, в които се 
придобива целева или длъжностна квалификация, както и различни организа-
ции за специализирани научни изследвания или разработване на технологии 
за нуждите на сигурността и отбраната. Но това е неорганизирана съвкуп-
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ност от напълно различни по характер и тяснообособени като области на 
знание, нива на образование и професионална квалификация единици, които 
в повечето случаи работят напълно самостоятелно, без никаква координация 
на областите на преподаване или сферите на изследване, без съгласуване 
на учебните планове и програми. Твърде често дори се работи в условия на 
ненужна конспиративност, изолирано и на парче, и като пряк резултат доста 
често се получават дублиране на усилията, вътрешна конкуренция и разпи-
ляване на ресурси и енергия. Което е доказателство за липса на национална 
политика, и неясна или неефективна стратегия в областта на образованието 
и квалификацията по въпросите на сигурността. С което се дава частичен 
отговор на първия въпрос – да, разполагаме с множество специализирани, 
тясноведомствени и най-важното, секторно ориентирани и самостоятелно 
работещи центрове, институции и организации, даващи образование и ква-
лификация за работа в отделните структури, системи и компоненти на сис-
темата за сигурност. Но, липсва целенасочена политика и стратегия с единни 
цели и задачи които да се преследват, и няма никакви връзки, отношения 
и зависимости между тях, което да им придаде нужните характеристики на 
система от национален характер. Ето защо в системата ни за подготовка на 
кадри за нуждите на сигурността на практика няма единност и интегралност 
и се разчита на механичния сбор от способностите за образование и квали-
фикация на отделните ведомства, служби и организации. 

А отговорът на втората част на въпроса е повече от ясен – нито е при-
ето, нито е възможно, нито е разумно да се „внасят” специалисти, експерти 
и лидери за системата ни за сигурност, подобно на останалите професии и 
специалисти за сферата на здравеопазването, туризма, транспорта, строител-
ството, финансите и т.н. Това е така, защото освен че това е твърде деликатна 
и чувствителна сфера на обществения живот, на практика всяка държава и 
общество си изгражда своя, уникална система за национална сигурност, съо-
бразно нейната история, култура, традиции, политическа система, географски 
особености, демографски и икономически показатели, национални цели и 
интереси и др. Това е единствената сфера в която няма чуждестранни инвес-
тиции, чието изграждане не се съгласува с Международния валутен фонд или 
Световната банка, и твърде често нейната структура, способности и капацитет 
се прикрива ревниво от погледите на потенциални противници, терористични 
организации или лоши съседи. 

Също така не е възможно да се приемат механично готови модели от 
други държави, не е отговорно да се чака от НАТО или ЕС да ни посочат 
верния вариант или подходящия модел, най-малкото е удачен подход да се 
наемат съветници при нейното изграждане, при формирането на вътрешните 
връзки и отношения, или при усъвършенстването на отделните архитектури 
и компоненти на системата за национална сигурност. И подобен подход 
отдавна е възприет в съюзите и организациите в които страната ни членува, 
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като неотменим принцип и водещо начало в отношенията между отделните 
страни. Така всяка държава има абсолютното право да изгражда системата 
си за национална сигурност по начин, който тя намира за удачен, със струк-
тура и организация, които тя прецени, и със способности, сили и средства, 
каквито може да си позволи. Разбира се, като отчита поетите и произтичащи 
задължения за сътрудничество, взаимодействие или за съвместни действия със 
съюзниците и партньорските страни, в случай на необходимост. 

Всеизвестен факт е, че всяка система за национална сигурност се нуж-
дае от финансови средства, материални ресурси, средства и технологии, но 
безспорно е също така, че в най-голяма степен тя изпитва нужда от знаещи, 
можещи, подготвени и мотивирани хора, които да притежават необходимите 
професионални способности и мениджърски капацитет за да я управляват 
по най-добрия възможен, по „интелигентен начин” в сложния и объркан свят 
на все по-нарастващи като характеристики, посока и въздействие рискове, 
заплахи и предизвикателства. Очевидна е пряката връзка между личностните 
и професионални качества на специалистите, експертите и ръководителите, 
техните знания и умения да управляват, да насочват и координират дейност-
ите на структурите, силите и средствата в условия на реална заплаха, кризи 
или извънредни ситуации от една страна, и способностите на системата да 
разкрива своевременно признаците на потенциалните заплахи, да реагира 
адекватно за тяхното противодействие и неутрализиране и да притежава 
необходимия капацитет за управление в условия на всякакви кризисни и из-
вънредни ситуации от друга. 

Известно е също така, че „интелигентни” решения, действия или механи-
зми за управление може да се очакват от хора с идентични професионални 
качества и мениджърски умения, които могат да се изграждат и усъвършен-
стват само в система със сходни характеристики, или условно наречена от 
нас „интелигентна” образователна система. Това на пръв поглед предизвиква 
известна аналогия и непряко кореспондира с придобилата вече широка из-
вестност инициатива на НАТО „интелигентна отбрана” (Smart Defense). Но 
всъщност се касае за изграждане на система за образование и квалифика-
ция, която притежаваща такива качествени характеристики, които гарантират 
„производството” на експерти и ръководители за системата за национална 
сигурност, притежаващи нужните базови знания, високи професионални уме-
ния и мениджърски способности, позволяващи им в крайна сметка да я 
управляват по „интелигентен” начин. Начин който не само напълно изключва 
посочените слабости, грешки или пропуски, а по-скоро предполага прила-
гането на иновативни, смели, находчиви, рационални, дори нестандартни и 
най-вече навременни политики, стратегии, решения, действия и механизми за 
изграждане на способности за своевременно разкриване и противодействие 
на заплахите, за умело управление на системата в условия на кризи от вся-
какъв характер, както и при сложни извънредни ситуации, предизвикани от 
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природни катаклизми или антропогенна дейност. Само така успешно могат 
да бъдат гарантирани живота, здравето и имуществото на гражданите, си-
гурността и стабилността на обществото и суверенитета, независимостта и 
просперитета на държавата.

Всичко изложено дотук ни води към логичното заключение, че системата 
която дава образование, професионална подготовка и длъжностна квалифи-
кация на лидерите и експертите от сигурността се явява водеща за всички 
подсистеми, структури и компоненти от системата за национална сигурност. 
Макар и да не е разглеждана от никой автор досега като съставна част, или 
като отделен елемент на системата за национална сигурност, може да се 
приеме аксиоматично, че тя всъщност има системно-центричен характер, иг-
рае основна роля и е ключов трансформационен фактор за придобиване на 
необходимите характеристики и изграждане на способности на системата за 
сигурност. В този контекст издигаме твърдението, че изграждането на „инте-
лигентна” система за образование и квалификация на средния и висшия 
ешелон от ръководни кадри, експерти и специалисти за сигурността е 
главно изискване, водещ приоритет и една от основните предпоставки за 
развитие и усъвършенстване на системата за национална сигурност на Р 
България. 

Ще изложим някои възгледи, които очертават основните насоки, подходи 
и решения, които могат да доведат до изграждане на единна, национална и 
„интелигентна” по характер образователна система, способна да осигурява 
знаещи и можещи специалисти, експерти и ръководители, с необходимите 
професионални качества и управленския капацитет за да управляват систе-
мата за сигурност по адекватен, ефективен и ефикасен начин при всякакви 
заплахи, кризи или извънредни ситуации. 

Първото направление е свързано с необходимостта да се изгради концеп-
туалната база на системата за образование и квалификация в областта на си-
гурността. Действително, както вече споменахме у нас съществуват различни 
държавни и частни колежи, висши училища, университети и институти, които 
обучават специалисти за нуждите на полицията, пожарната, гражданска за-
щита, армията, разузнавателните служби, охранителните структури и т.н. При 
това следва да кажем, че обучението в тях в никакъв случай не е с ниско 
качество или е непрофесионално. Но е факт, че в по-голямата си част те са 
останали от времето на Студената война, когато сигурността се изграждаше 
за справяне с точно определен вид заплаха, срещу определен противник или 
за действие при специфична извънредна ситуация. Така в момента съществу-
ващата система за образование и квалификация за нуждите на системата за 
сигурност представлява съвкупност от различните образователни структури на 
отделни институции и организации, обхващащи преди всичко т. нар. „силови” 
ведомства, разузнавателните структури и службите за сигурност. Всичко това 
я прави институционално парцелирана и организационно фрагментирана, в 
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резултат на което тя функционира изолирано като области на знание, по от-
делните аспекти на сигурността и съвсем различни сфери на професионални 
компетенции. Образно казано, работи се на парче, секторно и за нуждите на 
отделното ведомство или организация, като основният проблем на системата 
за подготовка на кадри за националната сигурност е, че й липсва фундамен-
та – нормативната база.

Динамиката в развитието на средата за сигурност и непрекъснато про-
менящия се характер, посока и интензивност на рисковете и заплахите за 
сигурността на гражданите, обществото и държавите налагат непрекъснато 
да се полагат усилия за тяхното своевременно разкриване, противодействие 
и защита. Днес силно са намалели специфичните за 20 век заплахи от пряка 
военна интервенция или глобална ядрена война, за сметка на изобилие от 
рискове и заплахи от тероризъм, религиозен екстремизъм, етнически кон-
фликти, или социална, политическа и икономическа нестабилност, както и 
опасност от природни катаклизми, бедствия, епидемии и аварии в резултат на 
антропогенна дейност. Тези промени придават все по-комплексен, хибриден и 
асиметричен характер на рисковете и заплахите и по тази причина сигурнос-
тта и несигурността като форма и състояние непрекъснато преливат от една 
в друга. Може определено да се твърди, че днес понятието сигурност има 
повече от всякога ярко флуиден характер. Сигурността постепенно придобива 
измерения на сложна система от фактори, условия и обстоятелства, която се 
намира в динамично състояние и непрекъснато е изложена на отрицателното 
въздействие на вътрешни и външни дестабилизиращи сили. Като резултат сте-
пента на сигурност днес е функция на множество фактори, движещи сили и 
условия, а нейната константна величина се обвързва с желания баланс между 
опознатите рискове и заплахи, степента на осъзнатата опасност и приемливия 
риск, от възможностите на системата за превенция и своевременна реакция, 
от допустимия от обществото праг за приемане на заплахата и др.

Посочваме всички тези общотеоретични постановки, за да докажем 
твърдението, че днес сигурността не може да се гарантира само от усилията 
и способностите на едно ведомство, организация или институция, а е краен 
резултат от динамична във времето, интегрална и нелинейна зависимост от 
сложна комбинация между различни по характер, съдържание, възможности, 
приложение и постигани ефекти национални способности, обхващащи както 
тези на силовите структури и на специализираните служби, така също и на 
всички държавни ведомства, агенции и организации, на структурите на цен-
тралната и местната власт, на бизнеса и на гражданското общество.

И накратко, ако приемем, че сигурността е функция, дело и отговорност 
на всички и всичко в държавата и обществото, то логично си задаваме въпро-
са – не е ли време да спрем с работата на парче, с мандатното мислене, с 
ведомствения подход и секторните политики, при това не само при изграж-
дането и функционирането на системата за национална сигурност, а също 
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така и при подготовката на кадрите работещи в нея. Защото със сигурност 
става дума за ангажирани десетки хиляди души в системата за национална 
сигурност, за цяла професионална гилдия или за специфична социална група, 
която като количество е съизмерима и дори надвишава редица други съслов-
ни и браншови организации взети заедно, като лекари, учители, финансисти, 
счетоводители и т.н.

А решаването на този проблем може да започне с разработване на 
национална политика, стратегия и съответната нормативна база, с която да 
се регулират връзките и отношенията между отделните нива на образование 
и квалификация, да се определят границите и областите на знанията които 
да се преподават, необходимите умения и компетенции които следва да се 
формират, както и да се очертаят основните направления и приоритетните 
цели за реализация в областта на научните изследвания, развитието на тех-
нологиите и иновациите. Само така може да се твърди, че ще се постави 
основата и ще се очертаят насоките за изграждане на концептуалния ком-
понент на системата за образование на кадри за системата за национална 
сигурност. Какво може и следва да бъде заложено в подобна образователна 
политика и най-вече, в стратегията за изграждане на „интелигентна” система 
за образование и квалификация в областта на сигурността? С което всъщност 
да се изгради организационния компонент или отделните нива на архитекту-
рата на системата за образование и квалификация за нуждите на системата 
за сигурност.

На първо място, следва да се определят училищата, центровете и коле-
жите които дават началната, базова подготовка и какъв е необходимият обем 
от знания и умения които да бъдат преподавани на ниво изпълнители, специ-
алисти и експерти от най-ниските нива на системата, от силите за реагиране 
и органите за управление. Това изисква да се разработят и съгласуват с ръко-
водителите на ведомствата или организациите съответните учебни планове и 
програми за обучение, които да предоставят онези специални базови знания, 
начални компетенции и основна професионална квалификация на заемащите 
различни длъжности в различните структури, елементи, подсистеми и компо-
ненти на системата за сигурност. На това ниво специализацията е твърде ви-
сока, а необходимите знания са свързани предимно с изпълнението на строго 
определени изпълнителски и експертни дейности, както и основни умения 
за поемане на отговорности и за управление на отделни звена, екипи и мо-
дули в рамките на отделна структура, ведомство, организация или агенция. 
Една част от тях вероятно ще заемат експертни и изпълнителски длъжности 
в органите на териториалната и местната власт, което налага учебните про-
грами да позволяват придобиване на знания и умения относно структурата, 
задачите, организацията и реда за тяхното функциониране. Друг възможен 
подход, който вероятно ще бъде по лесно изпълним и реализиран с далеч 
по-малко ресурси, е да се извършва първоначална профилирана подготовка 



1488

и впоследствие да се усъвършенстват знанията и уменията в специализирани 
курсове, по нива, професионални направления и квалификация, преди или 
веднага след заемането на съответната длъжност. 

На второ място, следва да се очертаят пътищата и насоките за усъвър-
шенстване на подготовката на заемащите експертни и ръководни длъжности 
в средните и високите нива на системата за сигурност – за отделните нейни 
подсистеми, структури и компоненти. Тук все още следва да се запази спе-
цификата в подготовката в зависимост от мисиите, задачите, организацията 
и механизмите за тяхното функциониране, но е задължително да се изучава 
системата в нейната цялост, подходите при нейното изграждане, правилата 
и принципите на нейното функциониране, процедурите и механизмите за 
нейното управление, както и реда за взаимодействие и координация на уси-
лията между отделните нива, структури компоненти, с коалиционните парт-
ньори и съседите страни. Ето защо около половината от знанията, уменията 
и компетенциите следва да са свързани с функциите и задачите на отделните 
елементи и компоненти на системата, както и нейното изграждане, функци-
ониране и управление в различни кризисни и извънредни ситуации. Предвид 
огромното многообразие и сложната системна архитектура на системата за 
сигурност, подобно образование и квалификация следва да се провежда в 
няколко сертифицирани/акредитирани центрове, колежи и институти, които 
да обучават в определени области от знанието и няколко професионални 
направления, както и да предоставят необходимата професионална квали-
фикация за заемане на експертни и мениджърски позиции в отделните ве-
домства, агенции и организации, в структурите на териториалната и местна 
администрация, в колективните и съюзни структури като НАТО, ЕС и др. 
В тях следва да се извършват и научни и технологични изследвания по съ-
ответните научни области, професионални направления и специализации, а 
в специализирани курсове ще се усъвършенства целевата и длъжностната 
квалификация на специалистите и експертите заемащи или прогнозирани да 
заемат съответните длъжности.

И на трето място, наложително е да се определи една национална 
институция за подготовка на ръководни кадри и държавни експерти за ви-
сшите етажи на централната администрация, за областните администрации, 
както и за провеждане на фундаментални научни изследвания в областта 
на сигурността. Основната характеристика на подобна подготовка ще бъде 
нейната интегралност, а по съдържание тя следва да бъде универсална и да 
отчита сложния и комплексен характер на сигурността. Ето защо, основен 
акцент в подготовката на това ниво следва да бъде изучаването на основните 
подходи и принципи при изграждане на сложни системи и организации, за 
използване на различни модели и алгоритми за вземане на решение, основ-
ните методи за управление на системата в сложни ситуации, възможностите 
за прилагане на различни концепции свързани с изграждането и развитието 
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на нейните способности, насоките и механизмите за нейното непрекъснато 
усъвършенстване и др. Пак там следва да бъде съсредоточен процесът на 
научните изследвания, развитието на технологиите, изследователските проек-
ти и развойната дейност в областта на управлението и функциониране на 
системата като цяло и отделните й компоненти. В система от курсове да се 
изграждат специализирани умения и да се усъвършенстват професионалните 
компетенции по управление на отделни компоненти или системата като цяло 
при различни извънредни ситуации.

По този начин системата за подготовка на кадри за националната сигур-
ност ще бъде интегрално изградена в концептуално и функционално отно-
шение, системната й архитектура ще бъде обособена по нива, измерения на 
сигурността, области на знанията и съответната професионална подготовка, 
с ясна възходяща диференциация на обема от знанията и професионални-
те компетенции, като по този начин ще гарантира кариерното израстване и 
непрекъснатото усъвършенстване на експертизата и мениджърския капацитет 
на тези които заемат различни ръководни позиции във високите етажи на 
системата и нейните отделни компоненти. 

Второто направление е свързано с институционалното позициониране 
на системата. Тук ще се спрем на два основни момента, които касаят въ-
веждането на изисквания за специално образование и компетенции при 
назначаване на съответните позиции, а също така въвеждането на държавни 
изисквания към качеството на образованието и квалификацията която следва 
да предоставя системата. В момента няма никакви, дори и най-малки еле-
ментарни изисквания за наличие на специални компетенции, образование и 
квалификация към заемащите държавни длъжности в сферата на сигурността, 
които държавата да предяви в класификатора на длъжностите. Очевидна е 
необходимостта от подобни изисквания в длъжностните характеристики на 
заемащите ръководни постове в централната администрация и структурите 
на териториалната власт, а е задължително за експертните длъжности в по-
ниските звена на системата за сигурност. Не е тайна например, че у нас е 
широко разпространена практиката, при която длъжностите за експерти и 
специалисти в звената от средния и низшия ешелон на местната и територи-
ална администрация се заемат от хора с умения в областта на филологията, 
историята, педагогиката или психологията. Това е така, защото назначаването 
на хора на посочените длъжности не само че не се основава на конкурс-
ното начало, т.е., на базата на показани по-добри умения и компетенции, а 
в повечето случаи е на базата на случаен подбор, или в повечето случаи по 
силата на роднински, партийни или други неясни и трудно обясними крите-
рии. И този процес не може да бъде спрян или ограничен само чрез силата 
на убеждения, указания или препоръки. Единственото възможно трайно и 
удачно решение на проблема е въвеждането на задължителни изисквания за 
образователна степен и длъжностна квалификация, придобити в съответните 
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центрове, колежи и образователни институции, подготвящи кадри за систе-
мата за национална сигурност. Само така ще се гарантира, че заемащите 
съответните позиции притежават точно определеният обем от специализирани 
знания, умения и компетенции, позволяващи им да изпълняват в пълна степен 
своите професионални задължения.

Точно толкова е наложително да бъдат определени минимални държавни 
изисквания към това сравнително ново и специфично образование, и то по 
нива, области на знания и професионални направления. В момента подобни 
държавни изисквания има само към обучаващите се в някои ведомствени 
и специализирани държавни училища, главно за полицията, армията и спе-
циалните служби. Не е така обаче в болшинството от гражданските обра-
зователни институции, които ежегодно бълват по няколко хиляди младежи, 
изучавали различни аспекти, структури или компоненти на системата за 
сигурност. В своята същност подобно обучение е от огромна полза за дър-
жавата, защото твърде дълго време това обучение беше в рамките на една 
затворена и доста консервативна система. Днес можем да кажем със сигур-
ност, че колкото повече подготвени хора има по въпросите на изграждането 
и функционирането на системата за сигурност и нейните отделни елементи 
и компоненти, толкова е по добре за сигурността на страната. Въпреки че 
е актуална и търсена от студентите, подобна специална подготовка обаче 
не е съобразена с някакви държавни изисквания, поради което в огромна-
та си част техните знания са пределно общи, несистематизирани и трудно 
приложими в практиката. Такъв минимален пакет от знания и умения след-
ва да получава в рамките на задължителен брой часове по дадени учебни 
дисциплини, обособени в различни области на знанието и професионалните 
направления. Само така ще се гарантира придобиването на задължителния 
обем от профилирани базови знания, професионални умения и мениджър-
ски способности, които ще притежават всички успешно завършили дадена 
специалност или специализация. 

За целта следва да съществува национален орган или институция, която 
да осъществява координация съгласуване и дори да притежава контролни 
функции, като следи за разработването, усъвършенстването и изпълнението 
на учебните планове и програмите за обучение. Както вече споменахме, у 
нас почти всеки граждански университет обучава по различни въпроси свър-
зани с националната сигурност, дори и с отбраната на страната, но е пълна 
илюзия да очакваме, че техните учебни планове и програми са съгласувани 
с някой орган или между тях като нива и области на знанието, а е твърде 
малко вероятно това да е факт и между отделните факултети и филиали. 
Също така имаме и десетки институти, центрове и фондации с хиляди души 
персонал, които в повечето случаи самостоятелно изследват различни аспекти 
на сигурността, но всичко това води до ограничени резултати, които в пове-
чето случаи остават скрити. Това също е модел на управление на системата 
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за образование в областта на сигурността, при който се пилее национален 
капитал и ресурси. 

За съжаление в мисията и задълженията на Националната агенция за 
оценяване и акредитация не влизат съгласуване, координация и разпре-
деление на знанията и компетенциите по нива, области и професионални 
направление, а само институционалното и програмно оценяване, както и 
следакредитационно наблюдение и контрол на базата на определени стан-
дарти и критерии. Ето защо отново лансираме нашата идея Военна академия 
„Г. С. Раковски” да се трансформира в Академия за национална сигурност 
в която да се осъществява съвместна подготовка на ръководни кадри и експер
ти, заемащи позиции във висшите нива за ръководство на системата за нацио-
нална сигурност. Тя може да бъде едновременно националната институция 
за подготовка на ръководни кадри и държавни експерти за висшите етажи 
на централната администрация, за областните администрации, както и онзи 
орган, който ще очертава основните насоки в политиката за развитие на сис-
темата за образование в областта на сигурността, ще формира стратегията за 
изграждане, координация и специализация на знанията и уменията, както по 
нива и подсистеми, така също в отделните области, сфери и направления на 
образование и квалификация. Също така тя може да насочва и приоритизира 
научните изследвания, развойната дейност и направленията за усъвършенст-
ване на технологиите за нуждите на сигурността на страната. Така с малко 
ресурси и без сложни организационни преобразования може да се създаде 
единно интегрирано пространство за специализирано образование, квалифи-
кация и научни изследвания в областта на националната сигурност и да се 
гарантира по-доброто взаимодействие и координация между отделни елемен-
ти и структури на системата.

Третото направление касае международното сътрудничество и повиша-
ване на конкурентността и съвместимостта на знанията и уменията, придо-
бивани в националната система за образование и квалификация, с тези на 
партньорите и съюзниците. Когато говорим за усъвършенстване на системата 
за образование и квалификация, подготвяща ръководители и експерти за сис-
темата за национална сигурност не е възможно да подминем и въпросите за 
коопериране, взаимен обмен, съвместимост и трансфер на знанията и умени-
ята в рамките на съседните страни от региона, НАТО и ЕС. Само ако имаме 
единна, национална и интегрирана по нива, области на знанието и профе-
сионални направления система за образование в областта на сигурността, 
можем да участваме пълноценно и равнопоставено в процесите по обмен 
на обучаеми и преподаватели, по взаимно признаване на образованието, да 
провеждаме съвместно професионално обучение в специализирани курсове, 
да участваме в големи комплексни многонационални учения и тренировки, 
в многостранни проекти по изграждане на регионални и съюзни системи за 
сигурност, да провеждаме съвместни международни изследвания и др. Впро-
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чем, точно това са направленията, които позволяват научните изследвания, 
образованието и квалификацията да са тясно обвързани в единно регионално 
научнообразователно пространство, каквато е практиката в повечето от наши-
те партньори в НАТО и Европейския съюз. 

Изключително важно е нашата система за образование и квалификация 
в областта на сигурността да бъде сравнима и в голяма степен дори екви-
валентна с тази на останалите страни от региона, както и с партньорските 
и съюзните страни. Научноизследователската работа следва да допринася 
за усъвършенстване на процеса на управление на знания, като резултатите 
от научните изследвания се прилагат максимално бързо в образованието и 
квалификацията. Подобни политики и инициативи вече са залегнали като при-
оритети, както в съществуващите програми „Еразмус”. „Леонардо да Винчи” 
и „Еразмус Мундус” като част от Програмата „Учене през целия живот” на 
Стратегия „Европа 2020”, така и в новата Стратегия „Европейското висше об-
разование в световен план” от лятото на 2013 г., а също така и в стартиралата 
от януари 2014 г. нова програма „Еразъм” на Европейския съюз. И са вклю-
чени като приоритетни цели и задачи в Стратегията за развитие на висшето 
образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. 

Само по този начин, както европейските, така и българските образова-
телни институции и организации, ще могат да си сътрудничат по-ефективно 
при разработването на универсални и сходни учебни програми, ще изграж-
дат разнообразни схеми за мобилност на студенти и преподаватели, ще 
участват в различни многостранни и национални проекти и ще изграждат 
сътрудничество и международно стратегическо партньорство, с което ще се 
гарантира, че завършващите обучаеми в отделните университети и колежи у 
нас ще придобият качествени знания и умения, които ще бъдат едновремен-
но съизмерими и конкурентноспособни с останалите държави в междунаро-
ден план. 

Четвъртото направление е свързано с въвеждане на единни стандарти 
към обучението и използването на съвременни форми и иновативни мето-
ди на обучение в системата за образование и квалификация за нуждите на 
системата за национална сигурност. Това направление е вероятно най-ма-
щабното, изисква твърде продължителни усилия и значителни ресурси, но за 
сметка на това ще доведе до рязко повишаване на качеството на образо-
ванието и професионалната квалификация на ръководителите и експертите, 
които постъпват на работа в националната система за сигурност. А също така 
ще гарантира възможностите за тяхната реализация в различни структури на 
международните институции и организации, занимаващи се със сигурността, 
като ООН, ОССЕ, ЕС, НАТО, различни правителствени и неправителствените 
организации и агенции и др. Впрочем, приоритетите тук са ясно очертани 
в Съобщението на Европейската комисия относно Стратегията „Европейско-
то висше образование в световен план” – стимулиране на международната 
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мобилност на студентите и служителите, насърчаване на международното 
измерение на национално равнище и на електронното обучение, както и 
засилване на стратегическото сътрудничество, партньорството и изграждане-
то на капацитет. Всички те имат както външно, международно измерение и 
значение, така също и вътрешно, национално измерение и приложимост в 
рамките на отделните училища, академии, университети и колежи, провежда-
щи обучение по въпросите на националната сигурност, поради което ще се 
спрем накратко на всеки един от тях поотделно. 

Мобилността на студентите, преподавателите и служителите е не само 
първия приоритет, но също така все по-отчетлива глобална тенденция не 
само в рамките на ЕС, но също така и между страните от региона, от Север-
на Африка, с Китай, Индия, Русия и др. Следва да подчертаем обаче, че все 
още подобна мобилност е твърде слаба в рамките на националните образо-
вателни институции, а твърде малко са тези университети и висши училища, 
които са готови да обучават експерти за нуждите на системите за сигурност 
на Сърбия, Македония, Ирак, Афганистан, Либия, Виетнам, Китай и т.н. И не 
става дума само за езикови спънки, или за имиграционните и чисто адми-
нистративните и бюрократични проблеми. Тук има огромно поле за работа 
в областта на въвеждане на единни стандарти и минимални изисквания, при 
въвеждане на процедури за взаимно признаване на образование и дипломи, 
при разработване на единни програми и трансфер на кредити, провеждане 
на съвместни програми за обучение и проекти за научни изследвания, при 
установяване на прозрачност в оценяването и съпоставимост на резултатите 
от обучението и др. 

Насърчаването на международното измерение на национално равнище 
означава на практика привеждане на националното образование и квалифи-
кация в областта на сигурността към световните стандарти и принципи, с 
което да се гарантира, че знанията и уменията придобити в националните 
образователни институции са приложими по цял свят. И тук има какво да 
се прави в областта на модернизирането на учебните програми и обмена 
на учебни материали, въвеждането на съвременни методи на преподаване и 
форми на обучение, включително на електронното обучение, създаване на 
виртуални университети, използване на единен образователен софтуер, на 
мултидисциплинарните електронни мрежи за обучение и др. Важна пред-
поставка е добрата езикова подготовка на преподавателите и обучаемите, 
наличие на съвременни платформи за електронно обучение, въвеждане на 
съвременни информационни и комуникационни технологии позволяващи нови 
образователни услуги, като помощ от преподавателя, консултации, оценяване, 
сертифициране и др., въвеждане на дистанционно цифрово обучение, вклю-
чително онлайн курсове и образователни и научни степени и т.н.

Засилването на стратегическото сътрудничество, партньорството и из-
граждането на капацитет е третият приоритет, който предполага работа в 
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посока съвместно обучение в общи програми, обучение в съвместни и двой-
ни образователни степени, партньорство между университети и колежи при 
обучение в докторски програми, изграждане на общности и консорциуми 
за образование, научни изследвания и иновации, съвместно управление на 
филиали и центрове, сътрудничеството в областта на съвместните програми 
и обучение със сходни институции от други държави и др. Това предполага 
както опростяване на процедурите по акредитация на висшите училища, 
специалностите и професионалните центрове, така също уеднаквяване на 
планове и програми, на системите за оценяване, на формите и методите на 
обучение, нова политика за таксите за обучение, еднакви процедури за раз-
работване и защита на курсови и дипломни работи, промяна в съществува-
щото законодателство в областта на признаване на образованието и даването 
на съвместни и двойни образователни степени и т.н. 

Уважаеми дами и господа,
Изложеното дотук не изчерпва всички въпроси, свързани с изграждането 

на съвременна, интелигентна, единна, национална система за образование и 
квалификация, която да бъде способна да произвежда такива ръководители, 
експерти и специалисти, които да притежават нужните базови знания, про-
фесионална квалификация и компетенции, в съчетание с висока мотивация, 
както и онези специфични физически и психически качества и лидерски уме-
ния, позволяващи адекватно управление на отделните подсистеми, структури 
и организации от системата за сигурност. Това изисква комплексни усилия, 
нови принципи при изграждането на системата за образование на кадрите за 
сигурността, адекватна политика в областта на въвеждането на единни дър-
жавни изисквания, модерна стратегия за изграждане на национални образо-
вателни способности в областта на сигурността, и като цяло – въвеждане на 
иновативен подход към управлението на знанията в сферата на сигурността, 
при който образованието, квалификацията и научните изследвания са единен 
интегрален процес. Усилията следва да бъдат съсредоточени и към осигуря-
ване на възможности за кариерно развитие на работещите в системата за 
сигурност, създаване на система от курсове за повишаване на квалификаци-
ята и преквалификация на специалистите и експертите заемащи позиции в 
различни нива, структури и органи на системата, непрекъснато повишаване 
на качеството на преподаване и обучение чрез изграждане на система за 
усъвършенстване подготовка на преподавателите и др.

В тази връзка считаме, че е крайно време да се обсъди въпроса, свързан 
с изграждане на национална Система за образование и квалификация на 
кадри за нуждите на системата за сигурност, а процесът по управлението 
на знанията да се превърне в мощен инструмент при разработване на нуж-
ната за всички сфери национална Стратегия за образование, квалификация 
и наука в сектора за сигурност. Това е необходимо, защото чрез нея ще се 
определи мястото на образованието, квалификацията и научните изследвания 
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в системата за национална сигурност, както и ще се решат редица въпроси, 
свързани с непрекъснатото анализиране на промените в средата за сигурност, 
с точното дефиниране на целите и задачите на отделните структури и ком-
поненти на системата, с определянето на възможните насоки и подходи за 
изграждане на необходимите способности за противодействие на заплахите и 
за реакция в отговор на кризи, бедствия и други извънредни ситуации, как-
то и с определянето на критичните места и реализиране на перспективните 
направления в интерес на сигурността на страната.

А тя днес повече от всякога е един от най-важните фактори, който га-
рантира суверенитета, целостта и независимостта на държавата, необходимо 
условие за просперитет на нациите, за нарастване на благосъстоянието на 
гражданите и за гарантиране на устойчивото развитие на обществото. Раз-
глеждана в такъв широк контекст тя е резултат на обществен договор между 
обществото и институциите за сигурност, при който се отпускат определено 
количество ресурси за изпълнение на точно определена услуга. Трудно може 
да се твърди, че само държавите които се чувстват несигурни следва да за-
делят значителни средства за своята сигурност, а по-скоро дори е обратното. 
Анализите сочат, че държавите с най-сложни, скъпоструващи и високоефек-
тивни системи за сигурност не намаляват своите разходи за сигурността си 
дори в условия на финансови и икономически кризи. В тази връзка сигур-
ността все повече се превръща в своеобразен инструмент за измерване на 
способностите на обществото за противодействие на всякакви рискове и 
заплахи, за успешно справяне с кризи от различен характер, за преодоля-
ване на последствията при природни катастрофи, бедствия, аварии и други 
извънредни ситуации. И същевременно тя изразява степента на готовност на 
обществото да възприема едни или други заплахи за своята сигурност като 
допустими или приемливи. 

Всички тези въпроси, както и подходите за справяне с потенциалните 
рискове и заплахи, принципите на изграждане и функциониране на отделните 
архитектури, компоненти и подсистеми, методите на управление на система-
та в различни екстремални условия и извънредни ситуации, следва да бъдат 
основните акценти, изучавани в националната система за образование и ква-
лификация. Тя е системата, призвана да подготвя широк кръг специалисти 
от всички сфери и аспекти на сигурността, на експерти от различни нива 
и елементи на системата, на мениджърите и стратегическите ръководители 
отговарящи за цялостното ръководство на системата и държавата в условия 
на кризи и извънредни ситуации. Което потвърждава издигнатата теза, че 
изграждането на система за образование и квалификация на средния и вис-
шия ешелон от ръководни кадри, на експерти и специалисти за системата за 
сигурност не е просто изискване на времето, а следва да бъде считано като 
водещ приоритет и една от основните насоки за развитие и усъвършенстване 
на системата за национална сигурност на Р България. 
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Надяваме се искрено както настоящата конференция, така и други по-
добни форуми, да ни приближат поне малко към постигането на подобна 
цел – намиране на удачни пътища и подходи за изграждане на национална 
система за образование и квалификация, която да провежда ефективно, ка-
чествено и всеобхватно обучение на стратегическите мениджъри и експерти-
те от системата за национална сигурност на Република България. 

Благодарим за вниманието!
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ДИНАМИЧЕН КРЪГ НА ОБЩУВАНЕТО 
В ПУБЛИЧНАТА РЕЧ

доц. д-р Евгения Иванова
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Шумен

THE DYNAMIC CYCLE OF COMMUNICATION 
IN PUBLIC SPEAKING

Evgeniya Ivanova

ABSTRACT: This paper analises the role of public speaking as the art of delivering a 
speech act. Whilst reviewing various trends in communication from a sociopsychological 
standpoint, I have defined speech acts as dynamic cycles in the process of communication. 
A dynamic cycles’ basic constituents are: the source (speaker), idea, message, recepient, 
and feedback. 

KEYWORDS: public speaking, speaker, idea, message, recepient, feedback

Трудно може да се открие такава човешка дейност или проява, ко-
ято в крайна сметка да не е свързана пряко или косвено с общуването. 
Тъкмо общуването ни хактеризира като хора, а човешкият живот е низ от 
успешни и неуспешни опити да удовлетворяваме тази специфично човешка 
потребност. 

Познанията ни за общуването са преди всичко сетивни. Всеки нормален 
човек притежава един минимум от сетивни комуникативни познания – без 
тези потенциални умения не би могъл да съществува в обществото. Най-вече 
на сетивно равнище комуникативните познания са наистина комплексни – об-
хващат едновременно всички етапи и аспекти в практиката на все по-ус-
ложняващите се социални и междуличностни взаимодействия. В този смисъл 
за говорителя в публичната реч „актьорският” подход към овладяването на 
комуникативните умения на по-високо от битово-ежедневното равнище е по-
целесъобразен.

При цялото разнообразие на теории и анализи от различни гледни точки, 
изследващи проблема за общуването, отговорът на въпроса „Що е общува-
не?” може да се сведе до две основни направления:

1. Психологически подход – психическите процеси при взаимодействи-
ето между две личности, личност и група, група и група в ежедневна и 
надежедневна ситуация. По време на това взаимодействие се осъществява 
размяна на различен по характер информация, която въздейства върху съзна-
нието, емоциите и поведението.
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2. Структуралистичен, семиологически подход – езикът и текстът като 
своеобразна „творба” на социалното взаимодействие, структурата и механи-
змите на проявлението им, начина да се произвеждат послания и значения в 
определена културна среда и традиция.

Семиозата е отношение, при което един обект се използва за означа-
ване на друг обект/други обекти и става техен знак, т.е. това е действието 
означаване (думите са знаци на действителните обекти в природата, думите 
означават). Семиотиката е форма на структурализма като философска кон-
цепция, като познавателен подход, защото изхожда от идеята, че светът е 
непознаваем извън езика като знакова структура, която произвежда значения 
в дадено културно пространство. Например аз не мога да знам, че земята е 
планета, която се върти около слънцето, без да знам какво е слънце, земя, 
планета, въртене. Още по-невъзможно би било да се добера до такива по-
знания като теорията на Айнщайн за относителността, за пространството и 
времето, за енергията и масата и пр. Понятията пространство, време, плане-
та, енергия, маса са формирани чрез други по-елементарни понятия, които 
на свой ред са възникнали чрез още по-елементарни понятия и т.н. От друга 
страна, слънцето се оценява по един начин от скандинавеца и по друг – от 
един африканец, живеещ в тропическите райони; за астронома то е преди 
всичко небесно тяло, космически обект; за художника е светлина, цвят; едно 
е разбирането на Птоломей за слънцето, друго – на днешните астрономи. 
Семиотиката се занимава с тези проблеми – тя изследва езиковите знаци (а 
това значи текста) и значенията, които те произвеждат в процеса на общуване 
в конкретна културна ситуация. 

За да отговори например на въпроса защо един роман на Дж. Х. Чейс 
се възприема от едни читатели като отморяващо четиво, разтоварващо еже-
дневните напрежения, за други е социален протест, за трети – апология на 
убийството, засилваща агресията в обществото, семиотикът ще изследва пре-
ди всичко културните и социалните различия между тях; докато психологът 
ще търси директни връзки между описаните убийства (начина, по който те са 
описани) и агресивните реакции.

За автора, журналиста, критика и режисьора семиотичният подход (струк-
турирането на текста като средство за общуване) има по-голямо значение. За 
изпълнителя – „психологическият подход” (овладяването на процеса на общу-
ване) е решаващ. Говорителят е едновременно изпълнител, автор и режисьор. 
Затова публичната реч естествено се интересува и черпи от всички възможни 
познания за общуването, но като непосредствено поведенческо действие се 
опира преди всичко на познанието за психическите процеси, чрез които се 
осъществява, при това – на нивото на усет.

След такова обобщение на различните подходи в рамките на социално-
психологическото направление, говорителското действие може да се предста-
ви чрез един „динамичен кръг” на комуникативния процес (фиг. 1).
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Фиг. 1. Динамичен кръг на общуването в публичната реч

Основните сегменти на този динамичен кръг са: източник, идея, посла-
ние, слушател и обратна връзка. Не по-малко значение има и обстановката, 
в която се осъществява комуникативният процес. Тя е част от динамичния 
кръг на общуването. 

Източник на комуникативния процес е говорителят. Той дава началния 
му тласък и определя неговата интезивност и съдържателност. Това до голя-
ма степен зависи от доверието, което вдъхва у слушателите със самото си 
присъствие – от „етоса” (Аристотел), т.е. от перцепцията на необходимите за 
ролята на говорител качества: компетентност и ангажираност, искреност и 
честност, от усещането за положителната енергия на говорителя, за „излъчва-
нето”, „очарованието” му (на театрален жаргон).

Идеята е комплекс от мисли, чувства, познания, предвиждания и пре-
поръки. Колкото по-значителни са те за слушателите, толкова по-интензивен 
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е комуникативният процес. Колкото по-натоварена (съдържателна) е идеята, 
толкова по-натоварен е и целият комуникативен процес.

Посланието включва идеята, средствата и начините за предаване на иде-
ята под натиска на комуникативния императив, представен чрез конкретната 
мотивация на говорителя. Това обхваща:

– подбор на думите (качеството на вербализацията);
– глас, интонация, ритъм (качеството на вокализацията, вкл. суб- и па-

ралингвистиката);
– език на тялото (на съзнателно и подсъзнателно равнище).
Посланието съдържа оценка за стойността на идеята и характеризира 

личността на говорителя (неговите аналитични, етични, вербални и емоцио-
нално-волеви качества). Значението на идеята (от позицията на говорителя) се 
съдържа именно в посланието.

Всеки комуникативен акт се осъществява чрез някакъв посредник (меди-
атор). Мислите, чувствата, идеите стават предаваеми чрез гласа, жеста, думите 
и т.н. Гласът на говорителя, неговите жестове и думи достига до слушателя 
чрез въздушното пространство; за да се пренесат през въздушното простран-
ство, трябва да се превърнат в звукови вълни (или в светлинни вълни, когато 
става въпрос за език на тялото). Следователно посредникът предполага канал 
(например въздушното пространство) и такива сигнали (означаващи действи-
телни мисли, чувства и пр.), които могат да ги пренесат през този канал така, 
че да се разберат от партньора в общуването. Комуникативният канал това 
са физическите средства – звуковите и светлинните вълни, нервната система 
или пък радиовълните и т.н. Кодът е система от знаци, разбираеми в рамки-
те на културната или субкултурната общност, или дори на социалната среда, 
чрез която се проявява съдържанието.

Посредниците се разпределят в три взаимосвързани категории:
1. Презентационни – глас, лицеизраз, тяло; те се обслужват от т.нар. 

естествени езици (словесен език, език на тялото и пр.). Това са всъщност 
изразните средства на говорителя, които се проявяват единствено „тук и сега” 
и произвеждат сами по себе си комуникативни действия.

2. Репрезетанционни – книги (литературни и други текстове), картини, 
фотографии, музикални записи, архитектура и т.н.; те могат да съществуват и 
независимо от своя създател (комуникатора) и произвеждат презентационните 
посредници.

3. Механични и електронни посредници – радио, телевизия, телефон, видео 
и пр.

Поради наличието на посредник/посредници, намерението като психи-
чески процес и посланието като негова комуникативизирана проява никога 
не са напълно идентични. Между мисълта и емоцията, от една страна, и ко-
муникативното (езиковото) им изражение – от друга, винаги се явява извест-
на дистанция. Развитието на езика може да се разглежда и като процес на 
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съкращаване на тази дистанция под натиска на комуникативния императив. 
Но дистанцията никога не може да изчезне напълно, тъй като мисловните и 
психическите процеси също се променят, развиват се непрекъснато. Така че 
двата процеса непрекъснато се догонват (без да се достигат) и взаимно се 
стимулират. Адекватността на презентационните посредници е психофизио-
логически процес, който подлежи на развитие и обогатяване в естествените 
граници на психофизиологическите дадености и се постига на ниво усет чрез 
различни психотехнически упражнения и тренировки.

Слушателят (адресатът) е само привидно и относително пасивен парт-
ньор в комуникативния акт. Със специфичните си възприемателни особености 
и психически нагласи той също влияе върху значението на посланието и в 
различна степен може да го промени. Фактически значението е резултат от 
взаимодействието между говорителя (чрез посланието) и слушателя (чрез въз-
приемателните му качества). При това, проявата на възприемателните качества 
на слушателя може да се стимулира или, напротив, да се потисне или да се 
разсее. Това е въпрос на стратегията и тактиката на говорителя и, от друга 
страна, зависи от „чистотата” на канала. Възникването на паразитни сигнали 
преди всичко в канала (например в пространството) или у самия говорител 
(странични мисли и емоции спрямо посланието и техния външен израз), или 
у слушателя (мисли и чувства, които нямат нищо общо с възприеманата ин-
формация), или в самото послание (излишни или неточно използвани думи 
и изрази) представляват „шум”, който затруднява комуникативния процес. 
„Шумът” не е само акустическо явление – той може да бъде и „семантичен 
шум”, „емоционален шум” и пр.

Обратната връзка са реакциите на слушателя, чрез които до говорителя 
достига информация за възприемането на неговото послание. Чрез обратната 
връзка той контролира и адекватността на посланието спрямо първичното си 
намерение, и може да коригира следващите си комуникативни действия.

Средата (обстановката) благоприятства или затруднява комуникативния 
процес пряко или косвено на всички равнища. Сама по себе си тя про-
извежда сигнали по посока или срещу посоката на посланието. Трудно се 
говори например за свободата в обстановка, напомняща затворнически ла-
гер или нощен бар, хазартна зала и пр. И обратно, една реч за свободата 
и човешкото достйнство ще се възприеме по-лесно под портрета на Левски 
и Ботевата чета или в обстановка, която провокира копнеж да литнеш или 
да препуснеш през необятни пространства и т.н. Средата може да произ-
вежда едновременно положителни и отрицателни, спрямо посланието, сиг-
нали, които дезориентират аудиторията. Или прекалено много положителни 
сигнали, които уморяват и притъпяват възприятието. Понякога на принципа 
на контраста един отрицателен сигнал може да изтъкне посланието; в дру-
ги случаи комбинацията от положителни и отрицателни сигнали подчертава 
диалектиката на посланието и умножава ефекта на говорителското действие. 
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Използването на средата – целесъобразното организиране и адаптиране на 
обстановката в духа на посланието (тя е част от комуникативната ситуация), 
изисква съобразителност, въображение, опит и познания, които най-добре се 
усвояват чрез театъра, където това е един от основните проблеми. По съще-
ство използването на обстановката като елемент на комуникативния процес 
е „режисьорско умение”, тясно свързано с проксемиката, с пространствения 
усет. Практически това означава усет за естествено и целесъобразно пласира-
не в пространството предвид обстановката – фактически те са едно цяло.

„Динамичният кръг” на общуването анализира процеса на предаване и 
приемане на информация, но естествено не може да се изолира от самата 
информация като обект на този процес. За да разберем не само как, а и 
какво става с тази информация в процеса на общуването, как информацията 
произвежда значение, трябва да познаваме природата на езика като знакова 
система със свои закономерности и природата на „текста” като система за 
структуриране на посланието предвид тяхната репрезентация.

Говорителското действие, независимо дали говорителят сам създава те-
кста или предава чужд текст, е едновременно презентационно и репрезен-
тационно действие, т.е. поведенческа и литературна творба, аналогична на 
творбата на актьора, разказвача, музикалния изпълнител и т.н. Говорителят 
дава началния тласък на комуникативния процес едновременно чрез своя 
„етос” (имидж) и качеството (формата и съдържанието) на информацията. 
Етосът бързо се изчерпва, ако не се покрива с реалните качества на инфор-
мацията. И обратно, етосът може да се повиши благодарение на качеството 
на информацията. Но той винаги се поражда въз основа на нормално психо-
физическо състояние, чрез усещането за „естественост” и „живот”. Балансът 
на необходимото и паразитното напрежение (психофизическият баланс) в 
поведението непрекъснато се променя и това допълнително натоварва етоса 
с „драматизъм”. Този „драматчен ефект” е изключително важен – той придава 
автентичност на комуникативното действие и по този начин непосредствено 
гарантира човешката значимост на самата информация. Тъкмо заради етоса 
и неговата деликатна, неуловима и непредвидима динамика говорителят не 
може да бъде напълно заменен и от най-съвършените говорещи роботи.

Психологическото изследване на общуването и структуралният анализ на 
текста имат обща перспектива, обща крайна цел – комуникативния ефект, 
макар че на пръв поглед са съвършено различни, а говорителят, актьорът, 
разказвачът трудно могат да открият в тях непосредствено практическа полза 
за себе си. Р. Якобсон се опитва да свърже двете гледни точки в теорията 
си за шестте основни функции на речта: денотативна, конотативна, емотивна, 
фатическа, метаезикова и поетическа.

Денотативната функция е свързана с контекста.Тя ориентира адресата в 
комуникативната ситуация, в реалността на съобщението, като го съпоставя с 
контекста.Нарича се още познавателна, пояснителна, справочна, референци-
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ална или когнитивна функция (например: „В България населението се стопи 
до седем милиона души.” или „Навън грее слънце.”). 

Конотативната функция налага на адресата желанието, волята на гово-
рителя. Думата произлиза от лат. conor и означава опитвам се, предприемам. 
Посланието упражнява подбудително действие върху адресата (например: 
„Ела тук!” или „Затвори вратата!”).

Емотивната функция провокира емоциите на адресата, активизира ем-
патията (съпреживяването). Думата произлиза от лат. emoveo, което означава 
разтърсвам. Говорителят изразява лични позиции, чувства и настроения (на-
пример изрази като „Супер!”, „Браво!” или „Гадно!” реализират емотивната 
функция на езика).

Фатическата функция (от гр. fatizo – говоря) поддържа контакта между 
говорител и адресат и проверява чистотата на комуникативния канал. Чрез от-
правяне на посланието се установява, поддържа или прекъсва комуникацията 
(например: „И така, …”, „Впрочем, …”, „Разбира се, …”). Фатическата фунция 
включва и проверка на изправността на връзката (например: „Разбирате ли за 
какво говоря?” или „Здравей, как си?”). 

Метаезиковата функция (от ст.гр. fasis – съобщение) е свързана с кода или 
с езика, който използват говорителят и адресатът; проверява и утвържда-
ва – контролира използването на един и същ код (например: „Нали така…”, 
„Разбираш ли …”, „Значи – ясно …”). 

Поетическата функция е свързана с посланието и произлиза от гр. 
poieticos – творчески. Посланието е насочено към самото себе си. Езикът 
създава условна, художествена действителност (например: „Гарванът грачи 
грозно, зловещо!”).

Теорията на поведенческото изкуство по същество е теория на общуването 
(„на живо”) в естетически условия и с естетическа перспектива:

1. Тя има конкретно прагматична насоченост. Основната й цел е психо-
техниката на общуването в надежедневна публична ситуация при различни 
естетически условия.

2. Съсредоточава вниманието върху преживяването на комуникативния 
процес в различни условия; съпоставя аналитичните и лабораторните усло-
вия на психологията със сетивното познание, което има приоритет. Поради 
това терминологичният й принцип е смесица от психологически, лингвис-
тични и литературно-описателни елементи, адаптирани към конкретната 
естетика.

3. Анализира индивидуалните поведенчески прояви – акцентира възмож-
ностите на индивидуалния, неповторимия вариант в рамките на универсалния 
механизъм.

4. Превръща интерпретацията на текста в елемент на мотивацията на 
действието и обратно – мотивацията се изгражда въз основа на интерпрета-
цията.
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5. Реинтегрира на сетивно равнище „знака” (езика и текста) в непосред-
ственото преживяване на комуникативния процес (говорителското действие, 
дори когато произвежда чужд текст, отразява и маркира основните етапи в 
мисловно-говорния процес).

6. Приема едно комуникативно действие, което се осъществява с пре-
калено малка интензивност и с нищожен комуникативен ефект, за неосъще-
ствено.

Като изхожда от развитието на Аристотелевата традиция, Станиславски1 
създава система за обучение на актьори, която представлява и един вид 
обща теория на изпълнителското изкуство. Тази теория се опира на няколко 
основни принципа:

1. Осъзнаване на мотивацията, на причините и повода за конкретното 
действие чрез изреченото им формулиране – „Защо говоря?”.

2. Определяне на адреса, т.е. към кого са носочени действията на гово-
рителя – „На кого говоря?”. Практически адресатът е представата ни за слу-
шателите, на които можем действително да въздействаме, аудиторията, чрез 
която говорителското ни действие е по-ефективно (в теорията на комуника-
циите адресатът понякога се нарича „прицелна точка”).

3. Изрично формулиране на целта, на „свръхзадачата” (термин от систе-
мата на Станиславски) – „Какво искам?“ – какво искам да променя в съзнани-
ето, настроението, мислите, чувствата на адресата. Макар че самата свръхза-
дача се формулира на рационално равнище, основните средства и начини за 
постигането й се отнасят до въображението и емоциите:

• свръхзадачата е процес, който се осъществява поетапно чрез система 
от задачи и подзадачи, така че във всеки момент говорителят съзнава какво 
иска и как се съотнасят действията му към крайната цел;

• комуникативният акт започва с „оценка” на партньора в конкретната 
ситуация и с активизиране на сетивата по посока на партньора, при което 
се установява контакт. Това е едно от гениално формулираните прозрения 
на Станиславски. Оценката може да се осъществи на съзнателно или, обик-
новено, на подсъзнателно равнище. Но тя винаги предхожда реалното взаи-
модействие – не всяка размяна на думи е общуване. Според Станиславски 
„оценката се отпечатва в гласа, променяйки модулациите – обертоновете, в 
тембъра, в много бърз ритъм, така че те се възприемат чрез обобщаващите 
свойства на слуха субвербално – като привличане и отблъскване във всички 
възможни нюанси”;

1 Константин Сергеевич Станиславски (1863 – 1938) – руски актьор, режисьор, 
педагог и теоретик на театъра. Един от основателите на Московския художествен театър. 
Създава школа и направление, които представляват нов етап в развитието на сценичния 
реализъм и които му носят световно признание и известност. Съвременният театър е 
изграден върху теорията на Станиславски.
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• искането активизира всички психически и физически сили за постига-
не на целта – „Да искам значи да мога!” – това означава да се открият и да се 
приложат необходимите средства и начини за постигане на целта;

• реакциите на аудиторията (обратната връзка) се възприемат от говори-
теля дискретно, на сетивно равнище и могат да променят задачите и подза-
дачите, но не и свръхзадачата.

4. Интерпретацията на текста е процес на обективизация на субектив-
ните комуникативни потребности на говорителя чрез т.нар. действен анализ 
(анализ на действията, чрез които се постига свръхзадачата) – крайъгълен 
камък в системата на Станиславски.

„Действеният” анализ фактически е изследване на процеса на общуване 
чрез текста – той маркира динамиката на отношението автор-говорител-слу-
шател, при което ролята на говорителя е почти неизменна и, разбира се, най-
натоварена, докато ролите на автора и слушателя променят тежестта си, но 
никога не се свеждат до нула. Текстът като знакова реалност придобива нови 
качества (някои елементи допълнително се актуализират и натоварват, други 
се потискат и така променят активното си съдържание) предвид постигането 
на свръхзадачата. По този начин езиково-стилистичният анализ (семиологията 
на текста) и всички останали подходи (философски, социологически, естети-
чески и т.н.) се подчиняват на поведението по посока на свръхзадачата, на 
нейната презентация. Действеният анализ изхожда от отношението на говори-
теля към текста, за да изгради схема на неговото поведение. Свръхзадачата 
е елемент на действения анализ.

5. Общуването (модалната характеристика на общуването в аристотелев-
ски смисъл) е основният разграничителен белег между драматическо и епи-
ческо действие, между функциите на драматическия изпълнител и функциите 
на разказвача (функциите на разказвача се доближават най-плътно до тези на 
говорителя). Драматическият изпълнител действа от позицията на непосред-
ствен участник в изграждането и развитието на събитието в пространството 
и времето (той „влиза в кожата на героя си”, „превъплъщава се” в определен 
образ), докато разказвачът създава представа за едно завършено във времето 
събитие. Представата съдържа оценка на събитието. Драматическото дейст-
вие е триизмерно, докато епическото е линейно (във времето), независимо 
че и разказвачът присъства реално в пространството и самото му физическо 
присъствие произвежда послания.

Системата на Станиславски предлага една стройна, последователна и 
ефикасна методика на убеждаването с психологически техники защото:

– Действеният анализ е логически обоснован план за целенасочено и 
непрекъснато атакуване на съзнанието по емоционален път чрез провокиране, 
насочване и контролиране на въображението и емпатията;

– Теорията за свръхзадачата е фактически начин за елиминиране на 
всички възможни решения, освен едно – волята на говорителя. Обратната 
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връзка (целевата аудитория) не променя свръхзадачата, а само може да ко-
ригира пътищата за нейното постигане;

– Свръхзадачата доразвива авторовата идея, но идеята се извлича и 
формулира чрез отношението на говорителя, чрез селективното му възприятие 
на обективната знакова реалност на текста;

– Целеустремеността на говорителя като източник на комуникативния 
процес се стимулира и по автосугестивен път (аз искам …, моята задача е …, 
свръхзадачата ми е … и т.н.).

Бертолт Брехт2 още по-плътно доближава драматическото действие до 
разказа. В традиционния театър, наречен от Брехт „Аристотелев”, действието 
се развива в затворен кръг, животът е показан чрез натрупването на конфли-
кти, които в кулминационната си точка биват разрешавани чрез катарзис. 
За разлика от него епическият театър на Брехт се развива по хоризонтала и 
представлява верига от картини, обърнати към зрителя. Няма нарастване на 
напрежението, а равномерен ход на събитията. А актьорът не се въплъщава 
в образа до пълно изгубване на себе си, той е наблюдател и коментатор. 
Брехтовият театър може да се разглежда и като своеобразно „говорителско 
действие”, при което инсценировката на един пример (казус) максимално се 
разширява и интегрира всички доказателства на тезата. Самото формулиране 
на тезата, подтезите и контезите се „драматизира” чрез т.нар. „ефект на от-
чуждението”.

И Станиславски, и Брехт „драматизират” процеса на убеждаване, но по 
различен начин. Станиславски постига ефекта на убеждение по емоционален 
път чрез събуждане на емпатия. За Брехт убеждаването е преди всичко раци-
онален процес, който използва и емоционални средства, вкл. емоционалното 
насилие, но елиминира емпатията като „шум” в канала, който затруднява 
мисловното въздействие.

Като обобщават опита на две цивилизации (източната и западната) Ста-
ниславски и Брехт фактически представят културата на убеждаването в есте-
тически (в театрални) условия.

2 Бертолт Брехт (1898 – 1956) – немски поет, драматург, режисьор и теоретик на 
изкуството. Основател на театър „Берлинер ансамбъл”. Брехтовата теория за епическия 
театър (театър на времето) се основава върху „ефекта на отчуждаването” – използват се 
множество средства за отчуждаване на зрителя от непосредствено случващото се на 
сцената, напр. пространно разказване, нетрадиционни сценични ефекти, които разбиват 
условната рампа на сцената, за да покажат цялата направеност на театъра и да активират 
не съпричастието, а разсъдъчното начало.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО 
ОБУЧЕНИЕ БРЕЙНХЪНИ (BRAINHONEY) 
В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ст. преподавател Иванка Натова
Лесотехнически университет, София

USING BRAINHOHEY LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM IN THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Ivanka Natova

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the capacities of the open source 
learning management system BrainHoney for managing learning content and promoting 
communication between learners and teacher. The introduction gives a general description 
of Agilix Labs product BrainHoney, including information about its startup, use, and 
advantages over other more popular learning systems used in Bulgarian universities and 
schools. The second section of the paper focuses on the creation of assignments and the 
problems and solutions associated with them. The last section deals with good practices in 
the use of Brainhoney.

KEYWORDS: learning management system (LMS), open source, free version, scorm, 
hosted, registration, assignments, tests, gradebook

ВЪВЕДЕНИЕ: ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Опитът на Лесотехническия университет през периода 2005 – 2014 г. в 
работата със системи за електронно обучение се характеризира с готовност 
за експериментиране на нови продукти и търсене на по-добро качество на 
техния инструментариум за представяне на учебното съдържание, комуника-
ция и оценяване. Системата за електронно обучение Moodle 1.5.2 се използ-
ва активно от 2005 г. до 2010 г. за създаването на курсове по дисциплини 
от програмите за дистанционно обучение. Тази версия на системата има 
допълнително разработена функционалност, която не присъства в основната 
версия на продукта и позволява управлението на потребителите по факулте-
ти, специалности, курсове и групи. (Милчев 2006). След 2010 г. Moodle 1.5.2 
постепенно е изместен от e-Learning Shell (5.5.0-U/15.0.2007). От лятото на 
2013 г. се внедрява Blackboard Learn 9.1, съобразно целите на проект BG 051 
PO 001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанци-
онно обучение в Лесотехнически университет.” Създаването на 6 цялостни 
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програми за електронни форми на дистанционно обучение е приоритетна 
цел на проекта. Въвеждането на всяка от изброените системи за управление 
на курсове е съпътствано с увеличаване на разнообразието от учебни дис-
циплини, включени в предлаганите програми за дистанционно обучение на 
университета. Засилва се и интерактивността на представяното съдържание. 
Използването на Blackboard все още е ограничено, и поради тази причина, 
преподавателите на студентите, извън проекта разчитат на утвърдената сис-
тема eLSe. 

Цел на настоящия доклад е представяне на резултатите от търсене на 
платформа за електронно обучение по предварително зададени критерии, и 
изпробването и в курс по английски език за бакалаври по агрономство. Пред 
вече създаден за тях курс в e-Learning Shell, възникна задачата за неговото 
обновяване. Безплатната версия e-Learning Shell 5.5.0-U дава възможност за 
показване на серия от лекции в pdf формат, придружени с ppt файлове, ау-
дио (wav, mp3) и видео (flv). Въпреки включването и на инструмента форум, 
в този си вид курсът значително се доближава до традиционния учебник. 
Една от причините за това е недостатъчният набор от възможни за качване 
файлове, изключващ SCORM пакетите. За повишаване качеството на елек-
тронния курс, дефинирано от Куми и Стивънсън като: „диалог, въвлеченост 
на студентите, подкрепа и контрол”, беше генериран SCORM 1.2, с интерак-
тивно упражнение в подкрепа на диалози на професионални теми (Coomey, 
Stephenson 2001). Скормът е продукт на програмата CourseLab 2.4. Опитите 
за качването му на платформата Moodle 1.5.2 се оказаха неуспешни, тъй като 
той е съвместим с Moodle 2.1, или по-висока версия. Пречка за комуникаци-
ята в Moodle и eLSe се оказа също липсата на бутон прикачване на файлове 
към съобщенията във форума, и на бутон за оценяване от преподавателя на 
отделните коментари и изпратени приложения. Друга слабост на използваните 
системи е честата им недостъпност, поради самоизключване на поддържащи-
те сървъри, дори при краткотрайно спиране на тока. 

За избягване на споменатите слабости се проведе търсене в Google на 
друга система, съобразена с нуждите на електронен курс по английски език. 
Критериите за търсенето са:

• Предлагане на безплатен достъп.
• Притежаване на постоянна сървърна поддръжка, по подобие на 

Фейсбук и други Web 2.0 технологии, достъпни за повечето браузъри, без 
инсталиране на софтуер за всеки отделен компютър.

• Възможност за качване на SCORM пакети.
• Предлагане на форум и уики с бутон за оценяване на отделните съ-

общения.
• Бърза и лесна регистрация и дерегистрация на студенти.
• Лесни за управление курсови настройки и учебни дейности.
• Добра защита на курсовите материали от Интернет пространството.
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Използваните ключови думи, съответстващи на тези критерии са LMS, 
free, hosted, SCORM. Крайният резултат от търсенето е системата Брейнхъни 
(BrainHoney), произведена през 2009 г. от американската компания за образо-
вателен софтуер Аджиликс (Agilix Labs). Системата отговаря на всички зададе-
ни критерии, основана е на облачна технология, и сървърите и се поддържат 
от служители на Аджиликс. Работата с нея е възможна след регистрация на 
преподавателя в сайта http://brainhoney.agilix.com. Платената версия на про-
грамата е въведена в гимназиите на много американски щати. Безплатната 
версия не е достатъчна за нуждите на цяло училище или университет, но е 
напълно подходяща за един преподавател с неограничен брой студенти. Глав-
ните и предимства пред Мудъл и Блекборд са безплатният достъп, липсата на 
инсталация и отпадането на необходимостта от администратор. В Брейнхъни 
преподавателят раздава пароли на студентите и въвежда всеки от тях първо 
в системата, а после ги регистрира в съответния курс. Почти всички учебни 
дейности (задание, форум и тест) са аналогични на тези в Блекборд и Мудъл, 
но са по-лесни за управление. Настройките са направени автоматично, и 
само при необходимост се прави ръчна промяна. 

МАТЕРИАЛИ И ПРОЦЕДУРИ

Важни инструменти, подпомогнали откриването на желаната система, са 
каталозите на популярни платформи и техни характеристики:

1) 150+ Course/Learning Management Systems and Learning Platforms (Hart 
2013).

2) Content/Learning Management Systems (Reddy M, 2013).
Избраната чрез тях система за управление на курсове BrainHoney е 

представена за пръв път през 2009 г. от екип на Agilix Labs, компания базира-
на в град Оръм, щата Юта в САЩ (Devaney 2009). През 2011 г. тя е отличена 
с наградата CODiE на Асоциацията за софтуерна индустрия (SIIA), в категори-
ята „Най-добра система за управление на курсове” (Software and Information 
Industry Association 2011). Наименованието BrainHoney, е измислена от автори-
те дума, чието значение може да се тълкува като „мед за мозъчните клетки”. 
Името, често придружавано от определението “sweet” (сладък) насочва към 
идеята за удоволствие от ученето.

Процедурите по стартиране на курс в Брейнхъни са бързи и лесни. От 
сайта на платформата http://brainhoney.agilix.com се избира опцията “Free 
account”. След попълване на регистрационната форма, преподавателят получа-
ва имейл с адреса на своята демо версия, потребителското си име и парола. 
При влизане в профила си, вижда няколко примерни курса, сред които са 
Getting started (практическо ръководство за работа с платформата) и своя 
собствен курс (Фигура 1). Под наименованието на курса има няколко важни 
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линка: View (дървовидна структура на темите и подтемите); Syllabus (учебната 
програма по седмици) – в този режим се извършва прегледа, редактирането 
на теми, добавянето и изтриването на учебни дейности; Gradebook (електро-
нен дневник); Objectives (изложените от преподавателя учебни цели за всяка 
тема); New Posts (новите съобщения получени във форума). 

Фиг. 1. Начален екран на BrainHoney

За регистриране на студенти, след щракване върху Syllabus, в горната 
част на екрана се показва хоризонтално меню, съдържащо вече изброените 
връзки и няколко допълнителни икони. Иконата изобразяваща зъбчато колело 
е за администриране на курса. След щракване върху нея, и избор на “Users”, 
се въвежда потребител (достатъчни са неговите имена, потребителско име 
(факултетен номер) и парола). След записване на нов студент, следва връща-
не към иконата за администриране, и избор на “Find a student”. При поява 
името на студента, следва неговото маркиране, щракване на бутон “Open” 
в долната част на екрана, и после върху появилия се пак там бутон „Enroll 
user” (регистрирай потребител). В близост до бутон “Open” се намира бутон 
“Delete”, даващ възможност за изтриване на съответния потребител от курса 
и цялата система.
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РЕЗУЛТАТИ

Направеното от преподавателя сравнение между някои често използвани 
инструменти и учебни дейности в BrainHoney (безплатна версия), eLSe 5.5.0-U, 
Moodle 1.5.2 и BlackBoard Learn 9.1, може да се обобщи по определени по-
казатели:

1. Регистрация на студенти
От четирите разгледани платформи единствено при BrainHoney регис-

трацията се осъществява от преподавателя, без посредничеството на адми-
нистратор.

2. Проверка на активността на студентите
В Брейнхъни тя се осъществява при следване на кратък път: syllabus > 

gradebook > щракване върху името на студента > икони за активност и 
статистика. Мудъл и Блекборд предлагат аналогични сведения за активност, 
но пътят за тяхното достигане е по-дълъг. При Блекборд той е: пулт за уп-
равление > evaluation > course reports (много видове доклади, изискващи 
време за ориентация) > отпечатване на доклада във вид на pdf файл. В 
Елсе, при следване на пътя: статистика > посещаемост се изисква въвеж-
дане на отделни факултетни номера. Липсва списък на всички посетители и 
активността им.

3. Оценяване
Брейнхъни, Мудъл и Блекборд осигуряват оценяване на всички видове 

учебни дейности, и възможност за изпращане и редактиране на коментари 
от преподавателя. При Елсе се оценяват само тестовете. Липсва възможност 
за коментиране на отделни постинги от страна на преподавателя. Студентите 
нямат възможност да редактират вече изпратени във форума съобщения. При 
първите три платформи има електронен дневник (gradebook). В Брейнхъни 
пътят до него е: syllabus > gradebook. Оттук се избира конкретна седмица и 
резултатите от всяка дейност са лесно обозрими. При Блекборд пътят е: пулт 
за управление > grade center > full grade center. Появява се дълга таблица, 
в която се намират оценките на дейностите по всички теми. Въпреки съ-
ществуващите варианти за филтриране на информацията по категории, дезо-
риентацията от прекалено многото и излишна информация е налице. Липсва 
вариант за преглед на всички дейности по една конкретна тема/седмица, 
както е при Брейнхъни.

4. Създаване на тестове
Тестовете в Брейнхъни са с предварително зададени параметри (начин 

на номериране, оформление и разбъркване на въпросите). За верен отговор 
на въпрос е отредена по 1 точка. Създаването на тест следва пътя: syllabus > 
избор на седмица > бутон “Add” > assessment (тест). След това препода-
вателят въвежда тестови въпроси, или ги импортира от предишни тестове, 
или от zip файлове, експортирани преди това от Блекборд. За сравнение, 
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създаването на тест в Блекборд е свързано с преодоляване на редица под-
водни камъни, застрашаващи видимостта на теста от стана на студентите. 
При следване на пътя: assessment > test > create, и попълване на форма с 
параметрите на теста, за всеки въпрос по отделно се въвеждат изисквания 
за начина на номериране, оформление, и разбъркване на отговорите. Броят 
точки също трябва да се зададе. След изпращане на готовия тест, той все 
още не присъства като заглавие в списъка със задачи по дадената тема. За 
да стане това реалност, се налага връщане по обратния път: аssessment > 
test > add an existing test (добавяне на създадения тест чрез маркирането 
му в показания списък). Сега тестът се появява в списъка със задачите, но 
иконата му е потъмнена, а под заглавието му има сведение, че не е достъпен 
за студентите. За да преодолеем и това препятствие, трябва от контекстното 
меню до заглавието да изберем “Edit the test options” и изрично да марки-
раме “Make the Link Available”. Препоръчително е и маркирането на “Allow 
unlimited attempts”, ако допускаме студентите да правят теста повторно. Едва 
сега, иконата на теста е оцветена – знак за неговата достъпност за студентите. 
Създаването на тестове в Мудъл също е свързано със задаване на редица 
настройки, но върви по-гладко. Тестовите въпроси в Елсе са с автоматични 
настройки, като ръчно се въвежда само броя точки за даден въпрос. 

5. Импортиране на тестови въпроси
Елсе не предвижда опция за импортиране на тестови въпроси от пре-

дишни тестове. При Брейнхъни, Мудъл и Блекборд това е възможно, като в 
този случай процедурата при Брейнхъни е малко по-сложна, отколкото при 
Блекборд. Пътят на действие за Брейнхъни е: syllabus > избор на седми-
ца > бутон “Add” > assessment > бутон “questions” > question banks (долу 
в дясно) > поява на името на курса > маркиране и двойно кликване > 
постепенна поява на вече създадени тестове и въпросите в тях > марки-
ране на въпрос> кликване върху “use” > вмъкване на въпроса в желания 
тест. Следваният път при Блекборд е: (контекстно меню) edit the test > reuse 
questions > find a question. Импортирането на тестови въпроси в Мудъл е 
свързано с повече проблеми, и изисква умения за програмиране. Освен това, 
в него не могат да се импортират тестови въпроси, създадени в Блекборд. За 
разлика от Мудъл, Брейнхъни импортира тестове от Блекборд. Импортирането 
в Брейнхъни на zip файл с тест от Блекборд се осъществява при следване на 
пътя: десен клик върху избран тест > edit > questions > advanced edit > 
import > качване на zip файла.

6. Учебни дейности
Както вече отбелязахме, Брейнхъни има предимството пред Мудъл 1.5.2 

и Елсе да качва скорм пакети. Подобно на Мудъл и Блекборд, Брейнхъни 
дава възможност за добавяне на форум, уики, блог и журнал. Форумът в 
Брейнхъни позволява на участниците да започват нови теми (threads), а на 
преподавателя, директно да оценява и коментира отделните постинги чрез 
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натискане на бутон “Grade”. Блекборд също дава възможност за оценка на 
съобщенията, но това става чрез отваряне на електронния дневник, открива-
не на конкретния форум и постинг, и избиране на опциите за оценка и ко-
ментар от контекстното меню. Всички настройки на форума трябва специално 
да се зададат от преподавателя, а правото на студентите да започват свои 
теми се придобива чрез администратора. В Мудъл 1.5.2 е заложена функция 
за оценяване на постинги, но тя не активирана, поради други приоритети на 
повечето разработвани дисциплини. (Милчев, Желязова, Розева 2007). В Елсе 
липсва възможност за оценка, както на целия форум, така и на отделните 
съобщения.

7. Проблеми и решения при работата с Брейнхъни
а) Слабости на учебната дейност задание (assignment)
След качване на скорма с интерактивното упражнение, възникна въпросът 

в коя от предлаганите учебни дейности да бъде включен. Очакван резултат 
след работата с интерактивното упражнение е двойките, работещи на общ 
компютър да изпратят звукови файлове с проведени диалози. Първоначалният 
избор на задание (assignment) се оказа неудачен. Заданието, изпратеното от 
студента не може да се трие, нито да се редактира от него или преподава-
теля. Възможно е само, при влизане в електронния дневник (gradebook), и 
отваряне на изпратения документ, преподавателят да натисне бутон “Allow 
retry”. Това позволява на студента да изпрати още един документ, и вече се 
натрупват два файла, без възможност за изтриване. Много по-подходящ вид 
учебна дейност както за скорма, така и за изпращане на текстови документи 
се оказа форумът (discussion board). Предимствата на този тип учебна дейност 
са, че студентът може да прикачи към съобщението звуков или друг файл, 
и има възможност за изтриването му, и изпращане на друг. Преподавателят 
също има опция за триене на постингите.

б) Проблеми с изтриването на излишните учебни дейности
Качването и триенето на файлове в Брейнхъни се осъществява без про-

блем. При влизане в учебната програма, всички качени файлове са видими 
в дясната част на екрана. Чрез бутоните “Add” и “Delete”, в долната част, 
бързо добавяме или премахваме файлове. Оказа се, обаче, че има проблем 
с изтриването на учебните дейности, от които вече са премахнати файловете. 
Изтритите дейности, се натрупват в коша за боклук, чиято икона е в горната 
част на екрана. Те не могат да се отстранят от там, а само да се възстано-
вят на предишното си място. Подходящо решение на проблема се оказа 
възможността за възстановяването им на друго място (в друга седмица от 
учебната програма), и озаглавяването им по нов начин. Така, изхвърлените в 
коша дейности се премахват и оползотворяват. 

8. Добри практики в използването на Брейнхъни
Проучване, направено с помощта на търсачките Гугъл, Гугъл Сколар и Ян-

декс показва, че Брейнхъни все още (2014 г.) е популярна главно в САЩ – в 
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гимназиите и някои университети като Държавния университет във Финикс, 
Аризона, Селскостопанската академия Нелсън (Nelson Academy of Agricultural 
Sciences, Scobey, Montana) и Бизнес колежа LDS в Солт Лейк Сити (LDS 
Business College).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Направеният паралел между няколко системи за електронно обучение 
показва, че системата Брейнхъни, освен, че е безплатна и винаги достъпна, 
допринася за повишаване качеството на електронния курс по английски език, 
според критериите на Куми и Стивънсън (Coomey, Stephenson 2001). Техни-
ческото осигуряване на SCORM, съдържащ интерактивно упражнение, дава 
на обучаваните надеждна подкрепа в конструирането на собствени диало-
зи. Работата по записване и изпращане на диалозите във форума, ангажира 
вниманието и компетентността им в няколко области – английска граматика, 
дисциплини от учебния план по агрономство, технически умения. Свободата 
за редактиране и повторни опити, предоставена от Брейнхъни, дава усещане 
за контрол над системата. Коментарите на преподавателя към изпратените 
диалози и изтъкването на опитите за плагиатство от сценариите на колеги са 
индикация, че работата на обучаваните също се контролира. Резултатите от 
сравнението на възможностите на Брейнхъни с тези на останалите платфор-
ми потвърждава избора на системата като най-подходяща, за момента, за 
целите на обучението по английски език. Бързата ориентация на преподава-
теля и студентите в нея, поради съкращаване на част от излишните опции 
и настройки, способстват за съсредоточаване върху учебното съдържание, 
вместо върху технически проблеми. Отбелязаното превъзходство на Блек-
борд по отношение на по-лесното създаване на тестове и импортиране на 
тестови въпроси, отстъпва на заден план, пред способността на Брейнхъни 
да импортира тестове, създадени в други системи (Blackboard и WebCT). 
Опитът с Брейнхъни, показа също, че тя стимулира комуникацията между 
студентите и взаимното им изслушване. След изпращане на аудио диалозите 
във форума, всеки студент има постоянен достъп до всички записи. Много 
обучавани, по собствена инициатива, слушат изказванията на другите, и се 
стремят да заимстват, макар понякога, в нежелана степен, положителното в 
тях. Тази качествена промяна в културата на комуникация показва положи-
телното въздействие не само на Брейнхъни, но на системите за електронно 
обучение като цяло. В традиционните занятия по английски език, стремежът 
на говорещите е да се изкажат и да бъдат оценени, след което прекратя-
ват ангажимента си към практикуването на говоренето (в което се включва 
слушане). Причина за това е често шумната обстановка и демотивиращата 
липса на време за изслушване и обсъждане на всеки диалог. При работа 
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със система за електронно обучение, всички двойки могат едновременно да 
се записват. Това засилва нетърпимостта им към излишния шум. По-късно, 
те имат възможност на спокойствие да изслушат колегите си, да вникнат в 
думите им, и да правят сравнения. Използването на Брейнхъни по този начин 
съдейства не само за подобряване качеството на комуникацията, но също 
за ефективното използване на учебното време, и предоставяне възможност 
на всички да говорят и да получат реален резултат от труда си – диалог, 
записан и качен в платформата, а не изпарили се на момента думи, без да 
достигнат до своя адресат. Заключенията относно повишените комуникативни 
умения на работещите с платформата, дават идеи за дизайн на нови учеб-
ни дейности, изискващи прослушване записите на другите, и извличане на 
определена информация от тях. Подобни задачи, разбира се, трябва да са 
съобразени с нагласите на студентите, и склонността им да предоставят за 
обсъждане своята работа.
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АНАЛИЗЪТ НА КЛАВИРНИ ЦИКЛИ 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВРЪЗКАТА 
МЕжДУ ОБУЧЕНИЕТО И БЪДЕЩАТА 
ПРАКТИКА НА МУЗИКАЛНИЯ ПЕДАГОГ

гл. ас. д-р Красимира филева-Русева
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив

THE ANALYSIS OF PIANO CYCLES 
FOR IMPROVEMENT OF THE RELATION 
BETWEEN THE LEARNING AND THE FUTURE 
PRACTICE OF THE MUSIC PEDAGOGUE

Krasimira Fileva-Ruseva

ABSTRACT: A quantity of pieces, forming the piano repertoire of the students, 
specializing music pedagogy are selected according to music material fixed for listening 
in music textbooks for the comprehensive school. A part of this material represents 
children’s pieces usually included in cycles. If the students through listening and analysis 
become well acquainted with all the pieces in the cycle (that they have no time to 
learn completely), they will more convincingly and fascinatingly convey the sense, the 
plot, the imagery of the cycle such as the style peculiarities to their pupils. This is 
important knowledge, forming the fund “music culture” of the pupils. Thus achieved 
better connection between the education and the future practice improves the quality of 
the education of the music teachers.

KEYWORDS: piano cycles, music lessons, music pedagogue, comprehensive school 

С членството на България в Европейския съюз и отварянето на евро-
пейските граници пред учащите българи много студенти се насочиха към 
известни и престижни западни университети. За да получат шанс и нашите 
висши училища да обучават най-способните и мотивирани млади хора, ни-
вото на образованието в България трябва да се подобри, от една страна, 
чрез ускорено, но поднесено по достъпен начин натрупване на достатъчни 
по обем и качество знания и умения, а от друга страна – чрез по-тясна 
връзка на усвоявания учебен материал с бъдещата практическа дейност на 
младия специалист. Типът подобрение, който предлагам, е една малка крач-
ка напред в това отношение, но има ефект върху удовлетворяването и на 
двете изисквания.
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За студента, подготвящ се по специалността „Педагогика на обучението 
по музика”, наред с другото необходимо, с особена важност изпъкват две 
умения:

– Умението да се свири на музикален инструмент. В музикалнопедагоги-
ческата практика най-приложимият инструмент е пианото. Учителят трябва да 
може да акомпанира изпълнението на класа, да свири темите на изучаваните 
творби, да показва по-леки, кратки и достъпни за ученическата аудитория пи-
еси от композитор, чието по-сложно произведение се разглежда в конкретно 
занятие. Към това умение се подразбира и натрупването на достатъчно богат, 
разнообразен, но приложим в клас репертоар от клавирни пиеси.

– Умението да се представя пред учениците едно музикално произведе-
ние, да се говори за него на учащите така, че те да си изяснят специфичната 
драматургия на творбата и особеностите на авторовия стил. Тази информация 
трябва, освен другите изисквания, да бъде поднесена максимално кратко, да 
не „натежава” в урока, да не препятства активността на учениците, превръ-
щайки ги в пасивни слушатели, но също да бъде максимално достъпна, за да 
бъде разбрана от тях и и максимално въздействаща, за да ги заинтригува, да 
ги предразположи да я запомнят, да ги подтикне да потърсят допълнителни 
сведения за композитора и пиесата, с което да повишат музикалната си култу-
ра. От друга страна студентът също трябва да бъде мотивиран да се развива 
и усъвършенства като специалист. За него също, както и за учениците му 
важи правилото, че това, което е непознато и неразбираемо, се отхвърля като 
чуждо и безинтересно.

Съществуваща и в момента връзка между обучението и професионал-
ните потребности от умения на учителя по музика е тази, че, независимо от 
това, какъв музикален инструмент изучава студентът, той задължително усво-
ява определен набор от умения и музикален материал на пиано. Основната 
част от творбите, съставляващи клавирния репертоар за студентите-музикални 
педагози се подбира в съответствие с произведенията, предвидени за слуша-
не в занятията по музика в общообразователното училище. Немалка част от 
тези произведения, особено изучаваните в началните класове представляват 
кратки пиеси, обикновено включени в цикъл. Клавирните цикли съдържат 
няколко пиеси с различен характер, но често със сходна помежду си образ-
ност (например „Карнавал на животните” от Н. Стойков, „Детски птици” от 
К. Илиев). Пиесите в цикъла най-често следват една след друга на принци-
па на контраста. Например бърза, игрива миниатюра е следвана от бавна, 
спокойна, след нея се появява бодра, маршова, поредната е бавна, елегич-
на и т.н. Детските пиеси обикновено имат програмно заглавие (насочващо 
асоциациите към определен образ, например „Кучето „Джаф” из „Младежки 
албум” от В. Казанджиев) и нерядко включват интересни звукоподражателни 
моменти. В случая с пиесата „Кучето „Джаф” чрез много забавно звукоподра-
жание прозвучава „гласът” на кучето и особено находчиво са предадени ха-
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рактерните настроения на малко „избухливия”, но предан приятел на човека. 
Едно от нещата, които децата от общообразователното училище ще научат, 
прослушвайки тази пиеса, е, че музиката може да изобразява, при това може 
да влага и различни чувства при обрисуването на образа – в примера, който 
посочих такива чувства, показани чрез звуци са гневът в лаенето на ядосаното 
куче и гальовното скимтене на разнежения домашен любимец. Пиесата „Ку-
чето „Джаф” е част от материала за слушане в часовете по музика в СОУ. За 
да се обогатят впечатленията на учащите, а също и да се представи по-въз-
действащо в клас темата „Музиката може да изобразява” (включена в учебник 
по музика за началния курс на СОУ), е уместно да се направи съпоставка с 
пиесата „Котката „Мър” от същия клавирен цикъл. Пиесата „Котката „Мър” 
не е предвидена за слушане в СОУ и съответно за изучаване на пиано от 
студентите, т.е. ако те не са запознати с образността на целия цикъл, няма 
да могат да направят подобно сравнение. Ако учителят познава емоционал-
ното съдържание и похватите за звукоизобразяване в клавирните миниатюри 
„Младежки албум” от В. Казанджиев, лесно ще се ориентира да подбере за 
съпоставка точно тази пиеса и, представяйки двата толкова различни „героя”, 
може да направи урока незабравим за своите ученици. Затова обаче, той 
трябва добре да познава клавирния цикъл, за да подбере такава пиеса, къде-
то звуковият образ най-ярко, въздействащо и лесно доловимо за ученическата 
аудитория контрастира на първия персонаж.

Цялостният анализ на клавирен цикъл откроява и друго: съдържанието 
на „подтекста”, поуката, която композиторът отправя към своите малки слу-
шатели и изпълнители, тъй като циклите от детски пиеси са предназначени 
основно за изучаване от малки пианисти, които да развиват инструменталните 
умения и артистичността си. В някои от тези цикли обаче, при по-внимателен 
анализ могат да бъдат открити и морални послания, закодирани в музиката. 
Например в по-горе цитирания цикъл „Детски птици” от К. Илиев последната 
пиеса – „Северният вятър гони лястовичките”, завършва с „победа” на отри-
цателния герой – студеният, зъл вятър „прогонва” малките птички. Подобна 
насоченост – положителният герой губи – има пиесата „Първа загуба” из 
Юношески албум” от Р. Шуман, сходен е характерът също и на „Погребе-
нието на куклата” из „Детски албум” на П. Чайковски. Скритият смисъл на 
тези пиеси е, че добрият, симпатичният, обичаният персонаж, с който детето 
несъзнателно се отъждествява, не винаги печели, че детето, на което до оп-
ределен момент възрастните са отстъпвали, позволявали са да ги „победи”, 
трябва да се научи и да губи. Това е, на практика, надзъртане над света 
на приказките и „проглеждане” в реалния свят, в света на възрастните. Тези 
„проглеждания”, с различен конкретен сюжет, учат на търпение, на толерант-
ност към заслужените успехи на другите, но и на това, че за победата трябва 
да се положат усилия. Различно е посланието в „Ехо в планината” из „Мла-
дежки албум” от В. Казанжиев. Необичайно дълго траещият експеримент, в 
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който малкият изследовател не се уморява да „изобретява” и да поставя нови 
и нови, все по-сложни задачи пред ехото, подсказва това, че композиторът се 
обявява в подкрепа на изследователския интерес, на желанието да откриваме 
и проучваме, на куража да опознаваме новото. За да станат тези послания 
достъпни за учащите, те трябва да бъдат „разкодирани” от техния учител. За 
да бъде в състояние да се справи с такива задачи, учителят трябва да получи 
задълбочена подготовка.

Към артистичността на малкия изпълнител, обучаващ се да свири на 
пиано и към емпатията на малкия слушател, изучаващ музика в СОУ, поня-
кога са поставени нелеки задачи. В споменатата по-горе пиеса „Северният 
вятър гони лястовичките” из „Детски птици” от К. Илиев учащият пианист 
трябва, подобно на акьор в моноспектакъл, да се превъплъщава неколко-
кратно в различни образи – в случая ту в отрицателния герой – студения, 
бурен северен вятър, ту в малките птичета, които, за момент прогонени, се 
връщат отново, опитват се да удържат позициите си, съпротивляват се на 
гневните пориви на вятъра. При това е необходимо още неопитният артист 
рязко да „превключва” от изразяване на единия персонаж към представяне 
на другия. Слушайки тази или подобна пиеса, ученикът в СОУ трябва да 
бъде подпомогнат да съпреживява последователно чувствата, завладяли и 
двата типажа. Така се изяснява, че дейността „слушане на музика”, ако е 
пълноценно проведена, може да окаже ценно влияние върху развитието на 
личността на ученика – той придобива практика да преживява събития и си-
туации, в които не е участник, да се вживява в чувствата, изпитвани от друг 
персонаж, да се „поставя на негово място”. Слушането на музика развива 
не само неговия емоционален потенциал, но и неговата емпатия, неговата 
човечност. Това още веднаж доказва необходимостта студентите – бъдещи 
учители по музика – да получат необходимата подготовка да откриват и 
формулират заложените в творбите идеи и да вербализират и представят 
наситилите пиесата чувства.

Идеята за красотата може да бъде открита почти във всяка пиеса, но 
е изведена особено пълноценно в „Славейчето в розовия храст” из „Детски 
птици” от К. Илиев. Двата персонажа – изкусният горски певец и розовият 
храст, са по своему красиви. Фините трилери и тремоли, характеризиращи 
пеенето на славейчето, тяхното разнообразие и „въздушна” лекота представят 
птичката като умел певец, който пее така леко, безгрижно и естествено, как-
то диша. Розата е изобразена със стройната симетричност на повтарящи се 
възходящи арпежовидни движения (като двете тризвучия, образували арпежа, 
помежду си също имат сходна структура). Тези прецизно изградени арпежо-
видни движения, при използвания среден и висок регистър се асоциират с 
тънки, грациозни клонки, а размерът 68 допълва усещането за ефирна грация. 
Това налага извода, че в пиесата са съпоставени два типа красота – докато 
розата е красива с това, което е, то славейчето е красиво с това, което може. 
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Естествено, неподготвен да анализира студент не би извлякъл подобен извод, 
дори и да е свирил тази пиеса.

Нови композиционни похвати, характерни за музикалния език на ХХ и 
използвани и в ХХІ век могат да се открият в „Камбанен звън” на В. Казан-
джиев. Едно от тези средства е изкуствената ладова структура, когато компо-
зиторът не използва наготово битуващи от векове в музиката звукореди, а сам 
създава звуковата редица, от която ще бъде съставена творбата му. С такава 
звукова редица Казанджиев пресъздава сполучливо хаотичното струпване на 
звуците на много и различни камбани. За описване на случайните комбина-
ции от тонове композиторът използва и алеаторика – похват, при който по 
зададени кратки тонови модели, изпълнителите по свое желание разместват 
тоновете в модела, който свирят (в други произведения го променят ритмиче-
ски или темпово). Ефектът е непредвидимо наслагване на звуци, каквото ще 
се получи при едновременния звън на много камбани. Тъй като хаотичността 
и наслагването затрудняват възприемащия да открие модела (предполагат оп-
ределено усилие), обикновено този похват се използва, когато е необходимо 
да се предизвика усещане за напрежение. В случая с „Камбанен звън” алеа-
торният момент подготвя кулминацията на пиесата. Алеаторни моменти могат 
да бъдат създадени и в клас, например, като на учениците се предложи да 
изговарят една и съща дума или фраза, но всеки да я произнася с различна 
бързина. Изпълнението на така опростената задача не е сложно и се посре-
ща с желание от учащите. Усвоявайки и изпробвайки някои от тези похвати 
със собствените си възможности, учениците се запознават с новия изразен 
език на съвременната музика. Усвояването на нейната „лексика” я прави и 
по-близка, по-разбираема.

Всичко това показва, че, изучавайки една пиеса от даден цикъл клавирни 
миниатюри, е необходимо студентът да се запознае с целия цикъл. Програма-
та за обучение по пиано е достатъчно натоварена, за да се изисква детайлно 
усвояване на всички пиеси на пианото. Освен това някои от миниатюрите по 
сложност надвишават възможностите, особено на студентите, изучаващи пиа-
но като задължителен инструмент (непианистите). Затова удачен подход е така 
нареченото ескизно изучаване, което се изразява в прослушване на пиесата, 
просвирване на темите на творбата, анализиране на музикалната форма и 
използваните изразни средства, съпоставяне на образността с тази на усвое-
ните по същия начин останали пиеси, изводи за характерния музикален език 
в целия цикъл и за идеите, които той носи.

Ескизното изучаване се провежда по следния начин:
1. Отначало нотният запис на творбите, които предстои да бъдат анали-

зирани, се разглежда най-общо. При този начален преглед се събират впе-
чатления за авторовите означения за темпата на пиесите, като в някои случаи 
композиторът е отбелязал и общия характер на някоя миниатюра (например 
“Grazioso, ma malincolico”, “Innocente e comodo” – заглавия на миниатюри 
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из „24 багатели за пиано” от И. Спасов), метрическа организация, означени 
промени в темпото или метрума в рамките на една пиеса, типът контраст 
в цикъла (темпов, метричен, съпоставка на характери), програмни заглавия, 
където съществуват и в немалка степен могат да насочат първите представи 
за характер на отделните миниатюри. От голямо значение е също, и такава 
информация може да се получи от заглавията на пиесите и от евентуално 
словесно пояснение на композитора, дали конкретният клавирен цикъл има 
за сюжетна основа определено литературно произведение, или дори „цикъл” 
(доколкото този термин е приложим). Така например персонажите от кла-
вирния цикъл „За животните” на Н. Стойков имат за прототип героите на 
приказката „Бременските музиканти”, „Андерсенови приказки” на С. Борт-
киевич е вдъхновен от приказките на Х. К. Андерсен и отделните клавирни 
пиеси носят същите заглавия – „Храбрият оловен войник” „Принцесата върху 
граховото зърно” и т.н. Дори в определени тактове в партитурата са указани 
с думи ключови моменти от развитието на приказката. Например „войникът 
пада в печката....” („Храбрият оловен войник”, т. 63 – 64), „...и се стопява” 
(„Храбрият оловен войник”, т. 73). Композиторът е направил това не само за 
да ориентира малките изпълнители и слушатели за характера на обозначеното 
по този начин музикално построение, но и, за да предостави възможност, с 
помощта на педагога да се разгледа, с какви клавирни средства авторът 
е постигнал дадения характер и с какви средства пианистът трябва да 
го подчертае. Това е и урок по емоционално-смислово значение на оп-
ределен набор от музикалноизразни средства и тяхното въздействие и 
същевременно ценно знание за композиторските и изпълнителски похвати. 
Литературно произведение е в основата и на клавирния цикъл „Пеперуди” 
от Р. Шуман. (“Flegeljahre” – „Момчешки години” от Жан-Пол) За подобна 
опора на бъдещия анализ, където няма означения в нотния текст, могат да се 
почерпят сведения от изказвания, интервюта, статии, книги на композитора. 
Понякога такива факти са представени в предговора към нотното издание. Те 
са изключително ценен ориентир за по-нататъшните разсъждения и изводи, 
които ще се направят за клавирния цикъл.

2. Следва прослушване на творбите. Когато съществува интегрално из-
пълнение и времетраенето на целия комплекс позволява (т.е. цикълът не е 
твърде продължителен), е удачно той да се прослуша цялостно. Много про-
дължителните цикли се прослушват на отделни части, като решението, колко 
творби ще се обхванат на едно прослушване зависи от времетраенето им, 
от сложността на музикалния изказ – фактурата (музикалната тъкан), формата, 
типа многогласие, както и от възможностите на студента да се ориентира. За 
слушане на пиесите е важно да се предвиди стойностно и стилово коректно 
изпълнение. При това начално прослушване се придобиват по-конкретизи-
рани впечатления за общата звучност, съпоставят се звуковите възприятия с 
представите, получени при предхождащия преглед на нотния текст, уточнява 
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се вече съставеното общо мнение за характера на отделните пиеси, търси се 
смисловият център на цикъла. Особено благоприятно е, ако има възможност 
творбата да се прослуша в повече от една интерпретации. Това ясно раз-
граничава изразните средства използвани от композитора, от изпълнителските 
изразни похвати, чието прилагане и дозиране варира в отделните артистични 
концепции. При студенти, които имат натрупан богат фонд от музикалнослу-
хови представи, т.е. няма да се затруднят да анализират пиесите, без да се 
опират на слухови възприятия, когато творбите, които се изучават са много 
известни или с много семпла музикална тъкан, или когато не съществува за-
пис, може да се пристъпи направо към следващия етап.

3. Работата продължава с детайлен анализ на всяка пиеса, като, в зави-
симост от конкретната необходимост, този анализ се извършва върху нотния 
материал, просвирва се на пиано мелодията, някои съзвучия, откъси, теми, 
прослушват се еднократно или неколкократно отделни сегменти, цялата пие-
са, съпоставят се изпълнения, когато са налични повече от една стойностни 
интерпретации. Конкретни предписания за този етап от дейността е трудно 
да се направят, тъй като успехът зависи както от сложността на пиесата, от 
налична информация, дадена от композитора или от други изследователи, 
така и от аналитичните способности на студента и опита му да прави раз-
бор на изразните средства. Това, което със сигурност мога да препоръчам, 
е първите опити за формално-естетически и изпълнителски анализ да се 
правят съвместно с клавирния педагог.

При детайлната фаза на анализа се обръща внимание на следното:
а) Музикалната форма трябва да се изясни, тъй като тя в голяма сте-

пен ориентира за основните насоки на развитие на художествените образи в 
творбата. Например:

– Едноделната форма по правило експонира един музикален образ, 
съдържа основните му характеристики, прави го разпознаваем, предизвиква 
емоционалната реакция на възприемащия пиесата към този персонаж.

– Двуделната форма предоставя допълнителни възможности за доизя-
сняване на образността, създава възможност за по-богато представяне на 
характера на творбата чрез нови емоционални нюанси.

– Триделната форма най-често предполага контраст между двата крайни 
дяла, от една страна и средния дял – от друга. Триделната форма с буквална 
реприза – когато третият дял буквално повтаря първия, е носител на симе-
трия и ревновесие.

– Вариационната форма представя героя, обрисуван в основни черти в 
темата, в различни ситуации, от различни гледни точки, добавя нови характе-
ристики, обогатява първоначално създадената представа за персонажа – те-
мата.

– Сонатната форма, която е много рядко срещана в цикъл от мини-
атюри, но е част от сонатния цикъл, предполага противопоставяне на два 
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контрастиращи по характер образа, развитието им, като по-често те влизат в 
конфликт, обединяването им в края или налагането на единия от образите. 
Естествено откриването на формата на пиесата е неотменна част от зна-
нието за нейния характер и промените в него.

б) Едно музикалноизразно средство не може да прояви въздействие 
самостоятелно, т.е. без съчетание с други изразни средства, с които взаимно 
се допълват и изясняват характера, който авторът е заложил в произведени-
ето. Именно комбинацията, специфичното съчетание на средства обгръща и 
завладява слушателя, насочва го към разкриване характера на музикалния 
образ. Обект на вниманието на изследователя са фактурата, мелодията, ти-
път многогласие (ако в пиесата има едногласни моменти, е необходимо да 
се уточни комбинацията от приложени изразни средства, за да се направят 
адекватни изводи за смисъла на едногласа), съзвучията, ладовото наклоне-
ние, метрическата организация и използвани характерни ритмически групи, 
темпо, предписани промени в темпото, мелизматика, както и означенията за 
изразните средства, които ще използва изпълнителят – динамика, педализа-
ция, артикулация, акцентуация, агогика. Например широко разпространената 
ритмическа група , често появяваща се в силен метричен момент, при 
тривременен метрум –  е характерна за танца мазурка, а при 
двувременен метрум – , бавно темпо и минорно ладово накло-
нение се свързва с траурен марш.

в) Кулминацията – ярка, по-мека или несъстояла се (поривът е прекъс-
нат преди да се появи ясен емоционален връх), достигната постепенно или 
внезапно, приключила с рязък срив или с плавно уталожване на напрежение-
то, подсказва много за характера на цялата творба. Кулминационният момент 
в Багатела № 1 из „24 багатели за пиано” от Иван Спасов е едногласен, докато 
многогласие се среща в построения, които не са толкова ярко емоционално 
обагрени. Кулминацията – емоционалният и смислов връх на всяка творба, 
фокусиращ в себе си най-голямото напрежение, за да се изрази, да изпъкне 
пред останалата музикална тъкан, „се нуждае” от достатъчна звукова маса, за 
да се усети като най-ярък елемент. Това обикновено изисква най-голяма плът-
ност – най-много звуци да бъдат използвани именно в този момент. Затова 
появата на едногласна кулминация не може да бъде случайна и, съответно, 
не може да бъде отмината от изследователя. В пиесата, която посочих като 
пример кулминационният момент представлява четирикратно повторение на 
един и същ тон във високия регистър (този регистър звучи пронизително, 
когато тонът се взима силно). Върховият момент настъпва внезапно, без подго-
товка, като болезнен вик. За музикалното изложение до момента се използва 
среден и нисък регистър. „Викът” се повтаря, но върху малко по-нисък тон 
непосредствено преди края на пиесата. Това „оголване” на звуковата тъкан 
до едноглас точно в кулминационния момент, съчетано с високия регистър, 
силната звучност и предписанието на автора за рязко, отсечено изпълнение 
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(при което допълнително се губи звукова маса), създаденото „противоречие” 
между начина, по който са използвани изразните средства и емоционално-
смисловата натовареност на момента извиква усещането за болезнена само-
та, като че ли дори акомпаниментът е „изоставил” солиращия глас точно във 
върховия момент. При справка с литературните произведения на Спасов от 
периода, когато са написани багателите, се изяснява, че темата за самотата 
„владее” и тях.

г) В някоя пиеса може да се срещне музикален материал от друга 
пиеса от цикъла. Например в миниатюрата „Веселото врабче” из „Младежки 
албум” от В. Казанджиев се появяват интонации от пиесата „Шега” от същия 
цикъл. Това явно подчертава веселието, забавлението на малката птичка. Не 
такъв е случаят със „Страшен сън”, отново включена в „Младежки албум” от 
В. Казанджиев. В тази пиеса звучат интонации и съзвучия от няколко други 
миниатюри от цикъла, но „разтеглени”, „деформирани” интервалово или рит-
мически, или прозвучаващи неестествено, сподавено тихо. Тези похвати по-
казват идеята на композитора, че нощният кошмар съдържа образите, които 
детето вижда през деня, но нощем, разкривени и уголемени, или обезсилени, 
те го стряскат и тревожат.

4. Заключителният етап на анализа представлява нов поглед върху це-
лия цикъл, вече от позициите на познаване характера и динамиката на проме-
ните във всяка пиеса. При тази фаза също може да се наложи прослушване 
на клавирния цикъл, което при възможност, отново, както и при началното 
запознаване, е цялостно. Правят се заключения за типа връзки между отдел-
ните пиеси, обобщава се насоката на развитие в цикъла или контраст между 
елементите му (вече на основата на детайлизираните знания за образността и 
развитието на всяка пиеса), съпоставят се изразните средства, използвани от 
изпълнителя от прослушвания запис с формираната от студента концепция за 
изпълнение на цикъла, а където са осигурени записи на повече интерпрета-
ции, се сравняват похватите на различните изпълнители.

Анализите, които студентите правят, освен конкретния набор от приложи-
ми знания в бъдещата учителска практика, са необходими и в друг смисъл. 
Достигането до адекватни изводи при изследване на материя, при което 
може да има повече от един верен отговор (тъй като възприемането и тълку-
ването на произведение на изкуството е нещо в немалка степен субективно), 
не е лесна задача. Осъществяването й изисква много наблюдения, стриктен 
и изчерпателен разбор на всички използвани от автора и изпълнителя сред-
ства и похвати, множество съпоставки на резултатите (каквито в настоящата 
разработка спестих). Анализирането на повече произведения от един автор, 
на няколко клавирни цикъла от различни тонови творци е от полза на опита 
за извършване на детайлен и достоверен формално-естетически и изпъл-
нителски анализ. Тази дейност е необходима също и за развитие на способ-
ността за точна, ясна, кратка и въздействаща вербализация на постигнатите 
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заключения, крайната цел на чието извличане е да бъдат съобщени на учени-
ците. Придобивайки практически опит в тези дейности, бъдещият музикален 
педагог ще може да се справя с анализа и на произведения и цикли, които 
не е разглеждал по време на обучението си. Всичко това – натрупаният 
фонд от знания и придобитата опитност – го прави по-ерудиран и спосо-
бен да предава по-интересни знания по-достъпно и завладяващо.

В днешно време тези постигнати качества са особено необходими на 
учителя по музика. Отсъствието на интерес и неглижирането на учебните 
дисциплини от естетическия цикъл е всеизвестен факт. Резултатите от това 
също са широко известни. На учителя по музика се налага да „разбие” кли-
шето, че класическата музика е остаряла, отживяла, безинтересна, както и 
представата, че „съвременна” музика е само развлекателната. Запознавайки 
учениците с по-достъпни образци на нова музика, каквито са детските кла-
вирни цикли и някои цикли от миниатюри от съвременни български компози-
тори, представяйки ги по неочакван и увлекателен начин, говорейки директно 
на чувствата на учащите, преподавателят има възможност да ги заинтригува, 
да ги приобщи към достиженията на сериозната музика.
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CREATIVE AND INNOVATIVE MODELS IN 
PREPARATION FOR TEACHING PRACTICE OF 
MUSIC STUDENTS IN THEIR MASTER'S DEGREE

Tsvetanka Kolovska

ABSTRACT: Teaching music at schools contributes arts education and aesthetic 
education of young people. Today it is not intended to address the professional knowledge 
and competence, but to enlarge the creative process and the search for alternatives. 
Preparation in teaching practice for future music teachers is oriented towards the new trends 
in theory and musiceducational practice and educational tasks in accordance with the 
requirements and needs of modern life.

KEYWORDS: teaching practice, music education, reform school

Музикалната култура е съществена част от културата на всеки човек. 
Обучението по музика в детска градина и училище е единен, постепенен 
и целенасочен процес, който осигурява формиране и системно развитие на 
способностите на личността да възприема, разбира и обича музиката, на уме-
нията да изпитва естетическа наслада и потребност от нея, на отношение на 
младите хора към музиката, изкуството и живота като цяло. Основните зна-
ния за музиката са елемент от системата на общото образование на всички 
страни. Музикалното възпитание и обучение са неразривна и важна част от 
изграждането на подрастващите като пълноценни личности, важно средство 
за осъществяване на художественото образование и естетическото им възпи-
тание. Това важи още повече днес, когато заобикалящата ни действителност 
е пренаситена от музикални явления, за съжаление невинаги подходящи за 
формиране и възпитание на художествени критерии и естетическа нагласа у 
подрастващите.

Ролята на музикалния педагог в съвременното музикално обучение е 
ключова. Важни и значими в този процес са комплекс от качества сред които 
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художественотворческа ориентация и професионално развита личност. Под-
готовката по педагогическа работа по музика на студентите в магистърска 
степен има определено място и значение в изграждането им като учители по 
музика с висока научна и теоретико-практическа подготовка. Тя е изключи-
телно отговорен и важен процес, оперативно и стратегически планиран във 
времето. Качеството му се явява ключов проблем за съвременното общество 
и е сред основните цели в контекста на цялостното образование в страната. 
В тази връзка педагогическа практика следва да бъде предизвикателство за 
студентите-стажанти по музика, творческа лаборатория за иновации, опит, 
овладяване на компетентности и нови подходи, които осигуряват ефектив-
ността на музикално-възпитателния процес и необходимата за това готовност 
на младите хора за успешно справяне в реална учебна среда.

Настоящата статия е насочена към проблеми, свързани с музикалнопе-
дагогическата подготовка на бъдещите учители по музика. В теоретически и 
практически план се извеждат въпроси, засягащи модели на работа, свързани 
с различните музикални дейности в обучението, като съзнателно се подчер-
тават творчеството и иновациите в тях. Целта на разглежданата тема е да 
се потърсят, разкрият и обосноват механизми на успешна педагогическа 
подготовка по музика. Познаването на характерните им особености би под-
помогнало студентите в магистърска степен при преподаването на „музика” 
в изработването на стратегии и формулирането на принципи, при селекцията 
на музикален материал, подбора и подготовката на отделните задачи в му-
зикално-възпитателния процес както и при изпитване и оценяване на обуча-
ваните.

Днес се говори за иновации в обучението на всички нива. Иновацията 
е промяна, изменение, нововъведение. Промяна на гледната точка към музи-
калното образование, изменение на методите на преподаване и методите на 
усвояване, нововъведение в различни аспекти от музикалнообразователната 
система.

Музикалнообразователният процес в съвременното училище също е об-
хванато от образователни реформи. Новата ориентация е свързана с друг 
тип изисквания към учителя по музика – стабилно музикално образование, 
творческа ориентация, многофункционалност. В теоретичен план от съществе-
но значение е да се разкрие сложното и динамично единство на факторите, 
влияещи върху мястото на предмета „музика” в процеса на обновление. От 
друга страна практическото усвояване на факторите е необходимо, за да се 
отговори на изискванията на съвременното общество.

През ХХI век се утвърждава иновативна система на обучение – интерак-
тивната. Новите педагогически технологии, родени в условията на синхрониза-
ция с европейските образователни системи, са свързани с нова насока на му-
зикалнопедагогическата подготовка на младите хора. Наред с традиционния 
начин на обучение, ориентиран към преподавателя, който е основен източник 
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на информация за своите обучавани, съвременните тенденции в музикалното 
образование насочват вниманието към личността на ученика като субект. Той 
вече не е обект на едностранен учебен процес, при който преподавателят 
е подател, а учащият – получател на информация. Тази форма на обучение 
е повече информираща, характерна за лекционно обучение, а обучаваният 
остава пасивен, често незаинтересован и до голяма степен „изключен” от 
реалната обучаваща среда.

Друг подход към обучението по музика е този, при който информа-
цията идва от учениците и е насочена към обучаващата система (в лицето 
на преподавателя). Този подход е характерен за самостоятелната работа и 
най-вече за задачите с творчески характер. Идеята за търсене и прилагане 
на разнообразни практики за осъвременяване на практическата подготовка 
на студентите, избрали професията музикален педагог, намира реализация в 
нови модели на подготовка, иновативни и творчески по своята същност.

Именно с такава цел – да се стимулира подготовката на младите кадри, 
да се мотивират да търсят и прилагат нови творчески форми и подходи във 
връзка със структурата на урока по музика и дейностите в него, екип от 
преподаватели от катедра „Музикална педагогика и дирижиране” в Академия 
за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив организира и про-
вежда Национален конкурс за студенти – учители по музика. В него участие 
вземат бакалаври и магистри, разделени в отделни състезателни категории, 
които се обучават в специалност „Педагогика на обучението по музика” в 
АМТИИ и други висши училища в България в областта на музикалната пе-
дагогика. Целта на конкурса е да стимулира създаването и внедряването на 
успешни педагогически практики, да поощрява креативността и иновативните 
подходи в практическото реализиране на урока по музика в общообразова-
телното училище. Задачите на конкурса най-общо са ориентирани към обмен 
и обобщаване на националния опит в музикалната педагогика, запазване 
на най-добрите традиции и популяризиране на иновациите в българското 
музикално образование. Важен момент са концептуалните идеи, заложени в 
Конкурса, а именно:

участниците са само млади хора – студенти, бъдещите учители по 
музика, които представят и защитават своето виждане за съвременен урок 
по музика. Студентът магистър – участник в конкурса – има възможност да 
покаже най-високото ниво на овладените в педагогическата практика умения 
и компетентности. Тези постижения са плод на цялостното му професионал-
но и личностно израстване. Според регламента всеки участник изнася урок 
по музика на сцена (концертната зала на АМТИИ), като публика са колеги-
студенти, преподаватели от висши училища, учители по музика. Урокът е по 
тема – избор на кандидата, като учениците са от базови училища към АМ-
ТИИ, а възрастта им е по избор на кандидата. Подготвяйки се самостоятелно 
за този урок, студентът не само демонстрира, но и обогатява своята научна, 
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музикална и практическа подготовка. Стимулира се художественотворческата 
му нагласа, идеите за творчески подходи към моделиране и реализиране 
замисъла на урока. Регламентът е предварително обявен и ясен за студен-
тите – участници. Разполагат с всички необходими средства като музикален 
инструмент (задължително на сцената има пиано, но по желание на кандидата 
се осигурява и друг музикален инструмент), пълен комплект детски музикал-
ни инструменти, дъска с петолиние, компютър и мултимедия, освен това е 
предвидено такова разположение на децата на сцената, с което се осигурява 
достатъчно пространство за движения и танци.

оценяването е от професионално жури – преподаватели по специал-
ността „Педагогика на обучението по музика” от АМТИИ и от други висши 
училища в страната.

критериите, с чието покриване се демонстрира един модерен урок по 
музика. Сред тях са: времетраене на урока, реализация на темата на уро-
ка, качество на провеждане на основните музикални дейности, наблюдения 
и анализ на музика, качество на инструменталните изпълнения, качество на 
вокално-хоровата дейност (диригентски умения), боравене със съвременни 
технически средства, включени в урока, комуникативност и артистичност на 
кандидата, творческа активност и емоционалност на учениците, динамичност 
на урока и други.

• времетраене на урока – регламентът от 30 минути е валиден за всеки 
един от уроците, подготвен за откритата сцена, независимо от възрастта на 
децата. Спазването на изискването за времетраене е важен момент, който 
студентът трябва да съобрази при планиране и реализиране на занятието на 
открита сцена. Драматургията на урока следва да се пренастрои – от тра-
диционния 45-минутен урок към по-кратък. Същността на учебния процес 
по музика позволява по-голяма свобода по отношение на формата и съдър-
жанието. Това обаче не означава липса на система. Студентът в магистърска 
степен е освободен от строгото изискване да се придържа към стриктен 
модел на провеждане на урока. Тук особеното е двупосочната връзка – от 
една страна урокът по музика е съобразен с принципите на обучение в ди-
дактиката и закономерностите в психологопедагогически план, същевременно 
това е урок по изкуство. Отчитайки представянето на студентите-кандидати 
трябва да се отбележи, че критерият за времетраене трудно се спазва изцяло. 
В разговор кандидатите споделят, че напрежението около сценичното пред-
ставяне е основната причина времето да не бъде точно преценено.

• реализация на темата на урока. Учебното съдържание по музика 
е обособено в групи теми. Всяка тема е представена по-обобщено и се 
реализира в продължение на няколко учебни часа. В този смисъл урокът с 
неговата конкретика съдържа и обобщение на темите, взети до момента. 
Предвидените за цялата тема знания, умения и компетентности не се обоб-
щават в специален урок под формата на лекция, а част от тях се използват 
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във връзка и с някоя друга тема. Това обаче винаги е съобразено от учите-
ля, за конкурса – от кандидата. Важен момент в представената от студента 
демонстрация е темата на занятието да бъде достатъчно ясна за учениците. 
Знанията, които младият преподавател предвижда по конкретната тема, след-
ва да бъдат средство за по-задълбочено, вярно и емоционално преживяване 
на музиката. Налагащата се тенденция за все по-тясна връзка между музика 
и художествено-познавателна дейност обуславя важната роля на знанията, 
като проблемът добива насока адаптиране на знанията за музиката във вид, 
който да осигури максималното им разбиране и използване от страна на 
учащите. Критерият, отнасящ се до реализация темата на урока, засяга кос-
вено още компоненти – избор на репертоар за изпълнение и възприемане 
на музика, основни музикални дейности и тяхното тематично обединяване, 
методи на преподаване и усвояване, средства и механизми за провокиране 
на интереса и мотивиране на учениците, което в комплекс би допринесло 
за успешната реализация на темата на урока. От направения анализ на този 
критерий може да се заключи, че магистрите по музика се справят над 
средното ниво, тъй като резултатите на всички участници е отлични (от 5.50 
до 6.00).

• качество на провеждане на основните музикални дейности. Урокът по 
музика има подчертано дейностен характер, като специфична за предмета е 
интеграцията между тях.

Дейността „Изпълнение на музика” е една от основните и подчертано 
активни дейности, която като цяло ангажира всички обучавани – децата 
пеят, свирят с детски музикални инструменти, съчиняват музика и съпровод, 
танцуват и др. Певческата дейност е с водещо значение, което се обуславя 
от важното значение на училищната песен да способства за музикалното 
развитие на подрастващите и в този смисъл да бъде основа за по-сериозно 
и съзнателно отношение към музикалното изкуство.

Музикалният репертоар за изпълнение както и за възприемане на музи-
ка в учебниците е регламентиран от учебната програма за съответния клас. 
Следва да се отбележи обаче, че макар да е съобразен с принципите за 
художествена стойност, достъпност, представителност и типичност по отно-
шение на стилове, направления, фолклорни области и т.н. понякога е скучен 
за учениците и поради това остава „чужд” за тези, за които е предназначен.. 
Актуалността и привлекателното му поднасяне следва да са насочени към 
променените естетически нагласи и вкусове на младото поколение (особено 
във възрастта на тийнейджърите при наблюдаващата се акселерация в съвре-
менните условия на живот).

Студентът-участник има възможност (според целта на урока) да предста-
ви разучаване на нова песен или да изработи художествено вече позната за 
децата песен. Тук от изключителна важност е методическата последователност 
на действията.
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Певческата дейност започва със съответната подготовка, като в случая 
тази функция изпълнява разпяването. То никога не е самоцелно, тъй като има 
връзка с други моменти от урока например запознаване с нова песен, худо-
жествено изработване на песенен материал, възприемане на нова музикална 
творба и др.

Кандидатът следва добре да е обмислил репертоара за разпяване съо-
бразно с възможностите на учениците. Това могат да бъдат:

• откъси от нова или вече учена песен;
• тема на музикално произведение, с което учениците ще се запознаят 

в урока или вече познават;
• малка песничка съчинена от самите деца, мелодическа импровизация 

върху имената на учениците и др.
Разпяването трябва да протича метроритмически точно и моделите да 

следват строга ритмическа организираност. Добре е след разпяване с откъс 
от учена песен тя да прозвучи цялостно.

Заучаването на нова песен в клас е обвързано с няколко съществени 
моменти, чието правилно осъществяване от студента магистър стриктно се 
отчита от журито на конкурса, а именно:

Първото представяне на песента да бъде впечатляващо, да предизвика 
желание у децата да запеят, да се получи представа за цялостен художествен 
образ, което в значителна степен ще осигури бързо и леко заучаване на пе-
сента. Методически следват етапите:

• Създаване на интерес към песента, като се използва беседа или съчи-
нена за целта приказка, гатанка, предварително подготвени стихове или илюс-
трации, чието настроение подхожда на песента. В представянето на новата 
песен активно могат да се включат и учениците, който подход се насърчава 
в подготовката на магистрите по музика.

• Първо цялостно художествено изпълнение на песента от страна на 
кандидата със съпровод, в подходящо темпо, динамика, щрихи. То винаги 
е свързано с предварително поставени въпроси, върху които учениците раз-
съждават, докато слушат. Задължително условие е децата да се опитат да 
определят настроението и характера на песента.

• Песента се прослушва от децата цялостно няколко пъти, като отново 
предварително се поставят различни задачи. Възможни въпроси – за идеята 
на поетичния текст, откриване на основни изразни средства, откриване на 
метрума, размера, характерен танц и др. Отново се насърчава активното 
участие на учениците към намиране на най-подходящите думи, с които да 
охарактеризират настроението на музиката, като и различните елементи на 
музикалната изразност.

• След получаване на цялостна представа за песента се преминава към 
нейното по-подробно разучаване. Песента се разделя на смислови части, 
които кандидатът магистър е обмислил предварително и се разучава, като 
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откъсите не бива да са формално разчленени, а по-цялостни. На този етап се 
изработват по-трудните моменти, които студентът предварително е набелязал 
(в условията на конкурса, разбира се поради ограниченото време, този момент 
е по-скоро маркиран, но е важно кандидатът да покаже умения за внимател-
но слушане на певческото изпълнение и отправяне на коректни забележки).

• Художествено изработване на песента, което може да продължи и 
следващите часове.

Елемент на художественото изпълнение е съпроводът. От кандидата се 
очаква при заучаване на песента да използва т.н. „работен съпровод”, а след 
стабилното заучаване (което разбира се е трудно постижимо в рамките на 
30-минутно занятие на сцена) да демонстрира умения за клавирно изпълне-
ние на по-богат съпровод, съобразен с характера на песента.

„Изпълнението на музика” включва освен вокална дейност още и свире-
не детски музикални инструменти.

Формите на работа при свирене с детски музикални инструменти са 
добре познати в музикалнопедагогическата практика. Особеност е, че в на-
чална училищна възраст съпроводът с детски музикални инструменти се зау-
чава както по слухово-подражателен път, така и чрез шаблони-фигури, а след 
3 клас и по партитура, което студентът отчита и демонстрира. Образецът на 
учителя е много важен. Тук се очаква (ако кандидатът предвижда изпълнение 
на съпровод с детски инструменти) познаване и добро владеене на техноло-
гията на свирене с тях.

Учениците могат творчески да участват в дейността, като сами предложат 
музикални инструменти винаги съобразно характера на песента или пиесата. 
Кандидатът магистър следва да демонстрира компетентности за насочване и 
подпомагане на децата в процеса на изработване на най-подходящия съпро-
вод и неговото художествено „спояване” с вече добре усвоената песен.

„Възприемане на музика” е друга основна дейност в урока. Педагогиче-
ската технология отчита специфични моменти, като: 

• Създаване на нагласа за прослушване на творбата. Тук резултатни 
подходи са беседа, която включва сведения за епохата, композитора, любо-
питни факти около творбата, изпълнителите и др., което студентът е съобра-
зил при подготовката на урока и сега се очаква успешно да го осъществи. 
При по-малките ученици – игрови ситуации, в които присъстват приказки, 
гатанки, стихотворения, илюстрации, разказчета, увлекателни истории и др. 
Положително се оценява стимулирането на учениците към активно участие 
със своите знания, умения, интереси.

При по-големите ученици предварително се заучават (по слух или по 
ноти – по преценка на кандидата) основни музикални теми на произведени-
ето, с което предстои да се запознаят в урока. Главната тема на творбата се 
прослушва няколко пъти, като се магистърът в ролята на учител по музика за-
дава подходящи въпроси с цел да се определи най-точно нейният характер.
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• За децата и учениците важен момент е цялостното прослушване на 
творбата, за да се формира обща представа за нея и да се определи харак-
тера, настроението. Студентът трябва да стимулира децата за намиране на 
най-точните определения за характера на музиката.

• Следва неколкократно прослушване на творбата с различни дидак-
тични задачи. за анализ, насочени към: основни моменти в развитието на 
настроението, откриват се жанровите характеристики на произведенията, оп-
ределя се формата на музикалната творба, открива се главната тема и се 
проследяват промените в нейното развитие, анализират се елементите на 
музикалната изразност и тяхното значение и др.

• На този етап трябва да се отбележи, че освен вербалните определе-
ния, характеризиращи съответните жанрове, особено резултатно средство е 
двигателното моделиране. Чрез изпълнение на маршови, танцувални, хоровод-
ни движения, при непосредствено прослушване на жанрови пиеси, децата 
по-лесно възприемат, определят и разбират жанровите елементи в музиката.

• Изразяване на лично отношение, дискусия.
Съвременният поглед към музикалните дейности в урока отделя място и 

на новите технологии, и на работата по различни проекти, на разнообразни 
дейности, които да мотивират учениците.

• Качество на вокално-хоровата дейност (диригентски умения) – едно 
от средствата за развитие на художественотворческите способности на уче-
ниците. Вокално-хоровата работа в клас има доказани положителни страни 
за изграждане на вокални умения и навици у децата за художествено изпъл-
нение, за възпитаване на любов и уважение към музиката, за формиране и 
развитие на верни художествени критерии и естетически вкус. Специфична 
особеност на урока по музика е тази, че преимущество има колективната 
форма на работа. В клас обучаваните съвместно разучават и изпълняват пес-
ни. На тази основа могат да се потърсят условия и да се използват възмож-
ности за работа в екип. Вокално-хоровата дейност в клас – това е съприкос-
новение с живата, ярката и високохудожествена песен, богата по образност 
и съдържание. От студентите-кандидати се очаква да демонстрират работата 
на високо професионално ниво, за да се получат художествени постижения. 
Макар показаните резултати на конкурса по конкретния критерий да са 
сравнително добри, от направения анализ произтича изводът, че следва да 
се обърне повече внимание по отношение на учениците на закритото пеене, 
чистата интонация, избора на извънучилищен репертоар (когато репертоарът 
е опит за навлизане и интерпретиране на попмузиката) и художественото му 
изпълнение.

Тук се очертава един от сериозните проблеми в съвременното музикално 
възпитание и обучение – проблемът на репертоара (когато е извън учебния 
материал по избор на преподавателя или на самите ученици). Винаги трябва 
да бъде съобразен с възможностите на изпълнителския състав (съответната 
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възраст на учениците), да отговаря на емоционалните потребности на децата 
и особено важен момент – да има художествена стойност, като от значение 
е изискването да се харесва на самите деца. Трябва да се отбележи, че през 
последните години за музикалния педагог, още повече това важи за младия, е 
особено трудно да подбере извънучилищен репертоар, който да допадне на 
подрастващите и да не е от жанра на забавната музика. Липсват специализи-
рани издания, предназначени за тази цел. Новата интонационна среда, която 
непрекъснато заобикаля децата, предлага звукови модели, които са привлека-
телни, но в художествено отношение не винаги са подходящи за тях. Затова 
е от особено значение изборът на песни, специално създадени от нашите 
композитори за децата в училищна възраст. Това е голямото затруднение. А 
децата обичат да пеят разнообразни песни: лирични и весели, патриотични, 
хумористични, забавни.

Важен дял в процеса на вокално-хоровата дейност в клас има учителят 
по музика в ролята на диригент, който работи с умение и вещина, с желание 
и всеотдайност. Мануалната техника на кандидатите магистри и умението им 
да изграждат хорово-певчески навици у учениците са сред актуалните въ-
проси при обсъждане на педагогическата подготовка на студентите-стажанти 
по музика. Може ли да се очакват високи постижения от учители по музика, 
при които професионалната подготовка е такава, че оставя тази част от дей-
ността им на по-заден план? Не е ли основателно да се замислим дали тава 
не е крачка назад в естетическото възпитание на подрастващите, лишаване 
от съприкосновение с музиката в най-творческата им възраст.

• Боравене със съвременни технически средства, включени в урока. 
Проблемът за използването на иновационни технологии заема изключително 
място в работата със студентите по музика в магистърска степен и е сред 
приоритетите в учебния процес в Академията за музикално, танцово и изоб-
разително изкуство в Пловдив.

Въпросът за използването на технологиите в учебния процес по музика в 
общообразователното училище не е нов, защото не е далече времето, когато 
развитието на педагогиката и ефективността на учебния процес се обеди-
няват около идеята за т. нар. „технически средства на обучение”. Инфор-
мационните технологии много отдавна са пътят, по който комуникираме, а 
учениците вече умело боравят с тях. Училището днес се стреми да „догони” 
новите технически достижения. След редица реформи, промени и актуали-
зации на образователната включително и музикалнообразователната система 
съобразно променените нужди и изисквания на обществото, училището 
разтваря врати за нови технологии, а според проектозакона за средното об-
разование нов акцент в учебните програми по музика са компетенциите за 
работа с информационните технологии (още в проектопрограмата по музика 
за 1. – 4. клас един от тематичните акценти е Музика и информационни 
технологии).



1536

Повечето училища в страната разполагат със специализирани кабинети 
по музика, оборудвани със съвременни технически средства. Такива са CD 
и DVD устройства, аудио и видео уредби, микрофони, компютър и мултиме-
дия, интерактивна дъска (последната значително по-рядко). Що се отнася до 
музикално-възпитателния процес – неговите основни цели и задачи и многоо-
бразието от форми на музикална дейност, те дават възможност за пълноцен-
ното им приложение, като в значителна степен повишават ефективността на 
учебния процес по музика.

Всичко това прави възможно през последното десетилетие учебният про-
цес по музика да има качествено нова визия. Навлизането на информа-
ционните технологии в музикалното обучение се обуславя от развитието и 
масовото навлизане на технологиите на всички нива в ежедневието ни. Това 
създава условия за внасяне на новости в учебното съдържание по музика и 
изисква нова организация на учебно-възпитателния процес.

За целите на конкретния урок, който кандидатът е подготвил, на сцената 
са осигурени технически средства, с които той трябва да демонстрира широ-
ки възможности за използването им на различни етапи от урока. Методиката 
на работа с тях следва да е добре обмислена, а приложението им – систе-
матично и логически обосновано.

При този вид обучаваща система – интерактивната, са необходими и 
нови методи на работа – интерактивни. Базирана на технологиите, при нея 
се осъществява взаимодействие между учащите и техническите средства, 
като се цели подкрепа на учебния процес по музика и желание за такъв. 
Това става благодарение на аудио и видео материали, компютърни продукти, 
радио и телевизионни програми и др.

В уроците, демонстрирани от студентите-магистри, широко приложение 
намират много от посочените средства, в повечето случаи комплекс от тях. 
Компютърът е сред предпочитаните и най-широко използваните средства 
заради огромните възможности, които притежава. Като средство за възпроиз-
веждане на музика, т.е. при дейността възприемане, компютърът е особено 
приложим. От една страна училището разполага с добра звуковъзпроизвеж-
даща техника – CD и DVD устройства, аудио и видео уредби и с пълен 
комплект от записи, но от друга страна компютърът прави възможно всичко 
това да става бързо и лесно, в повечето случаи с много по-добро качество. 
Компютърът и интернет намират приложение още за проследяване на кон-
церти, видеоклипове с танци и търсене на модерни варианти на поместените 
в учебника произведения за слушане, а и изпълнение. А всичко това е едно 
сериозно удобство. Като средство за изработване на съпроводи при изпълне-
ние на музика използването на компютъра също е особено удачно, защото 
звукът е достатъчно силен и качествен, за да се чува при изпълнението на 
целия клас, съпроводът е многогласен. В процеса на използване на аудиовизу-
алните средства пред учениците могат да се поставят проблемни познавател-
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ни задачи с цел активизиране на творческото мислене. Такива например са: 
представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема 
или задачи по дадена тема от учебното съдържание на конкретен клас с цел 
да се развиват уменията на децата за творческо извличане на информация 
от дигитални източници; видеодискусии; презентиране по тема; изготвяне на 
плейлист на музика в различни стилове; тестови проверки, музикалнотворче-
ски задачи във връзка с нови знания или обобщение и др. Особен интерес 
в обучението по музика представляват електронните учебници. Всички те в 
значителна степен разширяват информационната основа на музикалното обу-
чението.

• Атрактивни подходи – оценяват се уменията и компетенциите на сту-
дента-кандидат за провеждане на практическо занятие по музика, в което се 
използват разнообразни методи на работа, привеждащи учениците в активна 
позиция – работа в група, различни интерактивни методи. Оценяват се въз-
можностите за изграждане и развитие на емоционални, социални и двига-
телни умения у децата. Средствата, които се използват, са: различни видове 
музикални, забавни, ролеви игри; танци и др.

• Провокиране мисленето на учениците – навлизането на новите тех-
нологии и все по-пълното им интегриране с всички сфери на бита поставят 
пред съвременното обучение по музика необходимостта от формиране и 
развитие на способни млади хора, които в потока на информация могат да 
открият и обобщят разнородни изводи, да генерират идеи. Личности, които 
да развият своя творчески потенциал, да разширят знанията си и придоби-
тия опит, за да ги прилагат творчески в обществото в полезни дейности и 
области. С такава цел в учебното съдържание по музика за всеки клас са 
включени много задачи, предложени от авторските колективи. Кандидатът в 
конкурса притежава пълната свобода да включи и други, с които да развива 
уменията на учениците за придобиване и творческо прилагане на инфор-
мация и мисловни процеси по един интегриран, индуктивен и насочен към 
начин, съответстващ на техните интереси и способности.

В заключение искам да отбележа, че в работата на музикалния педагог 
винаги трябва да има творчески елементи, изразени в различните подходи, 
съобразно нивото, възрастта, интересите на учениците. Конкурсът за студенти-
учители по музика е възможност за правдива оценка на нивото на музикал-
нопедагогическата подготовка на младите кадри, за приложение на новостите 
в музикалнопедагогическата мисъл, за мотивиране и непрекъснат стремеж 
към откриване на най-верния път за възпитание на културните хора на новото 
хилядолетие.
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УРОК ПО МУЗИКА В ПЕТИ КЛАС
Изготвил: Донка Балемезова,

получила Трета награда в Националния конкурс „Млад учител по музика”,
категория „магистър”

провел се в АМТИИ май, 2013 г.,

(Работа с учебник по музика за 5-ти клас на издателство ПРОСВЕТА – София.

Автори: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Здравка Матеева)

ТЕМА НА УРОКА: МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ.
РОДОПСКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

ЦЕЛ НА УРОКА: Запознаване на учениците с музикално-фолклорните 
области в България и конкретно с Родопска фолклорна област. Особености и 
разпознаваемост сред останалите области.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:
• Запознаване със значението и приложението в бита на понятието 

фолклор.
• Формиране на обща представа за музикално-фолклорните области в 

страната.
• Запознаване с характерните особености на Родопската музикално-

фолклорна област.
• Чрез възприемане и изпълнение на подходящ музикален материал 

да се спомогне за формиране и развитие на основни музикални способно-
сти – ладов усет, метроритмичен усет и музикалнослухови представи.

• Обогатяване на езиковата култура на учениците.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:
• Възпитаване на учениците в уважение и интерес към българския му-

зикален фолклор.
• Възпитаване на художествен вкус и усет за красивото.

МУЗИКАЛЕН МАТЕРИАЛ:
ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ:
народни песни от Родопите: „Горо ле, горо зелена”, „Излел е Дельо хай-

дутин”
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
народна песен от Родопите: „Пустоно лудо и младо”.
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ХОД НА УРОКА:
ВЪВЕЖДАНЕ В ТЕМАТА
Думата „фолклор” е ключова в този урок, затова първата задача е свър-

зана с изясняване същността на понятието под формата на игра. Същност 
на играта:

На дъската е нарисувана къщичка с изписана в нея думата „фолклор”. 
На отделни листчета (цветни, за да е по-интересно за децата), предварително 
изработени от хартия, са изписани различни думи. Учениците трябва да под-
берат тези, които според тях най-точно определят думата „фолклор” и да ги 
поставят около нея.

Къщата е символ на домашния уют и топлина и там се раждат народ-
ните умотворения, приказки, гатанки, песни и скоропоговорки наречени 
фолклор.

Листчетата съдържат думите: хора (танци), народни носии, празници, 
обичаи, пословици, поговорки, гатанки, легенди, народни инструменти, бални 
дрехи, валс, народни песни, опера, симфония.

Както е видно, има излишни думи, които не се отнасят за „фолклор” и 
се очаква от учениците да не ги изберат за слагане на дъската.

Целта е да провокирам активността децата да споделят своя опит, на-
трупани представи и знания относно значението на думата „фолклор”. Оч-
акване – учениците сами да опишат в съдържателно отношение понятието 
„фолклор” чрез познати за тях понятия.

След приключването на задачата записвам на дъската новата тема на 
урока и приканвам учениците да я запишат в тетрадките си. Записваме като 
първа точка от урока – Фолклор – значение на понятието.

Следва кратка беседа, съобразена с възрастовите възможности на пето-
класници, относно значението на понятието фолклор. Обяснявам, че думата 
„фолкларо” е с английски произход и в превод буквално означава народна 
мъдрост. Folk – народ, Lore – знание, мъдрост. Беседата продължава: Българ-
ският фолклор се отличава със своята красота, богатство и ярка самобитност. 
Песните, танците, свирните, характерната орнаментика, носиите, диалекти-
те – всичко това допринася за богатата душевност на нашия народ. България 
се разделя на няколко фолклорни области, като всяка една от тях се отличава 
със свой характерен музикален фолклор.

Приканвам учениците да запишат като втора точка от урока: Музикално-
фолклорни области в България.

Използвам нагледни средства – карта на фолклорните области на Бълга-
рия – и съвместно с учениците правим опит да открием на картата и опреде-
лим приблизителните граници на фолклорните области: Родопска, Тракийска, 
Пиринска, Средна Северна(Северняшка), Шопска и Добруджанска. Споме-
навам и показвам и областта Странджа, като уточнявам, че тя се разглежда 
като част от Тракийска фолклорна област.
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Трета точка на урока: Родопска фолклорна област.
Прилагам отново интерактивен метод за провокиране на мисленето. 

Провеждам беседа с учениците, като включвам въпросите:
– Знаете ли нещо за планината Родопи? С какво е известна?
– Ходили ли сте там? Имате ли роднини от този край?
– Кои по-големи градове се намират в тази област? и други.
Приканвам към участие повече деца. Съвместно изброяваме по-големите 

и известни градове, които са в тази област: Велинград, Смолян, Кърджали и 
Неделино.

Беседата продължава с интересна информация за Орфей, която съм под-
готвила предварително. Но първо се обръщам към децата с въпроси – Чували 
ли сте за Орфей? Знаете ли какъв е бил? Какво разказва легендата за него? 
Допълвам отговорите на учениците (при необходимост) с разказ за легенда-
та, според която в Родопите е живял тракийският поет и музикант Орфей. 
Със своите необикновени песни той укротявал дивите зверове и карал дори 
природата да се вслуша в неговата музика. И днес планината се оглася от 
песните и свирните на потомците на Орфей, които съхраняват и предават на 
поколенията тази легенда.

Поставям за домашна работа на двама ученика (по желание) за следва-
щия урок да подготвят презентации за тракийския музикант Орфей.

Разказвам за разнообразието и богатството на фолклора на Родопска 
област.

а) характерни песни
Следва слушане на музика (песента „Излел е Дельо хайдутин”), като 

предварително съобщавам задачите:
– Ще чуете народна песен от Родопите. Задачи:
– Опишете със свои думи звученето на песента.
– Можете ли да определите на колко мерим в песента – на две, на три 

или не можем?
Съвместно коментираме, че в песента няма пулсация. Това отвежда 

към обясняване на понятието безмензурни песни – този вид песни се пеят 
свободно, волно, широко, като мелодията следва поетичния текст. При тях 
няма строга пулсация и не се записват в определен размер. Всеки певец ги 
изпълнява по свой начин. Тези песни са богати на орнаменти – краткотрай-
ни тонове, които украсяват мелодията. Запознаваме се и с информацията за 
безмензурни песни, поместена в учебника. Коментираме и даваме сравнение 
с учени песни, които могат да се мерят.

Въпроси към учениците:
– Знаете ли с какво е известна тази песен и кой я изпълнява?
Следва презентация на фона на звучащата песен „Излел е Дельо хай-

дутин”. Използвам презентацията за онагледяване и кратка информация за 
песента и изпълнителката Валя Балканска – през 1997 година в космоса е 



1541

изстреляна американска космическа станция „Вояджър” и с нея лети златна 
плоча, съдържаща музикални изпълнения – послания. Наред с композиторите 
Йохан С. Бах, Волфганг А. Моцарт и още десетки други, е и тази българска 
народна песен.

б) характерни хора и размери
Чрез анализиране на звучащ музикален пример и активното участие на 

учениците се коментират танците и техния характер, темпо, размери. Особе-
ностите се записват кратко и ясно в тетрадките на децата.

Слушане на музика: Песента е „Горо ле, горо зелена”. Задачи:
– Опишете звученето на песента.
– Какъв е изпълнителският състав на песента?
– Какъв танц подхожда да се изпълнява на тази песен?
Отговорите на учениците внимателно се изслушват и се коментират. 

Беседата, която предлагам, е насочена към характерните особености на тан-
ците в тази фолклорна област. Насърчавам да се включат и деца, които имат 
опит в тази насока – изучават народни танци – в тази фолклорна област са 
характерни правите, плавни и сдържани хора, с подчертани твърди стъпки и 
в размер 2/4. Жените танцуват най-често в затворен кръг една до друга, а 
мъжете по-свободно.

Отново чрез звучащата музика се извеждат основни характеристики на 
родопската народна песен – в тази област се пее предимно едногласно, като 
изключение правят песните във Велинград и Неделино, където се пее двуглас-
но. Хората се играят най-често на песен или в съпровод на гайда. Ще кажа, 
че гайдата е характерен инструмент за това място и дори може да им пусна 
много кратък откъс от запис с гайда.

Така плавно преминавам към въпроса за характерните инструменти в 
Родопите. В дискусия се коментира музикалния инструмент гайда. Тук тя е 
по-голяма от другите в България и за това звучи по-плътно, ниско и по-мощ-
но. Нарича се каба гайда. Подготвила съм кратка презентация, която включва 
изображения на гайди – различните видове, за да се почувства разликата 
още на външен вид (само за информация – споменавам, че гайди има не 
само в България, а също и в Шотландия, Унгария, Италия и Испания.). Ин-
тересна информация за фолклорния събор на Рожен, където традиционно 
(освен многото различни певци и инструменталисти) се събира уникален със-
тав – оркестър от 100 каба гайди. Звучат.

Чрез беседа уточняваме и записваме в тетрадките имената и на други 
народни инструменти, които се срещат в Родопите: тамбура, кавал, чанове.

Подготвяме се за певческа дейност, като за целта първо се разпяваме. 
Приканвам учениците да заемат правилна певческа стойка на местата си.

Моделът за разпяване е тематично свързан с урока – първата мелодия от 
добре позната народна песен „Хоро” на Добри Христов. „Чуйте гайда свири, 
свири и говори”. В края на разпяването изпяваме цялата песен.
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Следва разучаването на песента „Пустоно лудо и младо” – народна пе-
сен от Родопите.

Текстът се прочита отделно, защото в него има диалектни думи, които 
изясняваме предварително. Коментираме значението на текста. Следва разу-
чаването.

Тъй като песента не е трудна в интонационно и метроритмично отноше-
ние, след заучаването учениците се приканват да разнообразят изпълнението, 
като разпределят роли – солист девойка и ансамбъл от народни певци. По 
желание може да се включат и детски народни инструменти.

Въпрос към учениците:
– Знаете ли и други песни от този край на България? Ако някой знае 

такава, го приканвам да я изпее.
Следва решаване на музикална кръстословица, която предварително съм 

подготвила на дъската. Включила съм понятия от новия урок, но и вече 
учени. Кръстословицата е забавен начин за затвърждаване на наученото или 
допълване на пропуски (ако има такива). Учениците работят по групи, като 
отбор победител е този, който първи вярно попълни кръстословицата.

При вярно решена кръстословица отвесно ще се получи името на ха-
рактерен за Родопите вид гайда.

1. Дървен духов музикален инструмент от Родопите.
2. Тонът между сол и ла.
3. Песни без определена пулсация.
4. Първото име на народната певица Балканска.

1. К А В А Л

2. Л А

3. Б Е З М Е Н З У Р Н И

4. В А Л Я
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

доц. д-р Галина Чанева
Медицински университет, София

COMPETITIVENESS OF NURSES

Galina Tchaneva

ABSTRACT: Training of nurses in the country are carried out by state requirements that 
are tailored to the professional competence of nurses from other European countries.

The purpose of this study is to establish professional abilities and skills of nurses to 
realize in practice after their graduation.

Material and methods. An survey of nurses from university hospitals participating 
in the practical training of students in “nurse” at the Faculty of Public Health, Medical 
University – Sofia.

Results and conclusions. Certified nurses have many skills and abilities to adapt to 
professional practice. 

KEYWORDS: nurses, training, competitiveness

Въведение. През последното десетилетие бяха осъществени редица ре-
форми в образованието на медицинските сестри в нашата страна. Тези про-
мени се наложиха поради факта, че професията на медицинските сестри и 
акушерките в страните от европейския съюз е регулирана професия. Тези 
изисквания именно наложиха, обучението на медицинските сестри в страната 
да се осъществяват по държавни изисквания, които са съобразени с професио-
налните компетенции на медицинските сестри от другите европейски държави. 
От значение е също, да бъде изучаван проблема, свързан с реализацията на 
медицинските сестри, както и тяхната конкурентноспособнсот в сферите на 
съвременното здравеопазване. Успешната реализация на професионалистите по 
здравни грижи се определя от тяхната подготовка и усвоените умения, но също 
така и от мотивацията им за избраната от тях сфера на здравните грижи.

Целта на настоящото проучване е да се установят професионалните спо-
собности и умения на медицинските сестри да се реализират в практиката 
след тяхното дипломиране.

Материал и методика. Проведено е анонимно анкетно проучване с 
45 медицински сестри от университетските болници на гр. София, които ак-
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тивно участват като наставници при провеждане на преддипломния стаж на 
студентите от специалност „медицинска сестра” на Факултета по Обществе-
но здраве при Медицински университет – София. Проучването е проведено 
през първия семестър на учебната 2013/2014 година.

Резултати и обсъждане. Проведохме анкетно проучване с медицинските 
сестри от Университетските болници, които са наставници на дипломантите, 
тъй като те имат възможност да обучават и да наблюдават студентите в про-
дължение на една година, в която се провежда преддипломния стаж. Целите 
на преддипломния стаж са създаването на условия за практическо приложе-
ние на усвоените знания и умения от студентите, а също така и предоставяне 
на възможности да покажат своята професионална отговорност, която е во-
деща при вземането на решения относно проблемите на пациентите свързани 
с техните потребности от грижи. Мнението на наставниците относно способ-
ностите, които дипломантите притежават за да се реализират в избраната от 
тях професия, е представено на фиг. 1.

Фиг. 1. Способност на дипломантите за професионална реализация

Повече от половината от анкетираните наставници считат, че студентите 
от специалност „медицинска сестра” са само „отчасти” способни за тяхна-
та професионална реализация при дипломирането им. Положителен отговор 
са посочили 37,70% от анкетираните, а отрицателен отговор – 6,60%. Тези 
резултати показват, че след приключване на обучението на медицинските 
сестри, което е в продължение на четири години – бакалавърска програма, 
те отново ще имат потребност от обучение след тяхното назначаване на съ-
ответната длъжност. Здравните грижи включват различни сфери и области на 
медицината, поради което е необходимо да се осъществява непрекъснато 
следдипломно обучение.
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Таблица 1. Способност на дипломантите за интеграция и адаптация към 
сестринските екипи

Отговори
Отн. Дял

%

Способни са бързо да се интегрират 51,10

Само отчасти са способни да се интегрират 48,90

Не са способни да се интегрират и адаптират 0,00

Според мнението на наставниците, дипломантите са способни да се 
интегрират и да се адаптират към определени екипи в съответните болнични 
отделения. Прави впечатление, че няма посочени отрицателни отговри, кое-
то показва, че студентите имат придобита професионална нагласа за работа 
в екип и за комуникация с колегите си. Трябва се подчертае също, че по 
отношение на адаптацията съществено значение имат личните качества на 
всеки един човек, но преминаването през различните отделения по време 
на практическото обучение на студентите и по време на стажа се създават 
условия за развитие и на тези умения. Освен способнастта за адаптация, 
професионалната реализация е възможна при наличието на съответната мо-
тивация на дипломантите.

Фиг. 2. Оценка на мотивацията на дипломантите от техните наставници

Получените резултати показват една не много добра тенденция, а именно 
не много високата мотивация за професионална реализация на медицинските 
сестри. Това са интересни данни, тъй като приемният изпит за специалност 
„медицинска сестра” се осъществява на основата на тяхната мотивация за 
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избор на тази професия. Повече от 1/3 от наставниците определят мотива-
цията на дипломантите като „слаба”. Това донякъде се определя от услови-
ята на работа, създадени за медицинските сестри, както и заплащането на 
техния труд. В нашата страна заплащането в сферата на здравеопазването е 
значително по-ниско от това в другите европейски държави. Ето защо е не-
обходимо да се търсят управленски подходи за мотивиране на дипломантите 
при постъпване на работа.

Таблица 2. Сфери, в които дипломантите са най-добре подготвени

Отговори
Отн. Дял

%

Провеждане на комуникации с пациентите
и колегите – на първо място

37,7

Извършване на лекарските назначения –
манипулации и превръзки – на второ място

44,4

Извършване на базовите грижи за пациентите – 
хигиенни грижи, хранене, придружаване –
на първо място

37,7

Извършване и асистиране при инструментални 
изследвания – ЕКГ, ФИД и други –
на трето и четвърто място

75,55

На наставниците беше поставена задача да посочат, в кои от сферите 
на здравните грижи, дипломантите са най-добре подготвени. Получените ре-
зултати показват, че според наставниците стажантите са най-добре подготвени 
за осъществяване на комуникации с пациентите, както и при извършване на 
базовите сестрински грижи – хигиенни грижи, хранене, движение на пациен-
та. Една значителна част от анкетираните считат, че стажантите не са добре 
подготвени за извършване на някои от високо специализираните медицински 
дейности и изследвания, при които се налага медицинската сестра да участва 
като асистира на лекаря. Тези данни показват, че след своето дипломиране 
медицинските сестри не могат да бъдат назначавани на работни места, ко-
ито изискват професионални умения за високоспециализирани медицински 
дейности.

Съществено значение за професионалната реализация на медицинските 
сестри има изградените способности на студента по отношение на професи-
оналната отговорност.
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Фиг. 3. Способност на дипломантите да поемат професионална отговор-
ност

Според наставниците, медицинските сестри при своето дипломиране не 
са напълно способни да носят съответната професионална отговорност. По-
малко от половината са тези, които отговарят положително. Не малко са и тези, 
които отговарят отрицателно – 17,80%. Осъществяването на грижите за паци-
ента изисква от медицинските сестри да имат знания и практически умения, 
но при извършването на всяка една дейност, манипулация или грижи те трябва 
да познават съответната отговорност. По време на обучението е необходимо 
да се поставят на студентите в ситуации, при които те да могат да определят 
рамките на професионалните отговорности на медицинските сестри.

Изводи. След приключване на обучението медицинските сестри прите-
жават необходимите способности за да се интегрират в болничните екипи на 
медицинските сестри, но не са достатъчно добре подготвени за професио-
нална реализация във всички сфери на здравните грижи. Те не притежават 
необходимата професионална подготовка за реализация в областта на специ-
алните изследвания и грижи, както и при високоспециализираните медицин-
ски дейности, което ги прави неконкурентноспособни. Медицинските сестри 
са подготвени за реализация в тези болнични отделения, където се извършват 
базови грижи за пациентите, както и лекарските назначения.

Важно условие за да се постигне ефективна професионална реализация 
на медицинските сестри е повишаването на тяхната мотивация, която трябва 
да се основава на адекватно заплащане на техния труд, съобразен и с пое-
мането на съответната професионална отговорност. За подобряване на кон-
курентноспособността на медицинските сестри е необходимо по време на 
преддипломния стаж да се акцентира върху професионалните отговорности, 
като се поставят самостоятелни задачи на стажантите свързани с вземането на 
решения. Професионалната отговорност трябва да се дефинира като водещ 
критерии при оценяването на професионалните способности на студентите.
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Rumyana Yaneva
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Tsvetelina Petrova-Gotova

ABSTRACT: “Health Economics” is one of the basic obligatory disciplines in the Faculty 
of Public Health at Medical University – Sofia. Sociology investigation about the opinion 
of students of specialties “Public Health and Health Management” and “Management of 
Healthcare” regarding the most frequently used means for training of discipline “Health 
Economics” as well as that of methods for control and evaluation of the received knowledge 
from this discipline has been done.

Ninetyfive students have been interviewed anonymously for this purpose.
KEYWORDS: Health Economics, means for training, methods for control and evaluation, 

students of Faculty of Public Health

Актуалност на обучението по „Икономика на здравеопазването”

„Икономика на здравеопазването” е една от основните задължителни 
дисциплини във Факултета по обществено здраве при Медицински универ-
ситет – София. Необходимостта висши медицински и парамедицински кадри 
да изучават икономика на здравеопазването се изразява в следните няколко 
тезиса, формулирани от Ст. Гладилов (2):

1. С внедряването на пазарни механизми в обществено-икономическия 
живот на България настъпва цялостна икономизация. Ползването на адекватна 
терминология, както и определени познания по икономика, позволяват на 
знаещия по-активно участие в обществения и икономическия живот.

2. В условията на недостиг на материални ресурси и финансови сред-
ства и всестранния повик за икономии и ефективност, вземането на всяко 
едно ръководно решение на всички нива на здравеопазването изисква 
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задълбочен икономически анализ и добре мотивирани икономически ре-
шения.

3. Развитието на здравеопазването като сложна единна система не е 
възможно без подготовката на стратегически и оперативни планове, които се 
разработват, изпълняват, контролират и оценяват по единни технологии. Тези 
технологии следва да се познават и ползват от медицинските и парамедицин-
ските кадри. В условията на една социално-пазарна икономика разработва-
нето и прилагането на ефективни планове от здравните заведения е жизнено 
необходимо поради силната конкуренция и опасността от финансов ресурс 
при лошо ръководство.

4. Процесите по прилагането на единна стратегия за реформа в здраве-
опазването, съпроводени с акредитация на здравното заведение, атестиране 
на персонала, обвързването на трудовото възнаграждение с резултатите от 
атестирането, също изискват икономически насочено мислене. (2)

От друга страна, образователната система е свързана с обществено-
политическото и икономическо развитие на страната и промените в нея в 
голяма степен са детерминирани от това. Икономическото развитие и по-
дем в голяма степен зависят от човешките възможности като ресурс, и от 
образоваността на хората. Стремежът за получаване на по-високо образова-
ние е стремеж за по-добра материална обезпеченост и по-висок социален 
статус.

В професионалната област образованието осигурява знания, умения и 
опит за изпълнението на определени професионални задължения. (5)

Важно е да се знае какви са предпочитанията на студентите към съвре-
менните педагогически технологии. И до колко те са навлезли в ежедневната 
учебна дейност.

Целта на проучването е да се изследва мнението на студентите относно 
провежданото обучение по „Икономика на здравеопазването” във Факултета 
по обществено здраве на Медицински университет – София.

Към основните задачи за осъществяване на поставената цел е установя-
ването на отношението на респондентите към учебния процес, включващо 
преценка на обучението според най-често използваните средства за обуче-
ние, както и методите за контрол и оценка на получените знания по тази 
дисциплина.

Материали и методика
Проведено е социологическо проучване чрез анонимна анкета със за-

крити и открити въпроси на студенти от специалностите „Управление на 
здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – след 
приключване на държавния им изпит, за да не се чувстват по някакъв начин 
зависими от преподавателите.
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В настоящото съобщение ви представяме само част от едно обширно 
проучване, обхващащо 16 въпроса, свързани с процеса на обучение по „Ико-
номика на здравеопазването” и 4 въпроса от общ характер.

Участват общо 95 анкетирани студенти, от които: 72 от специалност „Уп-
равление на здравните грижи” и 23 от специалността „Обществено здраве и 
здравен мениджмънт”.

Извършено е математико-статистическо обработване и анализ на събра-
ния фактически материал.

Етапите на проведеното изследване съответстват на поставените задачи: 
теоретично проучване на литературни източници; събиране на фактически 
материал от ФОЗ в град София, и неговата първична и статистическа обра-
ботка; анализ на събрания материал; обобщаване на резултатите и изводи.

Резултати и анализ на мнението на студентите по отношение на учеб-
ния процес

В началото на анкетната карта включихме въпроси, чрез които да полу-
чим някои демографски данни за респондентите като пол и възраст.

Разпределението по пол е както следва: в абсолютен размер 17 мъже и 
78 жени, което в относителен дял отговаря съответно на 18% и 82%, както 
се вижда от фигура 1.

Съотношението между респондентите по пол е интересно, за да се види 
как представителите на двата пола са се ориентирали към специалностите от 
нашето изследване.

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по пол
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Възрастовото разпределение е следното: най-младият анкетиран студент 
е на 23 години, а най-възрастният – на 59 г. Средната възраст на студентите, 
участващи в проучването е 33 години.

Фиг. 2. Разпределение на анкетираните по формата на обучение

По отношение формата на обучение: 61 от респондентите са студен-
ти – редовна форма на обучение и 34 – задочна.

Важна част от направеното анкетно проучване е анализът на различни 
аспекти на учебния процес, разгледан през погледа на самите студенти.

Интересът към средствата за обучение нарасна много през последно 
време, особено във връзка с появата и развитието на информационните тех-
нологии. (7)

Проучили сме мнението на студентите относно техническите средства за 
обучение.

Средствата за обучение се прилагат предимно за осъществяване или 
усъвършенстване на онагледяването в учебната работа, поради което те са 
тясно свързани с дидактическия принцип за нагледност.

Ч. Куписевич класифицира средствата за обучение в зависимост от въз-
действието на учащите се на: 

– визуални – въздействащи само върху зрението;
– аудио – даващи информация чрез слуховия канал;
– аудио-визуални – предаващи информация едновременно чрез зрител-

ния и слуховия анализатори (4)
Рационалното прилагане на средствата за обучение допуска използването 

им както в присъствието на преподавател, така и самостоятелно, само чрез 
косвено педагогическо въздействие. С това те повишават ефективността на 
учебния процес. 
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Чрез възможностите на новите технологии учащите се вече могат да 
влязат в зрителен контакт с всичко, до което човечеството се е докоснало, 
независимо от големината и местоположението му. (7)

Средствата за обучение спомагат още за:
– рационализиране на дейността на преподавателя;
– интензифициране на учебната работа;
– по-добро мотивиране на учащите се;
– по-лесно актуализиране и допълване на учебната информация;
– планиране на емоционално въздействие върху учащите се. (7)
Както се вижда от фигура 3. по отношение на средствата за обучение, 

използвани в учебния процес, се очертават следните предпочитания: най-висок 
абсолютен дял (92 отговора от анкетираните) има мултимедията. Впечатление 
прави желанието за онагледяване на учебния процес сред изследваните лица.

Фиг. 3. Прилагани средства за обучение

Мултимедията от техническа гледна точка се разглежда като съвкупност 
от технически възможности, които са интегрирани с възможностите на ком-
пютрите, с цел да бъдат обработвани звук, различни по вид данни и образи. 
От гледна точка на образованието, мултимедията е интерактивно, иновацион-
но средство за усъвършенстване и оптимизиране на учебния процес. 

Тя е ефикасно средство за преминаване от класическата парадигма към 
новата образователна парадигма. (1)

Контролът и оценката са важна съставна част от процеса на обучение. 
Чрез тях се съпоставят постиженията на обучаваните с предварително по-
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ставените учебно-възпитателни цели, установява се степента на усвояване на 
учебното съдържание. (8)

Данните от фигура 4., свързани с изпитния процес, контрол, проверка 
и оценяване на знанията и уменията на студентите показват, че на практика 
се използват т.нар. „класически методи” – устен и писмен изпити, както и 
по-съвременните методи – тестове и разработване на курсови работи. Убе-
дително поддържа първо място устният изпит, за който са дали отговор 60 от 
респондентите. Прави впечатление и немалкият дял на тестовото изпитване, 
което се разглежда като по-обективен и по-модерен начин за проверка на 
знания и умения. Според мнението на студентите все още не се използва 
достатъчно новият метод – защита на проект, за който отговорите са само 
14 на брой.

Фиг. 4. Прилагани методи за контрол и оценка

Проблемът за контрола и оценяването на знанията, уменията и навиците 
е тясно свързан с повишаването на качеството на обучението. Въз основа на 
резултатите, получени от контролните процедури, могат да се внасят корекции 
в дейността на преподавателя и обучавания, да се вземат по-нататъшни пе-
дагогически решения.

В последните години знанията, уменията и навиците на обучаваните, 
обект на доцимологията са учебните програми и методите на обучение, как-
то и цялостната дейност на преподавателите, с цел повишаване на тяхното 
качество.

Според изследване на Т. Попов 2006 г. съществува необходимост от 
промени в организацията на учебното време. Наложително е да се приложи 
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системен текущ контрол, за да не се „сгъстява” времето за подготовка за 
изпити и последните да бъдат единствените и окончателни начини за оценка 
на знанията на студентите. (5)

Изводи
1. С изучаването на дисциплината „Икономика на здравеопазването” 

се цели запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни 
медицински и немедицински области на познанието с основите на икономи-
ческата наука, тяхното приложение в сферата на здравеопазването, ролята им 
за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване 
на необходимите парични средства за финансиране на дейността му.

2. Въпросът за ефективното обучение на кадрите, за получаване на ви-
сококачествена подготовка като специалисти е първостепенна грижа на пре-
подавателите от съответните висши медицински учебни заведения.

3. Резултатите от провежданото обучение зависят в голяма степен и от 
участието на самите обучавани в учебния процес, от тяхната мотивация, стара-
ние и положен труд. От значение е и самата организация и провеждането на 
учебната дейност за добиване на теоретични знания и практически умения.
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OPINION OF STUDENTS ABOUT TEACHING 
OF “HEALTH ECONOMICS”

Tsvetelina Petrova-Gotova
Tihomira Zlatanova
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ABSTRACT: Cognition of the economic essence of healthcare and health insurance is 
of significant importance in order for the organization and financing of health systems in 
different countries and purposeful efforts of the different health policies for improvement of 
the functions of systems to be understood.

Results from an inquiring investigation among students from the Faculty of Public 
Health at Medical University – Sofia, connected to their opinion about the most effective 
method and the most frequently applied forms of education of “Health Economics” have 
been shown in the article as well as their evaluation of the organization and training in this 
discipline.

Ninetyfive students have been interviewed anonymously for collection of initial 
information.

KEYWORDS: Students, teaching, methods, health economics, assessment

Здравеопазването е най-скъпо струващият на обществото социален от-
расъл и познаването на неговата икономическа същност спомага за по-опти-
малното използване на финансовите средства в здравната система, както и за 
намаляване на неефективните разходи.

Въпросът за финансовата организация на здравеопазните дейности е 
фундаментален за икономиката на здравеопазването, тъй като чрез финан-
совата оценка се дава представа за цялостната мощ на здравеопазните 
структури.
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Настоящата статия представя резултати от анкетно проучване сред сту-
дентите от Факултета по обществено здраве при Медицински университет – 
София, свързано с тяхното мнение относно най-ефективния метод и най-
често прилаганите форми на обучение по „Икономика на здравеопазването”, 
както и тяхната оценка за организацията и провеждането на обучението по 
тази дисциплина.

За събиране на първичната информация са анкетирани анонимно 95 сту-
денти бакалаври от специалностите „Обществено здраве и здравен менидж-
мънт” и „Управление на здравните грижи” през месеците януари и юни 
2013 година. Количествените анализи са правени със статистически пакет 
приложни програми – SPSS, като начина на интерпретация е съобразен с 
теоретичния материал адаптиран към пакета програми.

Съвременното обучение трябва да е ориентирано към създаване на 
връзка между теория и практика, т.е. освен теоретични знания трябва да се 
придобиват и конкретни практически умения по време на обучението.

Дисциплината „Икономика на здравеопазването” има своя специфика, 
тъй като изгражда у студентите база от основни познания за същността, за-
дачите, инструментите и методите на общата икономическа наука и нейното 
приложение в здравеопазването.

Средната възраст на анкетираните студенти е 33,18 години. От взелите 
участие в проучването 81,1% са жени, а 18,9% – мъже. 64,2% са редовно 
обучение, а 35,8% – задочно обучение. Разпределението на студентите по 
специалности е както следва (Фигура 1):

Фиг. 1. Разпределение на студентите по специалности
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Поради факта, че методите на обучение са едни от най-важните ком-
поненти на образователния процес и спомагат за постигането на основните 
цели и задачи, които си е поставил преподавателя, на студентите бе зададен 
въпросът кои методи според тях са най-ефективни за лесното усвояване на 
учебния материал по „Икономика на здравеопазването”.

Фиг. 2. Мнение на студентите относно най-ефективния метод на обуче-
ние в зависимост от формата на обучение

Сборът от процентите е поголям от 100, тъй като анкетираните са дали повече от 
един отговор.

И двете групи студенти – редовно (46.3%) и задочно (29.5%) обучение 
смятат, че лекцията е най-ефективния метод за усвояване на учебния мате-
риал. На второ място като най-успешен метод 41.05% от студентите редовно 
обучение класират упражненията докато студентите от задочно обучение са 
на мнение, че това е дискусията – 17.9%. Относителният дял на анкетираните 
редовни студенти, които са на същото мнение е доста висок – 32.6%. Дру-
гите методи, на които студентите отдават значение са тестове, ситуационни 
игри и самостоятелно разработване на проекти.

Трябва да отбележим, че студентите от специалността „Обществено 
здраве и здравен мениджмънт” дават отново по-голяма тежест на лекции-
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те и упражненията, докато студентите от „Управление на здравните грижи” 
дават предимство на дискусията поради практическата насоченост на тази 
професия. При тях многократното дискутиране на различни икономически 
проблеми и ситуации е гаранция за по-добро усвояване на материала и за 
използване на натрупаните знания и умения в работата им като ръководни 
кадри в системата на здравеопазване за разработване, избор и реализиране 
на различни стратегии и за по-ефективно организиране и управление на дей-
ностите в здравната система, както и за вземане на навременни управленски 
решения и контрол на изпълнението им.

В проведената анкета се поинтересувахме и от мнението на студентите 
от двете специалности по отношение на организацията и провеждането на 
обучението по „Икономика на здравеопазването”.

Фиг. 3. Оценка на организацията и провеждането на обучението по  
„Икономика на здравеопазването” по отношение на лекциите
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Фиг. 4. Оценка на организацията и провеждането на обучението по  
„Икономика на здравеопазването” по отношение на упражненията

Резултатите показват, че по-голямата част от студентите дават отлична 
и много добра оценка на организацията и провеждането на обучението 
по „Икономика на здравеопазването” – по отношение на лекциите съответ-
но 49.5% и 40% (Фигура 3) и по отношение на упражненията – 49.5% и 
29.5% (Фигура 4). Макар и незначителен, впечатление прави относителния 
дял (2.1%) на анкетираните, които дават средна оценка на организацията и 
провеждането на обучението по „Икономика на здравеопазването” по отно-
шение на упражненията. Това, разбира се, не трябва да се пренебрегва, а е 
необходимо да се обърне сериозно внимание от страна на преподавателите, 
които трябва да потърсят причините, накарали тази, макар и малка част от 
студентите да дадат такава оценка и за в бъдеще да се подобри начинът на 
поднасяне на информацията на студентите, да се стремят към поддържане на 
високо ниво на компетентност и непрекъснато да се запознават с новостите 
в съответната област. Това е наложително, тъй като от правилно подбраните 
методи, добрата организация и провеждане на обучението зависи в каква 
степен обучаваните ще овладеят учебния материал и доколко ефективно ще 
е обучението.

Водещо при обучението на студентите от двете специалности е да се 
формират професионалисти за широко спектърна реализация – ръководители 
в лечебни заведения и в здравната администрация на местно, териториално 
и национално равнище. Важно е да се подготвят професионалисти, които с 
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лекота да се адаптират към условията на променящата се социална, икономи-
ческа и здравна среда, към развитието на пазарната икономика и бизнеса.

Анализът на резултатите дава основание да се направят следните изводи:
• Тъй като анкетираните студенти са вече завършили можем да смятаме, 

че изразеното мнение и дадените оценки са обективни.
• Използваните методи трябва да са адекватни на поставените обра-

зователни цели и всеки един от тях заема важна част при обучението на 
студентите. Лекцията като традиционен метод се нарежда на първо място в 
класацията на студентите.

• Упражненията са другият най-предпочитан метод от студентите, тъй 
като те спомагат за усвояването на конкретни знания и умения. При тях сту-
дентите активно участват в обучителния процес, изпълняват конкретни задачи 
с помощта на преподавателя.

• По мнение на анкетираните дискусията, самостоятелното разработва-
не на проекти и ситуационните игри също са сред най-ефективните методи 
на обучение по дисциплината „Икономика на здравеопазването”.

• В условията на непрекъснато променяща се социална, икономическа 
и здравна среда необходимостта от обучението по дисциплината „Икономика 
на здравеопазването” е безспорна, тъй като след успешното завършване на 
курса студентите придобиват важни и актуални знания и умения, които са 
основна предпоставка за тяхната бърза и адекватна реализация в системата 
на здравеопазването и дават пряко отражение към оптимизиране на нейното 
управление.
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CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF THE PRACTICAL TRAINING 
OF STUDENTS – NURSES
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ABSTRACT: In this document is presented information about current problems of the 
practical training of students – nurses. The good preparation and the competitiveness of 
these specialists depends on the quality of education. Combining the best traditions in this 
education with new, modern forms of practical preparation depends on the motivation and 
the age of the students, the conditions for education, and the creativity of their teachers.
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Още в края на ХХ-ти век се установява тенденция към непрекъснато на-
растване на потребностите от здравни грижи в Европа и по света. В редица 
европейски страни се предприемат здравни реформи и нови модели за гри-
жи по-близо до пациента. Медицинските сестри се разглеждат като ключов 
ресурс за осъществяване на тези реформи.

Постоянният напредък в практиката и качеството на здравните грижи 
изискват и напредък в качеството на обучението и образованието им. Тази 
специалност попада в така наречените „регулирани професии”, за които в ЕС 
има единни стандарти. Качеството на обучението на студентите – медицин-
ски сестри в значителна степен зависи от условията, формите и методите на 
обучение, но също и от законодателните изисквания към тази професия. През 
последното десетилетие медицинските сестри, подготвяни в нашата страна 
търсят реализация в страните от ЕС. Конкурентоспособността на тези кадри 
се определя от качеството на получените теоретични знания и практически 
умения по време на следването.

Важно изискване към учебните програми на бакалаврите – медицински 
сестри е балансираният учебен процес между теоретични знания и практи-
чески умения. Практическата подготовка на студентите заема значителна част 
от времето за обучение. През първата година – 25%, през втората година – 
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50%, третата година – 75%, а четвъртата година на обучението е изцяло заета 
с практическо обучение под формата на преддипломен стаж.

Докато теоретичното обучение се промени основно и непрекъснато 
се актуализира в съответствие със съвременните медицински технологии и 
постижения за медицинската наука, то промените в клиничното обучение 
на медицинските сестри настъпват по-трудно и изостават от всеобщата тен-
денция на развитие на здравните грижи. Практическото обучение притежава 
редица специфични особености и преимущества, чието използване води до 
изграждане на важни професионални умения и техники. Такива са уменията 
за общуване с пациента и неговите близки, професионално поведение в съ-
ответствие с нормите на медицинската етика и деонтология.

За постигане на качествени и трайни умения практическото клинично 
обучение съставлява повече от половината от хорариума на целия учебен 
план за специалността „медицинска сестра” ОКС бакалавър. Изцяло са спа-
зени и зпълнени изискванията на европейската стратегия за практическо 
обучение на тези специалисти. Чрез практическата си дейност студентите е 
необходимо постепенно, последователно и достъпно да формират професи-
онални умения и навици, ангажираност към професията и отговорност към 
човешкото здраве.

Различните форми на практическо обучение се организират и ръководят 
в болница или учебно-практически кабинети от преподаватели по здравни 
грижи. Работата в реална среда създава редица трудности пред препода-
вателите и създава условия за пълна мобилизация на интелектуалния им 
потенциал.

Проблемите, които съществуват при реализиране на практическото обу-
чение на студентите трябва да бъдат изследвани и преодолявани своевремен-
но, за да се гарантира на пазара качествена здравна услуга.

Цел: Да се проучат актуалните проблеми в практическото обучение на 
студенти – медицински сестри с ОКС „бакалавър” във ФОЗ, МУ-София.

Материали и методи: Изследването е проведено в периода м. септем-
ври 2013 – м. януари 2014 г. /зимен семестър на учебната 2013/14 г./ Об-
хванати са 260 студента от първи до четвърти курс специалност „медицинска 
сестра” и 10 преподаватели – експерти с над 20 години професионален опит 
в обучението.

Използвани са методите: наблюдение – на провеждана учебна практика 
и стаж, документален метод – ЕДИ за специалност „медицинска сестра”, 
учебна документация, метод на експертна оценка – за оценка на проблеми-
те и перспективите в практическото обучение по специалността, статистиче-
ски методи за обработка, анализ и представяне на резултатите.

Резултати: В последните шест години обучението на медицинските сес-
три се осъществява във факултети, а не в Медицински колеж. Обучението е 
с продължителност четири години и ОКС „бакалавър”. Хорариумът на обуче-
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нието съответства на европейски и национални изисквания и е 4600 учебни 
часа. Над половината от тези часове се изпълняват като учебно-практически 
занятия, учебна практика и преддипломен стаж.

В проучването преобладават жените – 98.0%, тъй като делът на мъжете 
в професията на медицинската сестра е несъществен и тя е високо феми-
низирана.

Разпределението на анкетираните студенти по възраст е представено на 
табл. 1.

Таблица 1. Възрастово разпределение на студентите – медицински сестри

Курс
Средна

възраст – х
Най-млад

студент в год.
Най-възрастен 
студент в год.

първи 29.78 19 49

втори 29.44 21 49

трети 31.80 22 50

четвърти 32.12 23 58

Широките дискусии, свързани с ниски доходи и социален статут напра-
виха професията на медицинската сестра непривлекателна за младите, току-
що завършили момичета. Към нея в последните години се ориентираха жени 
в активна възраст, някои от които с друга професия или отгледали децата си 
като домакини, за които професия свързана с грижи и помощ е естествено 
тяхно ежедневие. Високата безработица в редица други сфери на икономиче-
ския живот направи привлекателна професията „медицинска сестра” за хора, 
които искат нормална работа до достигане на пенсионна възраст. Заплаща-
нето на този труд, макар и не удовлетворяващо е по- сигурно в държавния, 
отколкото в частния сектор според мнението на студентите. Голямото търсе-
не на специалисти, оказващи професионални грижи поради демографските 
процеси и нарасналия дял на пациентите с хронични заболявания у нас и 
в страните от Европа прави избора на тази професия дълбоко мотивиран и 
предоставя възможности и сигурност за работа в страната и ЕС.

Обучението на студенти, особено на възраст над 40 години в медицин-
ска професия е затруднено от големия обем учебен материал за усвояване 
и намалените способности на студентите за запомняне, загубените навици за 
учене. В същото време личният опит подпомага разбирането и запомнянето 
чрез вече натрупаната житейска практика. Тези студенти са отговорни към 
процеса на обучение.

Нараства и делът на студентите, които са семейни /около 50% в първи и 
втори курс и 63.0% в трети курс/ и приемат изключително отговорно обуче-
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нието си. Част от тях също имат ученици у дома и считат, че е необходимо 
да дават личен пример с отлични изпитни оценки. По този начин факторът 
„семейно положение” оказва положителна роля. В същото време домашните 
задължения пречат на студентите да се подготвят добре за изпити и да при-
състват редовно на учебна практика по различни причини – гледане на болни 
деца и възрастни родители, инвалид в семейството и др.

Съществено влияние оказват и социално-икономически фактори върху 
качеството на обучението – като издръжка от семейството, възможности за 
закупуване на учебна литература и др. Тези фактори създават трудности в 
подготовката и емоционално напрежение на студентите. Цената на учебни-
ците за семеен, не работещ студент винаги се оказва висока. Приоритет са 
закупуването на дрехи и учебници на децата, което налага студентката да 
присъства редовно на занятия, за да си води записки, улесняващи подготов-
ката. Този фактор има несъществена роля за младите, несемейни студенти, 
които получават издръжка от родителите си, при пълно семейство.

Над половината от студентите – 63.0% споделят, че в болницата по вре-
ме на учебна практика те имат условия за работа и подготовка. Проблеми 
възникват от различията в организацията на работа и традициите в различните 
болнични отделения, както и някои от пациентите, които отказват да бъдат 
обгрижвани от студенти. Всеки болен е личност със свой характер и темпе-
рамент, със свои личностни особености. Процесът на боледуване е изострил 
чувствителността и търпимостта на пациента и той може да не приема ра-
ботата на студентката медицинска сестра, „защото не желае да бъде опитно 
зайче”. Практическото обучение обаче изисква работа с хора, след като е 
гарантирано усвояването на умения за работа върху учебни мулажи. Качест-
вото и безопасността на извършваните манипулации и грижи от студентите е 
контролирано непрекъснато от работещите в болничното отделение специа-
листи или от преподавателя. Работата на студентите в болничното отделение 
значително се облекчава ако преподавателят, който го придружава има из-
граден авторитет и позиции в лечебното звено, което увеличава доверието и 
делегираните към студентите задачи.

Редовната форма на обучение за специалността „Медицинска сестра” 
не позволява на студентите, които се налага да се самоиздържат да работят 
на редовен работен ден. Те биват наемани почасово, само на нощни смени 
или целодневни, празнични дежурства и смени, което не пречи на учебния 
процес, но ги лишава от почивка и време за възстановяване, натрупва в тях 
умора и напрежение, които затрудняват мисленето, паметта, креативността. 
Тези затруднения сериозно влошават качеството на учебния процес. В трети 
курс работят вече над 70% от студентите, докато в първи курс работещите 
са около една трета – 33.6%. В този смисъл възниква въпроса за заплащане 
на студентите по време на преддипломен стаж, тъй като те вече работят като 
медицински сестри в различни отделения и клиники. Този важен финансов 
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въпрос в последно време се разрешава като се предлагат договори за сти-
пендии от лечебните заведения на студентите, като по този начин в болниците 
си осигуряват кадри за работа, а студентите имат сигурни работни места след 
като се дипломират.

В заключение следва да се обобщи, че законодателните рамки за обу-
чение на медицински сестри – бакалаври у нас отговарят на европейските 
изисквания. Преддипломният стаж на студентите – медицински сестри, който 
продължава една година изисква финансов ресурс за стажанти и препода-
ватели за неговата по-добра организация и ефективност. Всички форми на 
практическо обучение на студентите от Факултета по обществено здраве при 
Медицински университет – София поставят високи изисквания към тях и 
техните преподаватели. Необходима е адаптивност и креативност при реша-
ването на редица организационни и педагогически въпроси, както и психо-
логическа нагласа за успешно взаимодействие между преподавателя, студента 
и пациента в учебния процес.
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TRAINING AS A MOTIVATING FACTOR 
FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH 
CARE PROFESSIONALS

Pavlinka Dobrilova
Iveta Marinova

ABSTRACT: Training and other motivating factors are useful and effective when 
used as part of the governance system. It must be tailored to the needs and abilities of 
employees.

The article identifies the training needs of health care professionals in hospitals for 
rehabilitation with the aim of improving knowledge, skills and attitudes to improve job 
satisfaction and personal motivation.

KEYWORDS: training, health care professionals, needs

Въведение: Здравната помощ се превръща в приоритетен политически 
въпрос. Поради сложността на здравните системи и повишаващите се изис-
квания за удовлетворяване на потребностите в рамките на наличните ресур-
си, правителствата отделят нарастващо внимание на развитието на здравната 
политика. Едно от най-големите предизвикателства пред лечебните заведения 
е да се научат да оцеляват и развиват в условията на икономически огра-
ничения и непрекъснати политически промени. Това изисква от здравните 
мениждъри е да се ангажират с повишаване квалификацията на персонала 
в организацията.

За провеждането на ефективна и съвременна рехабилитационна дейност 
е необходимо укрепване и разширяване на отговорностите и функциите на 
професионалистите по здравни грижи в болниците за рехабилитация. Задача 
на медицинската сестра при обслужване на хронично болни и инвалидизи-
рани лица е да компенсира необходимостта от самостоятелни грижи чрез 
обучение, подпомагане или цялостно поемане на грижата. За да бъдат ком-
петентни при предоставянето на здравни грижи и да могат да посрещнат 
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предизвикателствата в съвременното здравеопазване медицинските сестри се 
нуждаят от непрекъснато разширяване и усъвършенстване на базисната об-
разователна и професионална подготовка. Това изисква от тях постоянно да 
обогатяват и развиват знанията и уменията си.

Необходим е нов подход за организация на дейностите, извършвани от 
специалистите по здравни грижи в съвременната болница, ефективно кон-
тролиране на разходите, подбор и мотивиране на персонала, непрекъснато 
повишаване на квалификацията му и задоволяване потребностите от здравни 
грижи (Борисов, В. и съавт., 2001; Попов, М., 2001; Иванов, Л., 1986). Това 
поставя медицинските сестри пред нови възможности и предизвикателства.

Цел: Да се идентифицират потребностите от обучение на медицинските 
сестри, работещи в болници за рехабилитация с цел усъвършенстване на 
знанията, уменията и нагласите за повишаване удовлетвореността от работа 
и личната мотивация.

Материали и методи: Проучването е проведено през периода от 
м.декември 2011 г. до м.декември 2013 г. Проведена е пряка индивидуална 
анкета сред медицински сестри, работещи във филиалите на „Специализи-
рани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД в градовете 
Кюстендил, Сандански, Момин Проход, Велинград, Хисаря и Вършец. Инфор-
мационен източник е и мнението на студентите, обучаващи се в структурите 
на Медицински Университет – София – Факултет по Обществено здраве и 
Филиал „Проф. д-р Иван Митев”, гр. Враца. Тяхното мнение е проучено чрез 
пряка индивидуална анкета по време на преддипломния им стаж.

Данните са обработени със статистическа компютърна програма SPSS 
v.19.

Резултати и обсъждане: В проучването са обхванати 233 лица, от които 
126 медицински сестри и 107 студенти от специалност „медицинска сестра. 
Средното ниво на възрастта на медицинските сестри е 56 г. (мин. 25, макс. 61), 
а средната възраст на студентите е 23,86 год. (от 21 год. до 30 год.). Средното 
ниво на общия трудов стаж на анкетираните медицински сестри е 33 години 
(мин. 3 г., макс. 39 г.), като средното ниво на трудовия им стаж в рехабили-
тационната болница е 27 години (мин. 3 г., макс. 38 г.). Това показва опит в 
областта на рехабилитацията и е основание да приемем напълно получените 
резултати от проучването.

От анкетираните медицински сестри 5,6% (7 бр.) са с образователно – 
квалификационна степен „магистър”, 11,1% (14 бр.) са медицинските сестри 
със степен „бакалавър”, 15,1% (19 бр.) съобщават, че са със средно-специал-
но образование и най-голям е относителният дял на медицинските сестри с 
образователно-квалификационна степен „специалист” – 68,3%.
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Развитието на професията на медицинската сестра е свързана с развити-
ето на основната й дейност „сестринската грижа”. Като важни дейности, с ко-
ито медицинската сестра би била най-полезна в лечебно-рехабилитационния 
процес 77,3% от студентите определят обучението на пациентите и техните 
близки, според 13,6% – това са сестринските грижи, а 9,1% смятат, че меди-
цинската сестра трябва да извършва консултиране по здравословни пробле-
ми. Мнението на анкетираните медицински сестри се различава от това на 
студентите. На първо място (55,6%) те поставят извършването на сестрински 
грижи, следвани от обучението на пациентите и техните близки – 31%. Оцен-
ката им по отношение на консултиране по здравословни проблеми е близка 
с тази на студентите – 9,5%, видно от фиг. 1.

Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица по отношение степента на 
значимост на сестринските дейности в рехабилитационния екип

Следователно сестринските грижи трябва да се концентрират върху под-
крепа, обучение, съветване и координиране на здравни услуги, насърчава-
щи самопомощ, като в същото време продължават да осигуряват директни 
грижи, където са необходими. Изразеното от студентите мнение показва, 
че нивото на обучение отговаря на съвременните изисквания за адекватно 
осигуряване на качествени здравни грижи и формира положителна нагласа 
към бъдещата професия, създавайки предпоставки за активна, отговорна и 
относително самостоятелна работа.

Според мнението на медицинските сестри относно основните дейности, 
които те извършват най-често в болниците за рехабилитация на първо мяс-
то поставят извършване на сестрински манипулации (37,3%), на второ мяс-
то – работа с апаратура (30,9%) и на трето място – работа с компютър и 
документация (28,6%). Прави впечатление, че няма медицински сестри, които 
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да определят педагогическите функции като водещи, въпреки че това е не-
обходимо в рехабилитационните заведения (фиг. 2).

Фиг. 2. Сестрински дейности, извършвани най-често в рехабилитацион-
ните болници

Всеки пациент, засегнат от дадено заболяване или травма е необходимо 
да бъде обучен да живее със болестта и въпреки болестта. Обучението тряб-
ва да бъде индивидуално в зависимост от неговите нужди и състояние. За да 
разберем, дали медицинските сестри имат индивидуален подход към всеки 
пациент при полагане на грижи за него, зададохме въпроса: „Извършвате ли 
оценка на възможностите на новопостъпилите пациенти за самообслужване?”. 
Установи се, че относителният дял на медицинските сестри, оценяващи здрав-
ния потенциал на новопостъпилите пациенти е почти равен на дела на тези, 
които не подхождат индивидуално към всеки пациент. Положителни са отго-
ворите на 46,1% от анкетираните, като от тях 28,6% отговарят „да, винаги” и 
17,5% – „да, понякога”. Отрицателни са отговорите на 54% от медицинските 
сестри, като от тях 15,9% отговарят „не”, 25,4% – „не, никога не го правя”, а 
12,7% – „не ми влиза в задълженията” (фиг. 3).
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Фиг. 3. Оценка на здравния потенциал на новопостъпили пациенти от 
медицинските сестри

Медицинската сестра е лицето, което е квалифицирано и е в състояние 
да прецени от какъв вид обучение се нуждае всеки болен. Данните показ-
ват, че те не винаги осъществяват своите обучителни функции по отношение 
на пациентите. Повече от половината медицински сестри (54,8%) съобщават, 
че не участват в обучението на пациенти, като от тях 23% отговарят „не”, 
15,1% – „не, никога”, а според 16,7% – „това не се извършва в болницата”. 
Медицинските сестри, които обучават пациентите, но само понякога са 27,8% 
и едва 17,4% обучават пациентите винаги (фиг. 4).

Фиг. 4. Участие на медицинската сестра в обучението на пациенти

Тези, които обучават болните, съобщават, че извършват обучението най-
често самостоятелно – 44,1%, в екип с други медицински сестри – 14,7%, в 
екип с лекари – 14,7%, в екип с рехабилитатори – 8,7%, а 15,7% в екип с 
лекари и рехабилитатори (фиг. 5).
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Фиг. 5. Екипност при обучението на пациенти от медицинските сестри

На въпроса „В какво най-често се състои обучението на пациентите” на 
първо място медицинските сестри съобщават, че обучават пациентите в пла-
ниране и контрол на лечебно-рехабилитационния процес – 35,7%, следвани 
от обучение в дейности от ежедневния живот – 27% и обучение в хигиен-
но-диетичен режим – 26,2%, а 11,1% не конкретизират в какво най-често се 
състои обучението на пациентите (фиг. 6).

Фиг. 6. Извършвано обучение на пациентите от медицинските сестри
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Комуникативните знания и умения на медицинската сестра са от особено 
значение при провеждане на здравно обучение на пациентите. Обучението 
се определя като комуникативна дейност, чрез която хората биват адекватно 
информирани, осъзнават същността на проблема, получават необходимите 
умения и придобиват увереност, че са в състояние да предприемат мерки 
за подобряване качеството на своя живот. Комуникацията в екипа спомага за 
улесняване и стимулиране на работата в екип, за динамизиране на структури-
те и дейността, за повишаване на качеството, създава атмосфера за обучение 
и разпространяване на информация. Участниците в рехабилитационния екип 
трябва да използват всички научни и професионални познания, умения, опит 
и квалификация в полза на пациентите относно превенция, лечение и реха-
билитация на болестите.

Изводи:
1. От студентите 77,3% определят обучението на пациентите като най-

важната дейност на медицинската сестра в рехабилитационния процес, а 
според 55,6% от медицинските сестри това са грижите за пациента.

2. Повече от половината медицински сестри (54,8%) не обучават пациен-
тите, 27,8% извършват обучение, но само понякога и едва 17,4% ги обучават 
винаги.

3. Медицинските сестри, които обучават пациентите извършват това най-
често самостоятелно (44,1%), като болните се обучават в планиране и контрол 
на лечебно-рехабилитационния процес, обучение в дейности от ежедневния 
живот и обучение в хигиенно-диетичен режим.

Заключение: Нарастването на потребността на населението от болнич-
на помощ и реформата в сестринството предполага значителни изменения 
във функциите и организацията на труда на професионалистите по здравни 
грижи. Медицинската сестра е лицето, което е квалифицирано и е в състоя-
ние да прецени от какъв вид обучение се нуждае всеки болен. За да бъдат 
компетентни при практитуване на своята дейност те трябва да се стремят 
непрекъснато да повишават своите теоретични знания и практически умения 
чрез повишаване на образователния си ценз. Това налага промяна в отно-
шението към професионалната квалификация, развитие и регламентиране на 
продължаващото обучение като задължителен, а не препоръчителен елемент 
за работа в специализираните болници за рехабилитация.
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DECENTRALIZED MODEL FOR ACQUIRING 
MEDICAL SPECIALITY, COMPETENCE AND 
QUALIFICATION OF THE PHYSICIANS
Snezhana Kondeva

ABSTRACT: Medical training is different from the training in all other university 
education fields and professional directions, both with regard to the curricula and practical 
training, and also with regard to its duration. The specificity of the medical training is that 
there is not a Bachelor’s degree level and after acquiring a Master’s degree in Medicine, 
graduates have to undertake a postgraduate training in a particular field of medicine, in 
order to acquire professional competence and the right to independently practice the 
profession of physician. The purpose of the report is to identify the problematic issues in the 
postgraduate training of the physicians and to suggest on a conceptual level a decentralized 
model for acquiring medical speciality, competence and qualification.

KEYWORDS: medical speciality, medical competence, continuing education of 
physicians, decentralized model for medical specialization.

ВЪВЕДЕНИЕ

Европейската политика в областта на здравеопазването се нуждае от 
спешна адаптация към общата демографска ситуация на застаряване на насе-
лението, при която натискът на търсенето на здравни услуги ще се увеличава, 
а публичните разходи ще се свиват поради намаляване на относителния дял 
на хората в активна възраст, които се осигуряват.

Демографските тенденции се отразяват и върху заетостта в здравните 
системи, затова през 2008 г. Европейската комисия издаде Зелена книга за 
работната сила в здравния сектор [1] и даде началото на обществена диску-
сия относно необходимостта от прилагане на устойчиви подходи и политики 
за опазване и развитие на работния потенциал в сектора.
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Намерението е да се определят политиките в дългосрочен план за пови-
шаване на квалификацията на заетите в здравеопазването и да се определят 
мерки за намаляване на негативните последици от трансграничната мобил-
ност върху здравните услуги и националните здравни системи.

България е от страните „донори” на работна сила за здравните системи в 
Западна Европа, а заминаващите са както високо квалифицирани медицински 
специалисти, така и току-що завършили медицина лекари. Според Българския 
лекарски съюз за близо 1/3 от всички напуснали лекари водещата причина 
са неблагоприятните условия за медицинска специализация в страната. Това 
е така, защото специалност в определена област на медицината се придоби-
ва след завършване на магистърска степен и провеждане на обучение още 
3, 4 или 5 години, като през този период лекарите в България нямат право 
да упражняват самостоятелно медицинска дейност и съответно не получават 
трудово възнаграждение. Поради тази причина голяма част от младите лекари 
предпочитат да специализират в чужбина, където системите за специализация 
на лекарите позволява да се започне работа по договор в болница и успо-
редно с това да се специализира.

Целта на доклада е да се определят проблемните области в следдиплом-
ното обучение на лекарите в страната и да се предложи на идейно ниво 
децентрализиран модел за придобиване на медицинска специалност, компе-
тентност и квалификация.

Не са обект на обзор и анализ придобиването на специалност от лека-
рите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерки и асоциираните 
медицински специалисти, както и специалистите с немедицинско образова-
ние, заети в здравния сектор.

ПРОБЛЕМИ НА фУНКЦИОНИРАЩАТА СИСТЕМА
ЗА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

За разкриване същността на основните управленски проблеми на систе-
мата за медицинска специализация на лекарите е необходимо първоначално 
да се представи спецификата на медицинското образование; структурата на 
институциите, в които се изучава специалност; правната рамка и източниците 
на финансиране на процеса по придобиване на медицинска специалност в 
системата на здравеопазване.

През 1990 г. включените в състава на Медицинска академия институти 
са преобразувани в самостоятелни, а след това акредитирани като универси-
тети по Закона за висшето образование. [2] Структурата на самостоятелните 
държавни висши медицински училища е следната: Медицински универси-
тет – София, с филиал в гр. Враца, Медицински университет – Плевен, с 
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Медицински колеж, Медицински университет – Варна, с Медицински колеж, 
Медицински университет – Пловдив. Медицински факултет има в структурата 
на Тракийския университет – Стара Загора, а през 2008 г. е възстановен и 
Медицинският факултет към СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението в медицинските университети се осъществява по акреди-
тирани професионални направления: 1) медицина; 2) дентална медицина; 
3) фармация; 4) обществено здраве; и 5) здравни грижи, както и по спе-
циалности от регулираните професии: 1) медицинска сестра; 2) акушерка; 
3) медицински лаборант; и 4) рентгенов лаборант. 

По предложение на министъра на здравеопазването Министерският съвет 
приема единни държавни изисквания за придобиване на висше образование 
по специалностите от регулираните професии в професионални направле-
ния „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация”, „Обществено здраве” и 
„Здравни грижи”. [3] 

Със Закона за признаване на професионални квалификации в българско-
то право е транспонирана Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно признаването на професионални квалификации и са 
обединени в общ нормативен акт разпоредбите, свързани с признаването на 
професионални квалификации на медицинските специалисти, съдържащи се 
преди това в четири закона и редица подзаконови нормативни актове. Под-
ходът за общ закон е възприет, не само у нас, но и в още 15 държави-членки 
на Европейския съюз. [4] 

Целта на директивата и закона е да се улесни свободното движение 
на специалисти в държавите-членки, но в същото време да се гарантира 
достатъчно равнище на квалификация. Затова са въведени изисквания за 
теоретични и практически знания и умения и процедури за признаване на 
професионален стаж и квалификация. 

По отношение на медицинските специалности се прилага принципът за 
автоматично признаване на професионални квалификации, съгласно ре-
гламентираните ред и условия в директивата и в българския закон. Достъпът 
в държавите-членки до професиите „лекар”, „лекар по дентална медицина”, 
„ветеринарен лекар”, „медицинска сестра с общ профил”, „акушерка” и 
„фармацевт” се обвързва с притежаване на определена професионална ква-
лификация, гарантираща, че лицето е преминало обучение, което отговаря на 
координираните между държавите-членки минимални изисквания.

За признаване на професионална квалификация и медицинска специал-
ност законовото изискване е задължителна клинична практика в учебна база 
под съответното ръководство.

Затова и организацията на учебния процес в медицинските универси-
тети е специфична, изразяваща се в това, че длъжностите на хабилитираните 
и нехабилитираните преподаватели са в структурите на университетските 
болници. Научно-преподавателските кадри извършват лечебна дейност по 
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основен трудов договор в тези болници и преподавателска дейност по втори 
допълнителен договор към съответния университет, но на работното си място 
в лечебното заведение – база за обучение. Лекциите, упражненията и прак-
тическите занимания са организирани в учебните зали и клиничните звена на 
университетските болници/базите за обучение, с редки изключения, когато 
се изучава език от чуждестранни студенти. Собствените сгради се ползват от 
административния персонал на ректората и факултетите. При това положение 
разходите за издръжка на медицинските университети са значително по-малки 
от разходите, необходими на другите държавни висши училища за издръжка 
на собствена материална база и изплащане на възнаграждения на препо-
давателите по основен трудов договор. В същото време Министерство на 
образованието и науката осигурява държавна субсидия за издръжка на един 
студент в професионално направление „медицина” с коефициент, по-нисък 
единствено от този за професионално направление „военно дело”. [5] Сред-
ствата от студентската издръжка за текущите разходи обаче не се превеждат 
на университетската болница. 

Висшите училища имат своя стратегия за подобряване на качеството на 
медицинското образование и повишаване на кредитния си рейтинг, но целите 
на управленските им политики в определени моменти се разминават с тези 
на лечебните заведения за осигуряване на качествена медицинска помощ 
и услуги. Едната конфликтна точка е по отношение на чуждестранните сту-
денти, а втората – насърчаването на миграционните нагласи сред студентите 
и абсолвентите по медицина. Ректорите на някои медицински университети 
публично обявяват своята стратегия да привличат все повече чужденци, които 
да заплащат изцяло обучението си, като владеенето на български език не е 
предварително условие. Затова се организира обучение и цялостна учебна 
програма на английски език, с което към причините след завършване на об-
разованието чуждестранните студенти да не започват работа в нашето здра-
веопазване се добавя и езиковата бариера. В същото време, чуждестранните 
студенти получават диплома, която може да бъде автоматично призната в 
държавите-членки на Европейския съюз. 

Освен стремежът за утвърждаване на престижа и подобряване на финан-
совото състояние на институцията с увеличаване броя на чуждестранните сту-
денти, университетите се стремят да покрият критериите за по-висока реали-
зация на техните студенти в чужбина и правят директна агитация за насочване 
към посреднически фирми за набиране на лекари и специализанти за работа 
в други страни, чрез постоянно актуализирана информация на техните офици-
ални сайтове. Оказва се, че българското медицинско образование работи по-
вече за обезпечаване с кадри здравните сектори на други държави, отколкото 
за подобряване на конкурентността на българското здравеопазване.

Провежданата политика за самостоятелно развитие на медицинските 
университети не е незаконосъобразна, защото се основава на принципа на 
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академичната автономия, но проблемът на здравния сектор е, че законово 
разпределените функции между институциите, отговорни за управлението 
и развитието на работната сила в здравеопазването не осигуряват ефек-
тивност. Висшите медицински училища имат интерес да развиват научно-
изследователската дейност и базовото медицинско образование, защото в 
тези направления финансирането от държавата и по европейски проекти е 
значително. Затова ясно се откроява потребността от нови научни организа-
ции/институти за следдипломно обучение на лекарите, създадени на базата 
на областните и високотехнологичните болнични комплекси в страната, [6] 
с което ще се формира конкурентен пазар, а оттам и по-добри условия 
за специализация и качество на теоретичното и практическо обучение на 
лекарите. В тези лечебни заведения държавата вече е инвестирала много 
средства за основен ремонт на сградния фонд и закупуване на медицинска 
апаратура и тази тенденция, според концепцията за развитие на болничния 
сектор, ще се запази и в бъдеще. Създаването на нови образователни ин-
ституции за следдипломно обучение на лекарите ще премести фокуса върху 
обучението и квалификацията на лекарите, заети в националната система 
на здравеопазване.

Неблагоприятните последици от установената институционална компе-
тентност се дължат най-вече на разпоредбите относно следдипломното обу-
чение в здравеопазването. 

Придобиването на специалност и продължаващото медицинско обучение 
са двете форми на следдипломното обучение, на което имат право всички 
лица с образователно-квалификационна степен „доктор”, „магистър” и „бака-
лавър”, и които работят в националната система за здравеопазване. (чл. 178 
от ЗЗ)

Следдипломното обучение има две форми, но всъщност Законът за здра-
вето ги разделя на две самостоятелни системи:

– висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират 
обучението за придобиване на специалност от медицинските специалисти, 
както и от специалистите с немедицинско образование, работещи в нацио-
налната система за здравеопазване (Чл. 179 и чл. 180 от ЗЗ), а 

– съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, 
магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциира-
ните медицински специалисти организират, координират, провеждат и регис-
трират продължаващото медицинско обучение. (чл. 182 от ЗЗ)

Министърът на здравеопазването планира, координира и контролира дей-
ностите по провеждане на следдипломно обучение за придобиване на спе-
циалност от медицинските специалисти, а по отношение на продължаващото 
медицинско обучение определя редът, по който се осъществява контрол 
върху изпълнението на договорите между съсловните организации, висшите 
училища и медицинските дружества.
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Обучаващите институции в процеса на придобиване на медицинска 
специалност се разделят на два типа в зависимост от функциите, които 
имат: – първият тип обучаващи институции, това са институциите, провеж-
дащи теоретично и практическо обучение – висшите училища и нацио-
налните центрове по проблемите на общественото здраве, където се ор-
ганизира, регистрира, провежда и контролира теоретичното и практическо 
обучение на специализантите, а вторият тип обучаващи институции са тези, 
в които се провежда само практическо обучение – лечебните заведения 
и регионалните здравни инспекции, т.е. те нямат функции по планирането, 
организирането и регистрирането на обучението, но предоставят изцяло 
своите ресурси – материални и човешки, за обучението по медицинска 
специалност.

Към обучаващите институции се прилагат различни критерии и методики 
за външно оценяване от самостоятелни органи по акредитация, създадени 
на основание на два закона – Закона за висшето образование и Закона за 
лечебните заведения. 

Националната агенция за оценяване и акредитация е създадена на ос-
нование чл. 11, ал. 1 от ЗВО със статут на специализиран държавен орган, с 
функции да оценява, акредитира и контролира качеството на дейностите на 
висшите училища и да осъществява следакредитационно наблюдение и кон-
трол. В обсега на институциите, които се акредитират от НАОК са висшите 
училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве, 
като при институционалната акредитация се прилагат критерии, отнасящи се 
до организацията на обучението; наличието на процедури за разработване, 
одобрение, наблюдение и обновяване на учебната документация (квалифи-
кационни характеристики, учебни планове програми); изградена система за 
наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на 
обучение; създаване на необходимите условия за подпомагане на обучението 
и развитието на студентите; осигуряване професионалното равнище, квали-
фикацията и развитието на академичния състав, и др.

Другият орган е Акредитационния съвет, създаден на основание чл. 88а, 
ал. 1 от ЗЛЗ със статут на специализиран орган към министъра на здравео-
пазването. В състава на съвета се включват представители на Министерство-
то на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския 
лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за 
защита правата на пациентите. Критериите и показателите за акредитация 
съдържат условията, на които трябва да отговарят структурата и организаци-
ята на дейността в лечебното заведение за практическо обучение, необхо-
димото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за 
качество на медицинските услуги. Критерии в институционалната акредита-
ция са: управление на лечебното заведение (разрешение за осъществяване 
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на медицинска дейност); осигуреност с медицински персонал (изискванията 
на медицинския стандарт за брой на лекарите специалисти); съответствие 
на материално-техническата база, апаратура и инструментариум с вида и 
предмета на дейност (апаратурна осигуреност); компетентност по меди-
цински стандарт (обем дейност по стандарта); качество на дейността (свое-
временност и достъпност на оказваната медицинска помощ и показатели за 
дейността); удовлетвореност на пациентите (проучване на удовлетвореността 
на пациентите), и др. 

„Задържането” в сферата на висшето образование на първата форма 
на следдипломно обучение лишава, от една страна, специализантите да из-
вършват законно медицинска дейност (за което имат диплома) и да получават 
трудови доходи, а от втора страна, работодателите в лечебните заведения да 
провеждат самостоятелна политика за създаване и развитие на квалифици-
рани кадри при облекчени условия, вместо да наемат лекари специалисти 
понякога при непосилни искания за трудово възнаграждение (особено в об-
щинските болници, когато липсата на лекар специалист може да се окаже 
пречка за сключване на договор със здравната каса).

фУНКЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪюЗ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Половинчата се оказа и реформата по отношение на функциите на 
Българския лекарски съюз в управлението на здравеопазването. Със задъл-
жителното членство БЛС трябваше да се превърне в активен управленски 
фактор в българската здравна система, като освен отстояването на колек-
тивния интерес в областта на условията и заплащането на лекарския труд 
(съсловна защита), контролът върху изпълнението на етичния кодекс на ле-
каря (съсловна санкция), участието в надзорния съвет на НЗОК като стра-
на по Националния рамков договор (съсловно партньорство), участието в 
различни комисии и експертни групи по проблемите на здравеопазването 
(съсловно представителство), трябва да бъде регламентирана и отговор
ността на съсловната организация, делегирана от държавата, за осигуряване 
на високото равнище на знания и умения, притежавани от практикуващите 
лекари, за да се гарантира безопасността на пациентите и саморегулация на 
основния ресурс на системата – човешкият потенциал (съсловен социален 
ангажимент). 

Изпълнението на всяка една от досегашните функции на БЛС може да 
бъде подложено на критичен анализ, но това не е предмет на настоящия 
доклад. По отношение на съсловния ангажимент за квалификация на меди-
цинските специалисти в компетентността на лекарския съюз по закон е само 
продължаващото медицинско образование. Тази форма на обучение разши-



1583

рява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването 
и специализацията.

БЛС организира провеждането на продължителна квалификация при ус-
ловия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища, 
Военномедицинска академия, Съюза на българските медицински специалисти, 
научни организации, асоциации, фармацевтични фирми и др., по следните 
форми: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, пре-
зентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент 
за специализирани медицински издания /книги, списания/. Всяка форма на 
продължителна квалификация има кредитни точки и се регистрира в РК и 
УС на БЛС, а на лекарите се издава удостоверение по образец, което също 
се вписва в съответната колегия. В срок от три години лекарите трябва да 
съберат 150 кредитни точки. Не се кредитира продължителна квалификация, 
която е извън формите, регистрирани от лекарския съюз. След приключване 
на тригодишния срок и събран брой 150 кредитни точки, се издава удостове-
рение от съответната РК на БЛС. В българското право не е въведена ресер-
тификация, т.е. загуба на лекарски права, в случаите, когато не са събрани 
необходимия брой кредитни точки. 

При липса на регулаторна рамка и механизъм за поемане на отговорност 
от страна на лекарския съюз и по отношение на процеса на придобиване 
на медицинска специалност, трудно ще можем да отчетем намаляване на 
темповете на миграция и осигуряване на необходимите човешки ресурси при 
увеличаващото се търсене на здравни услуги.

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО
НА СПЕЦИАЛНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Номенклатурата на специалностите, условията и реда за провеждане на 
обучението и придобиване на специалност в системата на здравеопазване 
са определени в наредба на министъра на здравеопазването, [7] съгласувана 
с министъра на образованието и науката, и с министъра на финансите. Но 
между закона и наредбата съществува информационен вакуум, наречен на-
ционална здравна стратегия. [8] 

В Закона за здравето е записано, че ежегодното определяне на броя 
на местата за следдипломно обучение по специалности и финансирането 
на това обучение се определят в съответствие с целите и приоритетите на 
националната здравна стратегия. Законът е нормативен акт, който съдържа 
общи правила за поведение, затова той може да предвиди издаването на 
подзаконов акт, който да уреди детайлно материята. А в случая законът пре-
праща към общите формулировки на националната стратегия и ако някой 
знае за нейното публикуване, то той се отнася скептично към изпълнимостта 
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на описаните приоритети и цели, или както казва зам.-председателят на БЛС 
д-р Юлиян Йорданов „лекарите имат усещането, че нищо от написаното 
няма да се случи”1.

Такава, каквато е, Наредба № 34 е нормативният акт, който урежда 
обществените отношения в процеса по придобиване на специалност в здра-
веопазването. Към министъра на здравеопазването се създават консултатив-
ни съвети за специализация по професионалните направления, които дават 
предложения и становища за решаването на проблеми и усъвършенстване на 
обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 
Обучението се състои в усвояване на теоретични знания и практически уме-
ния по специалност, която обхваща обособен раздел на медицинската наука 
и практика и завършва с държавен изпит. Висшите медицински училища и 
националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, 
приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване 
единна учебна програма по всяка специалност.

В зависимост от финансирането специализантите кандидатстват за запис-
ване и обучение по няколко вида места: финансирани от държавата, срещу 
заплащане, финансирани от друг източник, за чужденци и места, заемани с 
конкурс по документи. Нееднозначно се възприема разпоредбата, че лице, 
прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобива-
нето на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, 
определено от министъра на здравеопазването. Притиснати от обстоятелство-
то, че не разполагат със средства за покриване на елементарните си разходи, 
при кандидатстване специализантите предпочитат местата по т. нар. държавна 
поръчка, но при дипломирането си семейните планове и намерения за про-
фесионална реализация много често се разминават с това, което следва ако 
приемат предложената им работа. Другата гледна точка е, че щом се разход-
ват публични средства, то трябва да се заеме вакантно място, за което няма 
кандидати и назначаването на лекар специалист на това работно място ще 
задоволи определени обществени потребности. Сближаване на двете позиции 
трябва да се търси в квотния принцип при кандидатстването – кандидатства 
се за място в точно определено лечебно заведение.

Министърът на здравеопазването ежегодно определя броя на местата 
за специализанти и издава заповед с разпределение по видове места, по 
обучаващи институции и по специалности. Процедурата, която предхожда 
издаването на тази заповед започва с ежегодно представяне в регионалните 
здравни инспекции на информация за потребностите от специалисти във 
всички лечебни и здравни заведения и на предложенията на обучаващите 
институции, в зависимост от капацитета на базите за практическо обучение. 

1 www.zdrave.net, „Основната слабост на стратегията е липса на финансова визия, 
смята д-р Юлиян Йорданов”, 26.2.2014 г.
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Въз основа на събраната и обобщена информация регионалните здравни ин-
спекции съвместно с районните колегии на съсловните организации изготвят 
и представят на министъра на здравеопазването анализ на състоянието на 
специалистите в областта на здравеопазването. Процедурата за определяне 
броя на местата за специализация следва управленската логика за планира-
те на потребностите „отдолу – нагоре”, т.е. лечебните заведения представят 
информация за наличните вакантни места и очакваното освобождаване на 
длъжности след пенсиониране или по други причини, и изготвят предложение 
за брой специализанти, които след получаване на специалност могат да зае-
мат тези длъжности. Реално обаче броят на местата за специализанти зависи 
от предложенията „отгоре” на обучаващите институции и ако няма механизъм 
за удовлетворяване на интересите на всички страни в процеса, предложени-
ята ще бъдат за много по-малък брой специализанти, отколкото е капацитета 
на базата за обучение.

Друг въпрос, който вълнува специализантите е приемния изпит за за-
почване на обучение по определена специалност. Една част от тях са за 
премахване на приемния изпит, друга възразяват, защото са на мнение, че 
класирането по успех от дипломата за магистър по медицина не отразява 
точно качествата и способностите на кандидатите. В изявление от министер-
ството, преди предстоящото публикуване на поредната промяна в наредбата, 
се казва, че предстои либерализация на режима и премахване на приемния 
изпит за специализантите.

След успешно положен конкурсен изпит и извършено класиране, зачи-
слените специализанти подписват тристранен договор със съответния ме-
дицински университет и с обучаващата институция. Клаузите в договора се 
отнасят за мястото, продължителността и условията за прекъсване и прекра-
тяване на обучението; задължението да се изпълнява учебния план; да се 
явяват на колоквиуми и да се проведе практическо обучение; размерът на 
получаваното възнаграждение от лицата, които са спечелили конкурс на мяс-
то, финансирано от държавата или за платено обучение, стойността на обу-
чението за лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, 
както и ползването на отпуск от 20 до 30 работни дни. 

Този договор не може да бъде определен нито като трудов договор или 
договор за повишаване на квалификацията по Кодекса на труда, нито като 
граждански договор по Закона за задълженията и договорите, защото: 

– няма договаряне със специализанта за работата, която трябва да из-
вършва; за работното време и условията, при които ще работи; за начина, по 
който ще се отчита изработеното; за дължимото трудово възнаграждение за ре-
зултата от труда, за отговорността при неизпълнение на трудовите задължения;

– няма страни по трудовото правоотношение, които да договорят пови-
шаване на квалификацията на работника или служителя, или на лице, което 
се подготвя за работа при работодателя;
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– няма работа, която може да бъде извършена законосъобразно от 
специализанта във време, което той прецени; по начин, за който има компе-
тентност; с резултат, за който носи отговорност.

При трудовото правоотношение се извършва работа при условия и ред, 
определени от работодателя (в случая това трябва да бъде изпълнителният ди-
ректор на университетската болница), като предварително са регламентирани 
изискванията към служителя (специализанта), условията на труд, вътрешния 
ред, работното време, почивките и отпуските, заплащането и др. Дейността 
се осъществява за сметка на работодателя, затова и крайният резултат му 
принадлежи. Отношенията по предоставянето на работна сила се уреждат 
само като трудови правоотношения (чл. 1, ал. 2 от КТ), със сключен писмен 
трудов договор (чл. 62, ал. 1 от КТ). [9] 

Договорът за повишаване на квалификацията и за преквалификация ( 
чл. 234 от КТ) изисква страните да имат сключен трудов договор или спора-
зумение, да има длъжност, която заема работника или служителя, за да се 
договори придобиване на квалификация по друга професия или специалност 
(преквалификация). Отношенията със специализантите не могат да бъдат уре-
дени и като договор за квалификация с лице, което не работи (чл. 235 от КТ), 
защото изискването по този член е лицето да се подготвя за работа при рабо-
тодателя след завършване на обучението, а университетската болница/базата 
за обучение не може да е бъдещо работно място за всички специализанти, 
които се обучават в нея.

При гражданския договор се дължи определен трудов резултат – изпъл-
нителят извършва на свой риск работа, за която притежава необходимата 
компетентност и знания, като сам определя мястото, времето и начина на из-
пълнение. Българското право лишава специализиращият лекар от възможност да 
осъществява медицинска дейност и да поеме самостоятелна отговорност, като 
допуска само за целите на обучението извършването на определени дейности, 
процедури и манипулации под ръководството на лекар с придобита специал-
ност. Поради тази правна регламентация специализантът не може да предоста-
ви завършен продукт и да сключи граждански договор. Освен това страните не 
могат да прикриват трудов договор с граждански (чл. 17, ал. 1 от ЗЗД). [10]

До момента, в който започнат да се сключват трудови договори вместо 
или успоредно с тристранните договори за обучение, времето на специализа-
ция ще се зачита за трудов стаж по силата на изричната норма на специалния 
закон (чл. 180, ал. 4 от ЗЗ) и ще се доказва с документ от обучаващата ин-
ституция пред бъдещите работодатели за изплащане на допълнително възна-
граждение за трудов стаж и професионална квалификация. [11] Ще се ползват 
права от общественото осигуряване – обезщетения за временна неработос-
пособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и др., [12] но 
специализантите, които са приети на места, финансирани от други източници 
трябва да се самоосигуряват.



1587

Към специалните норми за трудовия стаж и осигуряването на специ-
ализантите Наредба № 34 въвежда изрична регламентация и за работното 
време и отпуските. Тъй като договорът за обучение не е трудов в наредбата 
се употребява термина „пълна ежедневна продължителност на практическо-
то обучение”, а не „работно време”. Поради тази причина не може да се 
претендира за извънреден труд, положен от специализанта. Тази ежедневна 
продължителност може да бъде по време на дежурство на лекар с призната 
специалност, под чието ръководство специализанта осъществява дейност, да 
присъства на визитации, операции и др. в зависимост от учебния план и по 
преценка на научния ръководител, а не на работодателя. Специализантите 
имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малък от 20 и не по-
голям от 30 работни дни.

Зад тази привидно изчерпателна правна уредба на статуса се крият 
действителните проблеми на специализантите. На практика по време на обу-
чението специализантите полагат труд и имат задължения, като работещите 
по трудов договор – в рамките на работно време дават дежурства и полагат 
нощен труд, извършват прегледи, изследвания, манипулации, операции, визи-
тации и оформят медицинската документация, защото са с магистърска сте-
пен и право да упражняват медицинска дейност. Но специализантите нямат 
права по отношение на полагания труд – не са гарантирани правата им, 
свързани със спазването на изискванията за продължителността на работното 
време, ползването на задължителната междудневна и седмична почивка и на 
храна за 12-часовите дежурства, увеличеното заплащане на нощния труд и 
работата през официални празници, допълнителното възнаграждение за при-
добит трудов стаж и професионална квалификация, ползването на допълните-
лен платен годишен отпуск и застраховка за професионален риск. Все права, 
които могат да се ползват само при наличие на трудов договор. 

Платените специализанти са в още по-неравностойно положение – ос-
вен, че са лишени от права по отношение на полагания от тях труд като 
лекари магистри в университетските болници, те заплащат стойността на 
обучението.

Много често, за да могат да се издържат, специализантите работят по 
трудов договор с лечебно заведение, като в тези случаи изобщо не може 
да им се осигури защита по отношение на продължителността на работното 
време – през деня работят в университетската болница, а през нощта дават 
дежурства по трудовото правоотношение, или обратно. 

За да бъдат законосъобразни медицинските дейности, извършени от спе-
циализанти, медицинската документация се преподписва от лекар със специ-
алност, а самостоятелните дежурства са документално оформени с вписване 
на името на лекар със специалност в графика.

Изискванията към специализанта, съгласно директивата [13] и българския 
закон за признаване на професионални квалификации, са лично участие в 
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дейността на клиничната база (отдаване на работна сила) през цялата работна 
седмица и през цялата година (в рамките на определено от работодателя 
работно време), изпълнение на предвидените процедури (по определена от 
работодателя технология), и напълно отговарят на основните характеристики 
на трудовото правоотношение. Неприлагането на трудовоправните норми в 
отношенията между специализиращите и университетската болница/базата за 
обучение по повод предоставяната работна сила създава проблем и за уни-
верситетската болница/база за обучение: 

– на специализантите не може да им бъде възложена работа, защото 
обучаващата институция няма право да ги включва в списъка на лекарите, 
които работят по договор със здравната каса; 

– спрямо специализиращите лекари не може да бъде осъществяван 
необходимият контрол по отношение на количеството и качеството на из-
вършваната от тях работа, спазване на работното време, вътрешния ред и не 
може да бъде търсена дисциплинарна отговорност;

– на лекарите специализанти, приети на места срещу заплащане им 
се изплаща възнаграждение в размер на две минимални работни заплати 
от средствата за трудови възнаграждения на персонала на университетската 
болница/базата за обучение.

Съществуващата регулация и регламентация на обществените отношения 
по повод придобиване на медицинска специалност прехвърля голяма част от 
финансовата тежест към университетските болници/базите за обучение. Тези 
болници нямат субсидия или друго целево финансиране на обучението и 
покриват всичките си разходи (за издръжка, лекарства, медикаменти, заплати 
и др.) от приходите за изпълнени клинични пътеки. Публично известно е, че 
клиничните пътеки не покриват реалните разходи и болниците задлъжняват 
към доставчиците. За да съществуват университетските болници са прину-
дени да съкращават разходите си и много често към минимизирания брой 
персонал се прибавя естественото текучество на кадри, което затруднява 
изпълнението на графика и предоставянето на постоянна медицинска помощ. 
В тази ситуация университетската болница не може официално да ползва 
възможностите и желанието за работа на специализантите, нито за самостоя-
телни дежурства, нито за извършване на друга медицинска дейност. Защото 
специализантът може само да дублира дежурство на лекар със специалност, 
а при проверка от НЗОК ще отпадне заплащането на клинична пътека, по 
която има извършена процедура или манипулация от лекар специализант. И 
въпреки, че не постъпва нито един лев приход за извършена от специализан-
тите дейност университетската болница е длъжна да плаща на тези от тях, 
които са приети на места срещу заплащане, две минимални работни заплати 
за страната и да ги осигурява. С размера на средствата за работна заплата 
на специализантите се намаляват средствата за заплащане на допълнителните 
възнаграждения на персонала, което всъщност създава най-сериозния кон-
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фликт, демотивира преподавателите да поемат научно ръководство, а работо-
дателите да планират места за обучение на специализанти, приети на места 
срещу заплащане.

Платените специализанти от своя страна заплащат на медицинския уни-
верситет по 180 лв. на месец такса за издръжка на обучението си, а от тази 
такса в университетската болница се връщат само 54 лв.

След двугодишен нулев прием на специализанти, поради липса на за-
коново основание, издадената пред декември 2006 г. Наредба № 34 е про-
меняна десет пъти и в началото на 2014 г., след обществена дискусия и об-
съждане в Комисията по здравеопазването [14] бяха направени предложения 
за нови промени. От изявленията в тази връзка се разбира, че идеята за 
пълна либерализация на специализациите по медицина, всъщност се отнася 
само до отпадане на конкурсните изпити за някои специалности, категориите 
специализиращи и вероятно таксите за обучение2, което не решава упра-
вленските проблеми на системата, свързани с институционалната структура и 
отговорности, с правоотношенията между субектите и с финансирането на 
процеса по придобиване на специалност от лекарите.

МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА МЕДИЦИНСКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Причините за неефективността на процеса по придобиване на специал-
ност от лекарите могат да бъдат разделени в три направления:

– първото, проблеми на институционалната структура на системата за 
следдипломна квалификация на лекарите;

– второто, проблеми в регулацията и регламентацията на правоотноше-
нията между субектите в процеса на придобиване на специалност от лека-
рите, и

– третото, проблеми във финансирането на теоретичното и практическо 
обучение и ефективното разпределяне на финансовия ресурс.

Тези проблеми се дължат на централизирания модел, при който:
– държавата чрез министъра на здравеопазването, определя броя на 

местата за специализанти и разпределя ограничения финансов ресурс на 
медицинските университети, без да съществува конкуренция между тях,

– върху университетската болница/базата за обучение са преразпре-
делени социални отговорности, превишаващи функциите й на обучаваща 
институция;

2 „Обещават на лекарите свободен достъп до специализация”, Анна Ботинова, 
в-к „24 часа”,  27.02.2014 г.
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– специализантите са лишени от правоспособност и са изключени за 
около четири-пет години от практиката в здравния сектор, защото техният 
статус е „обучаващ се лекар”.

За разлика от страни като Германия, където всеки абсолвент може да 
започне работа и да получава заплата като асистент-лекар. Ограничението в 
Австрия за лекарите без специалност е, че могат да работят само в болница, 
без право на самостоятелна практика.

Нашата традиция в областта на медицинската специализация също е 
пример за добра практика, като за периода 1950 – 1972 г. всеки лекар, 
успоредно с работата си в болница или поликлиника, е специализирал в 
Института за специализация и усъвършенстване на лекарите /ИСУЛ/. Още 
през 50-те години са съставени учебни планове за специализанти, въведена 
е клиничната ординатура и изпит по специалността, броят на хабилитираните 
и нехабилитираните преподаватели е бил значителен. ИСУЛ бързо получава 
международно признание като научен център, но се развива и като водещ в 
лечебната дейност, с прилаганите нови диагностични и лечебни методи. 

Следвайки препоръките на Европейската комисия за възприемане на 
най-добрите практики за усъвършенстване на професионалното обучение и 
квалификация на работещите в областта на здравеопазването и подобрява-
не на тяхното възнаграждение, е необходимо в нашата правна система да 
се облекчи достъпа до професията лекар и да се регламентира статуса на 
„практикуващ лекар-специализант”.

Следващият етап на развитие и въвеждането на нови управленски прак-
тики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на меди-
цинска специалност, трябва да отразяват и променената обществено-ико-
номическа, демографска и технологична ситуация, като се регламентира и 
стандартизира:

– използването на новите технологии за освобождаване на сектора и на 
медицинските специалисти от несвойствените задължения, за да се подобря-
ват условията на работа в здравеопазването;

– прилагането на постиженията на медицинската наука и технология при 
обучението и работата от разстояние, за да се решават проблемите с липсата 
на квалифицирани медицински специалисти в определени райони; 

– преференциите за работодателите, които инвестират в обучение и 
преквалификация при въвеждането на нови технологии, за да се насърчават 
политиките за развитие на човешкия потенциал в здравеопазването.

Необходима е: отмяна на държавната регулация в досегашната система 
и делегиране на права на съсловната организация да организира, коорди-
нира и контролира процеса по придобиване на специалност; нова структура 
на институциите, в които се изучава специалност; нова правна и финансова 
рамка на управленския процес по придобиване на медицинска специалност 
в системата на здравеопазване, като след проучване и анализ на основните 
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институционални, правни и финансови параметри на функциониращата систе-
ма за придобиване на медицинска специалност в България и в страните-член-
ки, и в съответствие с националната традиция и практика, се регламентира 
нов модел на следдипломна квалификация, с цел: 

– да се гарантира адекватно на съвременните условия развитие на 
професионалните знания и практически умения на лекарите в избрана от 
тях медицинска специалност, равномерно разпределение на необходимите 
медицински специалисти на територията на страната, конкуренция между 
доставчиците на образователна услуга в системата за следдипломно обучение, 
вътрешна гъвкавост за адаптиране дейността на лечебните заведения към по-
вишеното търсене на медицинска помощ, в условията на ограничен общест-
вен ресурс и в съответствие със стандартите за качество на трансграничните 
здравни услуги; 

– да се промени регулаторната рамка в системата за следдипломно 
обучение и да се отстранят съществуващите ограничения по отношение на 
конкуренцията, ефективността и новаторството, 

– да се подобри координацията между държавата, обучаващите инсти-
туции и работодателите в здравеопазването при управление на дейността по 
придобиване на медицинска специалност; 

– да се създадат условия за подобряване на работната среда и неутра-
лизиране на негативните последици от миграцията чрез привличане на лекари 
специалисти от чужбина за работа у нас и увеличаване на относителния дял 
на завърналите се българи в сравнение с тези, които заминават да практику-
ват лекарска професия в друга страна;

– да се подобри ефективността на системата за придобиване на специ-
алност в здравеопазването при спазване на регулаторните механизми, включ-
ващи системи за издаване на разрешения и признаване на професионална 
квалификация.

Характеристиките на предлагания децентрализиран модел на система за 
придобиване на медицинска специалност – модел на практикуващия лекар-
специализант, са следните:

– отговорността за квалификацията и специализацията на практикува-
щите лекари е на съсловната организация, определена от Конституционния 
съд като корпорация на публичното право, [15] която разполага с известни 
публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт 
спрямо лекарите; 

– броят на специализантите се определя в зависимост от потребностите 
на лечебните заведения;

– специализантите сключват трудов договор с лечебното заведение, в 
което се полага труд;

– успоредно с медицинските университети се създават самостоятелни 
научни институти за следдипломно обучение и квалификация на лекарите;
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– финансовите средства на държавата за издръжка се разпределят на 
обучаващите институции за практическо обучение, пропорционално на броя 
на специализантите;

– финансовите средства за възнаграждения (стипендии) се разпределят 
съгласно националната здравна карта и потребностите от медицински специ-
алисти.

Новият модел отстранява факторите за неефективност на системата за 
придобиване на специалност, изразяващи се в следното: 

– централно определяне на потребностите и разпределяне на финансо-
вия ресурс;

– липса на конкурентен пазар на следдипломна образователна услуга;
– получаването на правоспособност в края на обучението за специал-

ност чрез полагането на изпит;
– отдаване на работна сила без трудово правоотношение;
– прехвърляне върху университетската болница/базата за обучение фи-

нансирането за собствена сметка на възнагражденията (стипендиите) на спе-
циализантите, платено обучение.

Негативните последици от функциониращия централизиран модел – мо-
дел на обучаващия се лекар, са свързани с:

– дефицит на лекари специалисти;
– демотивиране на лекарите да специализират в страната;
– нарушаване на устойчивостта и конкурентоспособността на национал-

ната система на здравеопазване.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА
ЗА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

По отношение на институционалната структура на системата:
I.1. качеството на следдипломната образователна услуга в здравео-

пазването ще се подобри, ако успоредно със съществуващите медицински 
университети и медицински факултети бъдат създадени нови образователни 
институции – самостоятелни научни институти за следдипломно обучение в 
здравеопазването; 

I.2. безопасността на пациентите ще бъде гарантирана в по-голяма 
степен, ако специализантите работят по трудово правоотношение и държавата 
делегира правата на съсловната организация на лекарите в България да пла-
нира, координира и контролира дейностите по провеждане на следдипломно 
обучение за придобиване на специалност от медицинските специалисти; 

I.3. сигурността и устойчивостта на националната здравна система 
ще бъде осигурена чрез включване на работодателите в здравеопазването 
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в кръга на субектите на системата за придобиване на медицинска специ-
алност. 

По отношение правната регулация и регламентация на системата:
II.1. функциите по управление на системата за медицинска специализа-

ция трябва да бъдат разпределени между политическия орган (държавата) и 
независимия регулаторен орган (съсловната организация на лекарите);

II.2. статутът на научна организация в здравеопазването по Закона за ви-
сшето образование е съвместим със статута на лечебно заведение по Закона 
за лечебните заведения;

II.3. статусът на лекар-специализант дава право да се извършва меди-
цинска дейност в лечебно заведение за болнична помощ или групова прак-
тика в извънболничната медицинска помощ.

По отношение на финансирането на системата и преференциите:
III.1. децентрализирането на неприсъщите за съвременната държава опе-

ративни дейности по планиране, координиране и контролиране на процеса 
по придобиване на медицинска специалност, не означава отказ от държавно 
финансиране на следдипломното обучение;

III.2. въвеждането на данъчни и социални преференции ще стимулира 
заетостта и създаването на работни места за лекари-специализанти в лечебни 
заведения, осъществяващи дейност в непривлекателни райони на страната;

III.3. субсидията и средствата за работна заплата на лекарите-специ-
ализанти трябва да се изключват при образуване на средствата за работна 
заплата на останалия персонал в лечебните заведения, търговски дружества с 
над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Прогнозата за недостиг на кадри в медицината може да се свърже с 
липсата на специфичен подход при управлението на човешкия потенциал в 
здравеопазването, защото професията лекар има характерна особеност – за 
разлика от всички останали професии по научни направления, обучението по 
медицина няма степен бакалавър, задочна и дистанционна форма на обу-
чение и специализация в рамките на магистърската степен. Отличава се и 
от другите регулирани професии в здравеопазването – лекарите по дентална 
медицина, обществено здраве, медицинска сестра, акушерка, медицински 
специалисти – изброените професии получават правоспособност да упражня-
ват професията след завършване на магистърска степен по дентална медици-
на, бакалавърска или магистърска степен по обществено здраве, медицинска 
сестра, акушерка, медицински специалист, за разлика от лекаря, който при-
добива право да упражнява самостоятелно професията след допълнително 
обучение по съответна медицинска специалност.
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Неблагоприятните условия в системата за следдипломно обучение на 
лекарите са свързани и с прилагането на специална законова уредба на 
статуса на лекарите специализанти, с което не се гарантират някои от основ-
ните субективни права на завършилите магистърска степен по медицина, а 
именно правото на достъп до специализация на всички завършили магистри 
по медицина; правото на възмезден труд, почивки и отпуски, и правото на 
професионална защита на лекарите специализанти.

За подобряване условията на работа на медицинските специалисти е 
необходимо държавата да делегира права на съсловната организация на лека-
рите, да облекчи достъпа до лекарската професия и да благоприятства прила-
гането на съвременни управленски подходи за насърчаване на конкуренцията 
между лечебните заведения и провежданата от тях фирмена политика за 
подбор, създаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси.
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THE ARTTHERAPY IN THE TRAINING 
OF OCCUPATIONAL THERAPISTS – 
CREATIVITY AND INNOVATION

Iveta Marinova
Anna Marinova

ABSTRACT: The major 'occupational therapy' is created to train students who receive 
training for the position of “occupational therapist” in various institutions and organizations. 
Art therapy is an essential component of their training and key activity in practice as 
occupational therapists. The creativity and the innovation in art therapy classes are essential 
elements for students to feel the effects and therapeutic efficacy of different art directions 
and be able in the future to work properly with them. The article discusses the importance 
of creativity and innovative methods in the preparation of occupational therapists to obtain 
the most competitive and welltrained staff.

KEYWORDS: Art therapy, occupational therapy, occupational therapists, creativity, 
innovation

ВЪВЕДЕНИЕ

Днес в образователната ни система се наблюдават промени, представля-
ващи нов етап от развитието на българското висше образование в процеса на 
навлизането му в световното образователно пространство. Ето защо са налице 
значителни промени в подхода към теорeтичната и практическа страна на 
учебния процес. На преден план – ново учебно съдържание, нови методи, 
нови отношения преподавател-студент. Въвеждането на съвременни и модер-
ни дисциплини и създаването на условия за творческо мислене дава възмож-
ност преподавателите да моделират насоките на учебно-образователния про-
цес и да очакват положителни резултати от всеки студент. Това е иновативно, 
съвременно и прогресивно направление в областта на образованието, което 
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чрез подходящи методи и учебни техники води до подобряване на качест-
вото на обучението. Включване на учебен материал не на предметен, а на 
съдържателен принцип, прави обучението по-привлекателно и по-интересно. 

Търсенето на алтернативни варианти за развитие на креативитета на 
студентите е от съществено значение за подготовката на бъдещите професи-
оналисти от специалността „трудотерапия”. Може да се твърди, че в световен 
мащаб нараства необходимостта от креативни личности, които със своите 
професионални знания умело да прилагат в практиката всяка една от изуче-
ните в курса на обучение техники. Това налага и въвеждането на арттерапи-
ята при обучението на студентите от специалността „трудотерапия”.

АРТТЕРАПИЯТА – НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Принципите на влияние на изкуството върху хората е интересувало уче-
ните на всички времена. Историческите източници сочат, че древните жреци, 
а след тях лекари, философи, педагози, са използвали изкуството за изцеление 
на тялото и душата. Разглеждайки механизма на действие върху човешката 
психика посредством живописта, театъра, музиката, танца, древните учени 
са се опитвали да определят ролята и мястото на изкуството в процеса на 
възстановяване на функциите на тялото и формирането на духовния свят на 
индивида. Ефектът на изкуството върху човека като начин на лечение е бил 
използван в древна Гърция, Египет, Месопотамия, Китай и Индия.

През ХХ в. на изкуството официално се приписват терапевтични функции 
възоснова на редица научни изследвания. Така например М. Ричардсън и 
Дж. Дебуффе използвали изобразителното изкуство за лечение на психически 
разтройства, а през 1940 г. картини, направени от различни хора, са използ-
вани като инструмент за изследване на подсъзнателните психични процеси. 
Още през 1969 г. е създадена American Art Therapy асоциация, обединяваща 
арт терапевти-практици. Такива сдружения се появявят по-късно в Англия 
(Британската асоциация по арттерапия), Холандия и Япония. Към 1960-1980 г. 
създадените професионални сдружения допринасят за обособяването и реги-
стрирането на арттерапията като самостоятелна дисциплина. 

Края на миналия век бе белязан от промяна в културния климат. Ус-
коряване на темпото на глобализацията доведе до необратими промени в 
социално-културната среда. Светът бе изправен пред проблемите на притока 
на емигранти, бежанци, разделени от съществуването на расови и етнически 
проблеми в съответните райони. С напрегнатото ежедневие през ХХI век се 
увеличиха психическите заболявания, травматичните и стресови ситуации, 
инсултите и редица заболявания, характерни за нашето съвремие. При тези 
обстоятелства се появи нуждата от по-различна психология и психотерапия, 
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излизаща от рамките на обичайното. Арттерапията навлезе като нова дисци-
плина в редица специалности по света и отключи неподозирани хоризонти за 
проучване на подсъзнателното и изцeлението на личността чрез творчество. 

Според Американската асоциация по арттерапия – арттерапията се осно-
вава на убеждението, че творческият процес в създаването на произведения 
на изкуството има лечебно действие. Участвайки в творческия процес, човек 
се връща към себе си и себепознанието, справя се със стреса, увеличава 
когнитивните си способвности и се наслаждава на удоволствията от худо-
жественото творчество /4/. Според Карън Джонсън, терминът „арттерапия” в 
общия смисъл се отнася до употребата на визуални изкуства в психотерапи-
ята, докато креативната арттерапия се отнася до използването на арттерапия, 
танцова терапия, театрална терапия, музикална терапия, психодрама. 

ПРИЛОжИМОСТ НА АРТЕРАПИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО
НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА „ТРУДОТЕРАПИЯ”

В създадената специалност „трудотерапия” към Филиала „проф. д-р Иван 
Митев” в гр. Враца артерапията е една от най-новите и атрактивни дисципли-
ни в подготовката на студентите трудотерапевти. Тя е застъпена максимално 
в началния курс на обучението и е ключов момент при последващата спе-
циализирана подготовка по конкретните медицински направления. Добрата 
медицинска подготовка, съчетана с ред други дисциплини, даващи познания 
в различни научни сфери, са надежден трамплин за младите специалисти 
при бъдещата професионална реализация. Между тези учебни дисциплини в 
създадения учебен план има добре изградена междупредметна връзка, си-
стемност, логичност и последователност при тяхното изучаване.

Цялостната изградена система за теоретична и практическа подготовка 
има за цел да се подготвят за социалната система и здравеопазването тру-
дотерапевти със знания и умения за оценка, дозиране и прилагане на трудо-
вите дейности в общия лечебен процес. Специално място в структурата на 
учебния план има артерапията. Приложението й в обучението на студентите 
трудотерапевти дава по-големи възможности за социална рехабилитация, ко-
рекция и дозирана терапевтична помощ на пациенти, деца и хора със специ-
ални нужди. Това прави артерапията изключително необходима учебна дис-
циплина, чието изучаване е не само наложително, но то е и от съществена 
важност за професиалната подготовка и реализация на самите обучавани. 

В процеса на обучение се използват както традиционните принципи и 
методи на обучение, така и много нови, съвременни и разнообразни техники 
и подходи, целящи развитието на креативитета на студентите. Учебно-прак-
тическата дейност през първата учебна година е насочена към обучение и 
възпитание на бъдещи специалисти с новаторски дух, готови за внедряване в 
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практиката на иновативни и алтернативни подходи, съобразени със степента и 
вида на заболяването на пациентите, клиентите и домуващите деца и лица с 
физически и умствени увреждания. Още в основата на подготовката студен-
тите се запознават с различните видове арттерапии, със специфични техники 
на работа, с приложимостта на музикалната, танцовата и театралната терапия, 
като зъдължителен елемент от подготовката е развитието на креативното ми-
слене на студента. 

Обучението и възпитанието в творчество на самите студенти е сигурен 
гарант за тяхната качествена подготовка. Подготовка, която ще позволи на 
трудотерапевтите да използват и прилагат самите те творчеството като лече-
бен метод за работа с бъдщите пациенти. За тази цел студентите получават 
много задачи развиващи тяхното мислене и творчески подход в груповата и 
индивидуална трудотерапевтична дейност. Много автори разглеждат творчест-
вото, творческият процес, творческата дейност, развитието и тяхната прило-
жимост. Дж. Гилфорд определя като фактори за развитие на творчеството 
някои особености на мисловния процес – „плавният поток на мисленето”, 
спонтанната и адаптивна гъвкавост и оригиналността на мисленето, изразени 
в нестандартни идеи. Други автори, като Е. Торънс, Л. Виготски, А. Браун, 
смятат, че способностите за творческо мислене са присъщи на всеки човек, 
но съществуват съществени различия, които се влияят от генетичните особе-
ности, от въздействието на средата, от обучението /5/. 

Трудотерапевтите са професионалисти, които трябва да познават спо-
собностите, интелекта, творческата активност и водещата роля на мотиваци-
ята, ценностите, личностните особености при формирането на творческото 
поведение. Заедно със степента и вида на увреждането, тези познания са 
необходими при оценката на състоянието на пациенти и клиенти. Правилното 
прилагане на артерапията в лечебния или възстановителен процес налага при-
лагането на съдържателен принцип на обучение, налага комплексни знания, 
мултидисциплинарен и екипен подход при подготовката на трудотерапевтите. 
Те се обучават за приложимостта на самия творчески процес, за неговата 
роля при различните видове заболявания. В специализираната подготовка се 
набляга на използваемостта на артерапията при конкретните заболявания в 
областта на психиатрията, неврологията, хирургията, ортопедията, травмато-
логията и др. 

В процеса на обучението студентите се запознават както с трудотерапи-
ята в здравните и социални заведения, в социално-терапевтичните и арттера-
певтични центрове, така и със значимостта на артерапията в лечебната, възта-
новителната и поддържаща дейност. Още в обучителния етап се изтъква пред 
студентите важната роля на творчеството и творческия процес за възстановя-
ване на чувството на самоувереност у нуждаещия се човек. Формират се у 
тях професионални умения за комуникация, съветване, консултация, социална 
подкрепа, педагогическа и психологическа диагностика. Това формиране на 
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умения за прилагане на творска дейност в лечебния процес изисква трудоте-
рапевтите добре да диагностицират интелектуалните и творчески способности 
на своите пациенти и клиенти. 

Познавайки творчеството и творческия процес, както и факторите за 
развитието на творческата дейност, трудотерапевтът може умело да приложи 
различни иновативни техники от арт терапията след оценка на състоянието. 
Оценката е многоаспектна и дава възможност да се установят остатъчните 
физически и психически възможности на болните лица чрез различните ар-
терапевтични форми на оценяване. Артерапевтичната оценка намира голяма 
приложимост не само за установяване на развитието и отклоненията от него, 
но и за установяване на състоянието на пациенти с психиатрични заболява-
ния. Така приложимостта на артерапията в клинични условия има диагнос-
тично и лечебно значение. Съществуващите различни методики за оценка на 
вярата, на емоциите, на когнитивността дават възможност за точна диагности-
ка и конкретно лечение.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Включването на артерапията като учебна дисциплина при обучението на 
студенти от специалността „трудотерапия” дава възможност за прилагането на 
изкуството от бъдещите трудотерапевти в профилактиката, лечебния и възста-
новителен процес. Артерапията е иновативна учебна дисциплина, граничеща 
с други научни области като педагогика, психология, културология, социоло-
гия. Тя има теоретична и практична приложимост, с широки възможности за 
корекционни и развиващи функции при деца и лица със специфични спо-
собности.

Процесът на възприятие на изкуството представлява сложна психическа 
дейност, състояща се от познавателни и емоционални моменти. Провежда-
нето на учебни занимания с прилагането на художествена дейност допри-
нася за сензорното развитие – различаване на цветовете, формите, звуците 
и осигурява разбирането на езика на различните изкуства. Артерапията се 
разглежда като самостоятелна дисциплина, като технология в педагогиката 
или като съвременен клон на педагогиката – арт-педагогика. Артерапията се 
разглежда и като клон на психологията – арт-психология. Тя е сравнително 
млада наука със силно психотерапевтично въздействие върху емоционалната 
сфера. Изпълнява комуникативна, регулативна и катарзисна функция /6/. Това 
я определя като междудисциплинарна и самостоятелна наука, която намира 
голяма приложимост при специализираното професионално обучение на тру-
дотерапевтите.
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THE ROLE OF NEW TECHNOLOGIES 
IN THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS

Anna Marinova
Pavlinka Dobrilova

ABSTRACT: Technological revolution allows the implementation of many new 
technologies in the training of medical specialists – a practice that was not possible until 
recently all over the world and in Bulgaria is still poorly implemented. Using computer 
simulations, systems for additional reality, special equipment, new materials and models for 
practical training allows students to receive highquality training in a virtual experimental 
environment close to reality. Thus they quickly acquire skills more easily gain knowledge 
and develop skills in laboratory conditions, without endangering the patient's life. This 
ensures getting good specialists, confident in their abilities and ready for productive work 
in a real environment.

KEYWORDS: Technological revolution, technologies, training, medical specialists, 
education, simulation, virtual reality

Революцията в областта на технологиите през последните години се отра-
зи драстично на всички области от живота – общество, наука, образование, 
производство, търговия, туризъм... Благодарение на нея светът получи възмож-
ност за разкриване на нови хоризонти чрез използването на модерни мате-
риали, електроника, технологии. Медицината е една от сферите на дейност, 
където технологиите не само пряко влияят върху качеството на предлаганите 
услуги, но и могат да играят жизненоважна роля в спасяването на човешки 
животи. Тук новите разработки се използват не само в клиничната практика, 
но и в подготовката на медицински кадри за осигуряване на по-добро обу-
чение на бъдещите специалисти.

Въпреки че в България внедряването на хай-тек системи за тренинг на 
студенти в медицинските ВУЗ-ове все още е слабо познато, световната прак-
тика показва отлични резултати в тази насока. Съществуват няколко основни 
технологични направления, прилагани за обучението на медицински кадри. 
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Те предоставят възможност на студентите по-бързо да придобиват различни 
умения, по-лесно да усвояват нови знания и да развиват ценни качества в ла-
бораторни условия, без да застрашават живота на пациента. Едни от най-чес-
то използваните технологии са компютърни симулации, системи за добавена 
или смесена реалност, специализирани тактилни тренажори, нови материали 
и модели за практическо обучение. Много от технологиите се припокриват, 
допълват или са смесени, като поради тази причина не могат да бъдат ка-
тегорично разделени една от друга. Затова представянето им в статията в 
различни раздели се препоръчва да бъде разглеждано условно. Разгледани са 
основните технологии и са посочени конкретни продуктови примери за тях.

КОМПюТЪРНИ СИМУЛАЦИИ

Обикновено компютърната или виртуална симулация представлява спе-
циализиран софтуер, прилаган на един или няколко компютри, чрез които се 
симулира абстрактен модел на дадена система. Възможно е използването на 
допълнителни технически средства, като специализирани манипулатори, хи-
рургически инструменти, видео камери, екрани и т.н. Често чрез технологията 
се представя потенциално реално събитие във виртуална среда, където раз-
лични обекти могат да бъдат премествани, завъртани и т.н. чрез тъч-скрийн 
допир или от разстояние чрез жестове. На пръв поглед тренинг симулацията 
може да се асоциира с компютърна игра, тъй като се развива във виртуално-
то пространство, често при определени правила и изходът от ситуацията до 
голяма степен зависи от действията на изпълняващото манипулациите лице. 

Когато в обучението на медицински кадри се използва компютърна си-
мулация, студентите имат възможност да изпълняват конкретни задачи в не-
реална обстановка, базирана на истинността, но без да застрашават живота 
на пациента при евентуално грешно предприето действие. Например – може 
да се извършва тежка хирургическа операция, сложни манипулации като по-
ставяне на стенд, кардиологична интервенция и т.н. Симулативната среда га-
рантира възпроизвеждане на реалното събитие с висока степен на имитация 
на реалност, но едновременно с това при максимално ниво на безопасност. 
Така студентите получават увереност при извършването на конкретни дейст-
вия, натрупват практически опит и усвояват умения, които в бъдеще ще могат 
да прилагат на практика при работа с реални пациенти. 

Благодарение на високоразвитите компютърни технологии, с една компю-
търна симулация може да се моделира почти всяко заболяване, всеки конкре-
тен медицински проблем. Това дава шанс за обучение на всякакъв тип ме-
дицински специалисти, независимо от тяхната профилираност, предоставяйки 
им шансове за личностно и професионално израстване в защитена среда. 
Така бъдещите кадри могат да проследят какво се случва с пациента при 
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предприемането на различни действия или при протичане на заболяването по 
един или друг начин. Това подпомага специалистите да вземат по-адекватни 
решения относно състоянието на пациента в бъдеще в реални ситуации. 

Една от първата симулационна игра, предназначена за обучението на 
медицински кадри, носи названието “Pulse!”. Тя е разработена по поръчка 
на Texas A & M University Corpus Christi и пресъздава реални ситуации от 
клиничната практика на медици, разиграни по време на ли след терористични 
атаки. В нея медицинските специалисти могат да изграждат различни умения 
и навици, сблъсквайки се с конкретни задачи и сложни случаи. 

Към момента съществуват мно-
жество съвременни компютърни си-
мулации с различни цели на обуче-
ние. Например – в университета в 
Мелбърн функционира цяла лабо-
ратория за виртуална реалност в 
хирургията – Virtual Reality Surgical 
Simulation laboratory, където в един 
3D свят пациентите могат да бъдат 
„докосвани” и върху тях да бъде из-
вършвана операция. От 2013 г. в Ме-
дицинския колеж в Пеория към университета на Илинойс работи Център за 
виртуално обучение по здравни грижи и медицина. Той предлага възможност 
на обучаващите се да извършват виртуални процедури на всеки етап от гри-
жата за пациента. За максимално доближаване до реалността на виртуалната 
ситуация на разположение са пациенти под формата на манекени или дори 
специално обучени за целта актьори. 

В университета в Мериленд от декември 2006 г. е на разположение Цен-
тър за симулации, обучение, изследване и иновации. Той предлага възмож-
ност за придобиване на умения и усъвършенстване в областта на хирургията, 
анестезиологията и травматологията. Провежда се тренинг за процедури като 
лапароскопия, ендоскопия и др.

Ето някои по-конкретни примери за други интерактивни системи от 
този тип.

Anatomage table – Анатомична маса за дисекция
Внушителен инструмент за обучение по анатомия на студенти по меди-

цина, разработка на американската компанията Anatomage Inc. Представля-
ва интерактивна маса с тъч-скрийн с размери 1:1 с тези на човешко тяло. 
Предназначена е за извършване на виртуална дисекция. Дава възможност на 
студентите да изучават човешката анатомия, без да се налага използването на 
човешки труп. Екранът е интерактивен и реагира при докосване по начина, 
по който реагира човешкото тяло по време на дисекция или по време на 
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операция, извършвана от хирург. Това е алтернативен и модерен начин сту-
дентите да видят реалната човешка анатомия, демонстрирана чрез дигитално 
тяло. Масата визуализира висококачествени триизмерни изображения на ча-
стите и системите на човешкото тяло, мускулите, кожата, вътрешните органи, 
скелета и т.н. 

Virtual Dental Implant Training Simulation Program
Специализиран софтуер, съз-

даден за обучение на студенти 
по дентална медицина. Подпомага 
бъдещите специалисти в поставя-
нето на диагноза, вземането на 
решения и изготвянето на про-
грама за лечение. Програмата е 
създадена от Медицинския колеж 
към Института по стоматология в 
Джорджия. Софтуерът подпомага 
бъдещите стоматолози за получа-
ване на повече знания и визуална информация за поставянето на импланти. 
Студентите лекуват виртуален пациент, на когото му предстои терапия по по-
ставяне на зъбни импланти, извършват клинично лечение, определят вида на 
имплантите, анестезията, инструментите за хирургична интервенция и т.н.

Virtual Heroes
Платформа, създадена от компанията HumanSim, за обучение на сту-

денти по медицина. Софтуерът се прилага от 2010 г. в университета Дюк. 
Базиран е на модерните технологии в сферата на компютърните игри и т.нар. 
dynamic virtual human technology (DVHT) за обучение чрез преживяване, чрез 
правене и на принципа на „проба-грешка”. 
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На разположение са различни случаи при различни виртуални пациенти, 
сериозен набор от виртуална апаратура и възможности за прилагане на пра-
вилно подбрано лечение.

PerioSim
Сензорен симулатор за обуче-

ние, разработен от специалистите в 
университета в Илинойс – University 
of Illinois (UIC). Системата позволя-
ва на потребителя да „усеща” три-
измерна човешка уста, показана в 
реално време върху компютърен 
екран по време на дентална ма-
нипулация, извършвана с помощта 
на реални стоматологични инстру-
менти. Симулаторът е достъпен и 
чрез интернет връзка. Обучаващият 
се може да избира различни режи-
ми на работа, нива на прозрачност, 
модел, позиция, гледна точка и т.н.

nContact Surgical
Поредната разработка на ком-

панията HumanSim, представляваща 
триизмерен симулатор, предназначен за обучение на специалисти по сърдеч-
на хирургия. Демонстрира нови начини за третиране на случаи като прес-
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дърдно мъждене. Симулацията е максимално реалистична, благодарение на 
съвместната работа на художниците, работили върху дизайна, и тясно специ-
ализирани лекари в областта на сърдечната хирургия.

СИСТЕМИ ЗА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Системите за добавена или разширена реалност са сравнително нови 
разработки, които тепърва навлизат в света на технологиите и са един от 
най-иновативните елементи в обучителните системи в сферата на здрав-
ните грижи в световен мащаб. Представляват специализирани устройства, 
комбиниращи реално съществуваща среда с допълнително добавена вир-
туална обстановка. Функционират в реален режим и при триизмерност на 
пространството. Характеристиките им позволяват прибавянето на специално 
подбрани нереални дигитални елементи в една истинска околна среда с фи-
зически обекти. Комбинирането на реална и виртуална среда може да бъде 
направено в различни пропорции според конкретната цел и предназначение 
на устройството.

Най-популярното устройство за допълнителна реалност (Augmented reality 
(AR) са очилата Google Glass, навлизащи във всички сфери на дейност от едва 
няколко години. Те разполагат с вградена камера и дисплей, върху който се 
изобразяват обекти от реалния свят, но и допълнителни дигитални компонен-
ти, съдържащи информация под формата на изображения и надписи. Очи-
лата тепърва навлизат в медицинската практика под формата на обучително 
средств и като помагателно средство в клиничната практика. Устройството 
беше одобрено като постоянен инструмент от оборудването на медицинския 
персонал в бостънската болница през април тази година, след като с негова 
помощ беше спасен живота на пациент с тежък мозъчен кръвоизлив.

Системите за добавена реалност са съвместими с всички най-популярно 
използвани устройства, като таблети, преносими компютри, смартфони, което 
ги прави достъпни, лесни за употреба и приложими във всякакви условия. 
Най-голямото предимство е, че могат да улесняват потребителя в различни 
ситуации, при които е затруднено получаването на информация от околната 
среда. Технологията добавя липсващите в реалната обстановка данни, които 
са допълнително компютърно генерирани. Това ги прави много подходящи 
за практическо обучение и за клиничната практика, тъй като може да бъдат 
действително животоспасяващи при конкретни казуси. 

Пример за приложението на технологиите за разширена реалност е из-
ползваната система, състояща се от специализиран софтуер и iPad устройства 
в университета Sheffield Hallam. Той се превърна в първото висше училище 
във Великобритания, в което добавената реалност се прилага за практическо 
обучение – в случая на медицински сестри и акушерки. 
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Ето и други конкретни примери за някои системи за добавена реалност 
от сферата на медицината.

CAMDASS (Computer Assisted Medical Diagnosis and Surgery System)
Това е система за компютърно подпомагана медицинска диагностика и 

хирургия. Предназначена е за неспециалисти с цел подпомагане при извърш-
ване на прости хирургически операции при спешни ситуации. Разработка е 
на Европейската космическа агенция и представлява шлем, който се поставя 
на главата. Устройството „подава” конкретни указания на потребителя за това 
как да бъде извършена операцията, съдържа базова медицинска информация 
и инструкции за извършване на хирургически манипулации. Предназначена е 
по-скоро за спешно обучение в ситуации, когато няма достъп до специали-
зирана помощ, отколкото за предварително планирано обучение в образова-
телна институция.

Augmented Reality Magic Mirror 
Устройството позволява визуализирането на скелетната система на човек, 

застанал пред апарата. Това става чрез наслагване на компютърно генерирано 
изображение върху реалния образ, сниман чрез камера. Системата е пред-
назначена за обучителни цели в преподавателските програми по анатомия. 
Използва популярния манипулатор Microsoft Kinect и е разработка на Техни-
ческия университет в Мюнхен.
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Eyes-On
Специализирани очила за добавена реалност, базирани на рентгеновата 

технология. С помощта на рентгенови лъчи чрез тях може да се виждат ве-
ните, което помага на медицинските сестри да вземат кръв, без да допускат 
грешка при извършването на манипулацията. Добавената реалност е дигитал-
но генерирано изображение на вените, което се наслагва върху образа на 
тялото на пациента.

Модели и системи за тренинг, създаващи тактилни усещания
Тактилните устройства често се съчетават с добавената реалност и ком-

пютърните симулации. Основната идея при използването на подобно оборуд-
ване е възможността потребителят да изпитва реални тактилни усещания, ко-
ето прави преживяването максимално близко до реалността. Предимствата на 
комбинираните системи, предлагащи тактилни усещания, е обратната връзка. 
Потребителят, в случая обучаващ се в сферата на медицината студент, може 
да усеща с ръцете си (или с други части на тялото си) резултата от извършва-
ната от него манипулация. Това се постига чрез използването на допълнителни 
технологии – вибриращи устройства, хидравлични механизми, реагиращи на 
натиск, чрез специални материали, създаващи усещане за мекота, твърдост, 
студ, топлина и т.н. 

Ето и някои примери за прилагането на тактилни системи в сферата на 
медицинското образование.

Sinus Sim
Това е тактилен 

ендоскопси тренажор 
за извършване на ен-
доскопска манипула-
ция на синусите. Пред-
ставлява комбинация 
между виртуална реал-
ност и реален модел-
манекен. На разполо-
жение са неограничен 
брой от сценарии и 
виртуално симулирани 
пациенти. Обучаващи-
те се имат на разполо-
жение реалистично симулирани тъкани, които може да бъдат рязани и докос-
вани чрез използване на устройства, осигуряващи тактилни усещания. Те са 
максимално близки до реалните, които хирургът усеща при извършването на 
истинска манипулация.
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Tonsil Sim
Тактилен симулатор за извършване на тонзилектомия. Симулаторът позво-

лява обучение в извършване на манипулацията в безопасна нереална среда и 
с помощта на специализиран хирургически инструмент, осигуряващ обратна 
връзка за извършваните от обучавания действия.

PalpSim
Тактилен симулатор за обучение за извършване на бедрена палпация и 

въвеждане на игла. Студентите имат възможност да чувстват как виртуален 
пациент реагира на допира на собствените им ръце. Палпацията изисква сил-
на обратна връзка. В случая тя е осигурена чрез прилагането на хибридно 
устройство, даващо пет степени на сила на обратната връзка. В съчетание 
на разположение е и хидравличен интерфейс за осигуряване на пулс като 
тактилен ефект. 

МАКЕТИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Използването на макети, манекени и други физически модели е практи-
ка, прилагана от десетки години в обучението на студенти в медицинските 
училища. Съвременното оборудване от този тип обаче е съвсем различно. 
Модерните макети се изработват от модерни материали, които могат досущ 
да имитират реални тъкани, системи, органи от човешкото тяло. Така се по-
стига максимална реалистичност по време на практическото обучение само 
чрез физически обекти, без да се налага използването на компютърна симула-
ция или добавена реалност. Материалите реагират на въздействието, оказвано 
от студентите, по начин, максимално близък до реалния. 

Пример за подобен реа-
листичен модел за обучение е 
физически симулатор на тъкан 
на жив организъм, създаден 
от специалисти на универси-
тета в Колорадо. Разработката 
е демонстрирана през ноем-
ври 2010 г. Макетът е пред-
назначен за бъдещи хирурзи 
и имитира плът на истинско 
живо същество. Когато сту-
дентите извършват разрез върху макета, от „раната” изтича изкуствена кръв 
по същия начин, както би се случило при реална интервенция. Моделът се 
състои от няколко слоя силикон, които имитират кожа, съединителна тъкан и 
мускули. Подходящ е и за обучение на ветеринарни специалисти.
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Чудесен пример за прилагане-
то на медицински модели за обу-
чениеот нов тип е Human Worn 
Partial Task Surgical Simulator. Това 
е манекен на човек, в чието тяло 
има пълен набор от „фалшиви” ор-
гани, сред които пикочен мехур, 
бъбреци, вени, кожа, които могат 
да бъдат рязани, отстранявани, за-
шивани, операрини. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОСТюМИ

Това е специализирано оборудване, най-често костюм, който е пред-
назначен за носене от самия студент. Чрез него обучаващият се има въз-
можност сам да изпита такива усещания, каквито имат пациенти с конкре-
тен проблем или заболяване. Това е единственият начин студентът буквално 
да се постави на мястото на човека, който предстои в бъдеще да лекува 
със своите знания и умения. Оборудването от този тип дава възможност да 
се усетят от „първа ръка” различни симптоми и състояния. Така обучаващи-
ят се придобива по-голяма яснота за болестта, която трябва да лекува, за 
промените, настъпващи в тялото, за препятствията, с които всекидневно се 
сблъсква пациентът. 

Ето и някои примери за подобни костюми.

Age Man Suit
Костюмът помага разбирането на 

възрастовите изменения и проблеми, 
настъпили по време на старостта. За 
да усетят неприятните ефекти от ос-
таряването, носещите Age Man Suit 
получават ограничени възприятия и 
затруднено придвижване в простран-
ството. Заглушаваща система симу-
лира отслабения слух на възрастните 
хора, тъмен визьор влошава зрението 
и променя възприятието за цветове-
те, а вградени тежести ограничават движението на крайниците. Едновременно 
с това специални ръкавици намаляват прецизността на извършваните с ръцете 
действия. Костюмът е предназначен специално за студенти, обучаващи се в 
сферата на грижата за възрастни хора.
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Drink Driving Suit
Костюмът симулира реакциите на организма при шофиране в нетрезво 

състояние. Носещият го човек изпитва всички усещания на алкохолно опи-
янение по време на шофиране и чувства негативните последствия от това. 
Той ограничава по изкуствен начин подвижността на мускулите и ставите, си-
мулативно измества центъра на тежестта и нарушава координацията. Част от 
костюма са специални очила, които ограничават ъгъла на виждане. Освен за 
обучение на шофьори, за които е създаден по първоначална идея, костюмът 
може да се използва за обучение на студенти по медицина, които работят в 
сферата на лечението на зависими от алкохола пациенти.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В статията са представени базисни нови технологии, които вече са на-
влезли или тепърва предстои да бъдат внедрени в сферата на медицинското 
образование. Опитът на водещите изследователи в областта показва, че 
прилагането им като част от обучителния процес предоставя голям набор 
от възможности за провеждане на модерни практически обучения. Резулта-
тът от такъв тип практика е по-бързо овладяване на специфични професи-
онални умения, работа в безопасна среда при максимална реалистичност, 
повече възможност за практически тренировки, придобиване на по-голяма 
увереност при конкретни действия и взимане на решения от страна на 
студентите. 

На базата на тези заключения може да се направи изводът, че прилага-
нето на новите технологии в сферата на медицинското образование трябва да 
се превърне в задължителна част от модерната образователна система. Това 
е валидно както в световен мащаб, така и в България, където внедряването 
на хай-тек системите от ново поколение все още е изключително слабо про-
учвано, демонстрирано и прилагано.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грудева, Ана, 2012, Възможности на сериозните игри в обучението на медицински 
кадри, Списание на Софийския университет за електронно обучение.

2. Колсанов А.В., Воронин А.С., Яремин Б.И., Чаплыгин С.С., Назарян А.К., Юнусов 
Р.Р., Шорохов Е.С., Мурушиди М.Ю., Буканов В.О., Виртуальные и симуляционные 
технологии в медицинском образовании, Самарский государственный медицинский 
университет.

3. Cheryl S. Pace, Archie R. Dykes Library, University of Kansas Medical Center, Virtual 
Reality in Medicine and Medical Education.



1613

4. Felix G. Hamza Lup, A Distributed Augmented Reality System for Medical Training and 
Simulation.

5. Heim M. The Metaphysics of virtual reality // Virtual reality: theory, practice and 
promise. Westport and London., 1991.

6. http://www.gizmag.com
7. http://www.medgadget.com/
8. www.hicomm.bg


