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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 47 volume (number 4/2014) of Scientific
Journal of Management and sustainable development,
published since 1999 from Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of the part
of presented papers before the XVI-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in Yundola in the period 21-23.03.2014.
The important issues of management and sustainable
development were discussed. Some main aspects could
been summarized as follows: multifunctional forest management have to be developed and encouraged in Bulgarian forests, because of their high importance for environment improvement and biodiversity conservation, there are
a high potential to encourage utilization of revenuwble
energy sources, based on the forest biomass; contemporary practical and theoretical issues in human resources
management; more attention have to be pointed out to the
social aspects for sustainable management; presentation
and implementation of the best practices and innovations;
the practice for sustainable development shaping have to
be reestablished; more atention have to be intended to the
students and post-graduated students investigations; the
more important issues have to be separated and have to
be discussed into a suitable approach – for example, order
of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference have to be
approved as a forum for ideas exchange.
The Faculty of Business Management leadership and
the Editorial Board of Scientific Journal of Management
and Sustainable Development have managed with the
obligation to publish all presented before the Conference
papers and posters, but in 6 volumes – 44, 45, 46, 47, 48
and 49 (1/2014; 2/2014; 3/2014, 4/2014, 5/2014 and
6/2014) of the Journal. All papers and presentations could
be find in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 47-ми обем (брой 4/2014) от
научното списание „Управление и устойчиво развитие”,
издавано от 1999 г. от Факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет, София.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен
текст на част от представените доклади пред XVI-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2123.03.2014 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие. По-важните акценти могат
накратко да се формулират така: Необходимо е да се
утвърждава
и
насърчава
многофункционалното
стопанисване на горите, като един от най-важните
компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да се
насърчава
все
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 44ти, 45-ти, 46-ти, 47-ми, 48-ми и 49-ти обеми (съответно
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 и 6/2014 броеве)
на списанието. Същевременно даваме възможност на
всички Вас не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери, но и да
публикувате своите изследвания, виждания и идеи,
както по дискутираната на конференцията тематика,
така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До
нови срещи!
Редакционна колегия
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ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
Този доклад разглежда изключителната значимост на връзката между динамиката на населението и устойчивото развитие, като откроява предизвикателствата и възможностите, свързани с демографските промени. Набляга върху необходимостта да се осъзнае, че динамиката на населението оказва значително влияние върху устойчивото развитие, както и върху факта, че усилията да се работи за устойчиво развитие, без да се вземат предвид
демографските промени, се провалят и ще продължат да се провалят. Показва възможности за промяна на динамиката на населението чрез пакет от политики, сред които като най-важни могат да бъдат откроени повишаването на образованието и овластяването на жените. Стига до заключението, че равнопоставеността на половете
води до по-високо благосъстояние и може да се разглежда като показател за устойчиво развитие.
Ключови думи: динамика на населението, устойчиво развитие, равнопоставеност на половете.
Key words: population dynamics, sustainable development, gender equality.
JEL: Q56.

с последиците от естествените и предизвиканите от човека катастрофи.
Очаква се населението да нарасне в развиващите се страни с висока раждаемост в Африка, Азия, Океания и Латинска Америка. Според
последните прогнози на ООН броят на хората,
живеещи в развитите страни ще нарасне съвсем
слабо – от 1,24 млрд. през 2010 г. до 1,30 млрд.
през 2030 г. и 1,31 млрд. през 2050 г., докато
броят на хората, живеещи в развиващите се
страни ще се повиши от 832 млн. през 2010 г. до
1,26 млрд. през 2030 г. (нарастване от 51% за
едва две десетилетия) и 1,73 млрд. [1]. През
2050 г. този ръст ще изправи изключително големи предизвикателства пред тези страни, чиито общества вече са сред най-бедните, с ниско
равнище на образование, където не се създават
работни места и хората изобщо не са в състояние да се справят с последиците от промените,
включително и климатичните промени. Осигуряването на тяхното благосъстояние изисква правителствени политики, които са съсредоточени
именно върху големия дял на младото население, подобряване достъпа до семейно планиране, репродуктивни права и здравни услуги.
Всички тези политики не само ще доведат до
спад в майчината и детската смъртност, но също така ще намалят темпа на нарастване на
населението, ще помогнат за намаляване на
междупоколенческото предаване на бедността и
накрая ще облекчат бремето върху семействата
и страните, които са бедни на природни ресурси.

Увод
Неустойчивият начин на живот, производство
и потребление, както и растежът на населението са в основата на предизвикателствата и
проблемите, свързани с устойчивото развитие.
Необходимо е да се обърне внимание и да се
осъзнае демографската промяна, особено в
развиващите се страни, където нараства делът
на младото население, за да се интегрира динамиката на населението в ефективни правителствени политики. Въпросите, свързани с нарастването на населението, репродуктивните
права, семейното планиране и променящата се
структура на населението, водеща до промени в
разпределението на благата все повече привличат вниманието.
Растеж на населението и благосъстояние
След като броят на населението премина 7
млрд. през 2011 г., предвижданията на ООН са
населението да бъде над 9 млрд. през 2050 г. и
над 10 млрд. в края на века [4]. Ръстът ще дойде от развиващите се страни, в които раждаемостта се запазва сравнително висока. Да се
удовлетворят потребностите на нарастващото
население, като същевременно се използват
устойчиво природните ресурси е огромното
предизвикателство, пред което е изправено
днес човечеството. Като добавим към това и
съществуващите модели на потребление и производство, нарастването на населението ще
засили търсенето на земя, вода и енергийни
ресурси, нужни за поддържането на живота. В
същото време ще се засили необходимостта от
предприемане на мерки за преодоляване на
бедността и неравенството, осигуряване на
храна за най-бедните, достъп до енергийни ресурси, развитие на устойчиви градове, справяне

Политики в подкрепа на населението
Все повече става очевидно, че устойчивото
развитие трябва да се разглежда от три аспекта
– от гледна точка на демографията, на социал-
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то социални и икономически политики, този демографски бонус дава уникална възможност за
нарастване на инвестициите в здравеопазване,
образование, инфраструктура и опазване на
околната среда, като по този начин помага на
страната да излезе от бедността. Намаляването
на броя на зависимите млади хора също така
помага за намаляване на търсенето на образователни услуги и здравеопазване, като позволява да бъдат направени нужните инвестиции за
времето в бъдещето, когато се очаква да има
висок дял възрастно население, в резултат на
застаряването на населението.

ната справедливост и на екологосъобразността.
Динамиката на демографските промени следва
да се отчита като част от концепцията за устойчивото развитие, като целта следва да бъде да
се стабилизира броят на световното население.
Тъй като всеки един от трите аспекта зависи
от останалите, постигането на стабилно население ще помогне за постигането на останалите
две цели, залегнали в концепцията на устойчивото развитие. Страните могат да прилагат такива политики, които да доведат до постепенна
промяна в динамиката на населението и достигнат до равнище, подпомагащо устойчивото използване на ресурси, както и устойчиво социално и икономическо развитие.
Данните сочат, че осигуряването на универсален достъп до репродуктивно здраве и семейно планиране, предоставянето на възможности за образование, особено на момичетата и
постигането на равнопоставеност на половете
(особено при по-високите равнища на образование, на пазара на труда и в политическия процес), не само намалява средния брой деца, родени от една жена (тоталният коефициент на
плодовитост), но също така подобрява благосъстоянието и помага за изграждането на човешки капитал [1]. Изследванията във времето
на едни и същи семейства показват, че семействата с по-малко на брой деца е по-малко вероятно да изпаднат в бедност, а ако това се случи,
бързо се справят с това положение. Причината
е, че в семействата с по-малко деца поголямата част от членовете са икономически
активни. Семействата с по-малко деца могат да
инвестират повече в човешкия капитал на всяко
от децата, особено в образование и здравеопазване. В най-слабо развитите страни, където
през 2010 г. тоталният коефициент на плодовитост е 4,4 (значително над нивото, нужно за
възпроизводство на населението от 2,1) броят
на децата в семейството е причината за живот в
бедност. Намаляването на броя на децата води
до повишаване на благосъстоянието в бедните
страни с висока раждаемост.
На макродемографско равнище намаляването на раждаемостта води до по-малък брой деца по отношение на населението в трудоспособна възраст, като така се намалява броят на
зависимите лица и се увеличава делът на потенциалната работна сила. Ако дадена страна
има изобилие от млади хора – голям брой млади хора, но по-малко зависими лица – това е
благоприятно за нейното икономическо развитие. Големият дял на трудоспособното население, ако бъде заето в продуктивни дейности,
може да доведе до нарастване на средните
доходи и значителен растеж на БВП. Ако това
бъде придружено от ориентирани към развитие-

Бъдещите поколения – потенциалът на младостта
Населението в света никога не е било повъзрастно – през 2010 г. 12% от световното население е на възраст над 60 години, като този
процент се очаква да нарасне до 33% през 2030
г. и до 38% през 2050 г. Независимо от този
факт вниманието е насочено към огромния процент младо население – близо 40% от световното население днес е на възраст под 25 години. Това е средният процент за света като цяло,
като различията между регионите са значителни. В развитите страни младото население
представлява 28% или 362 милиона души от
общото население. В най-слабо развитите страни 60% от общото население или 503 милиона
души, са на възраст под 25 години. Според
прогнозите на ООН в идните десетилетия делът
на младите хора в развитите страни ще остане
относително стабилен, докато в най-слабо развитите страни ще намалее до 53% през 2030 г. и
до 46% през 2050 г. [1].
Наличието на преобладаващо възрастно или
младо население оказва огромно влияние върху
устойчивото развитие на дадена страна – това
се отразява върху пазара на труда, използването на природните ресурси и работата на социално осигурителните програми. Обществата със
застаряващо население могат да се възползват
от нарастващия брой възрастни, но активни и
продуктивни хора. В същото време тези общества са изправени пред нарастващи предизвикателства, свързаните с нарастването на разходите за здравни грижи и финансова подкрепа на
възрастните хора. Младите общества имат огромни предимства и възможност да се възползват от потенциала на младите хора, когато те
излязат на пазара на труда. Потенциалът им за
иновации, способността им да се адаптират и да
използват новите технологии могат да доведат
до ръст на икономическия растеж и да ускорят
прехода към устойчиво развитие на тези страни.
Степента, в която ще се реализират тези възможности, зависи най-вече от осигуряването на
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добро образование и адекватни медицински
грижи.
Много развиващи се страни, притежаващи
голям дял младо население, имат потенциала
да увеличат своя просперитет. В следващите
четири десетилетия трудоспособното население
в най-слабо развитите страни ще се увеличава с
приблизително 15 милиона души годишно, като
работната сила ще нараства с приблизително
33 000 души дневно [4]. Този демографски бонус
има огромен потенциал, но в страните, където
половината от населението и 60% от работещите живеят в изключителна бедност, осигуряването на средства за образование и здравеопазване ще изправи обществата пред изключителни предизвикателства. Устойчивият икономически растеж може да създаде работни места и
да позволи да бъдат направени нужните социални инвестиции, но ако този растеж не се основава на стабилни политики по отношение на
околната среда, това може да доведе също така
до изчерпване на ресурсите и замърсяване,
които на свой ред да окажат отрицателен ефект.

които сме изправени. Постигането на устойчиво
развитие на градовете изисква разбиране относно динамичната природа на градовете във
времето. Нарастващото градско население предоставя много възможности за постигане на
устойчиво развитие. Своевременната и адекватна подготовка за очакваната урбанизация е
от изключително значение за изграждането на
устойчиви градове и за устойчивото развитие на
обществото като цяло.
Демографски промени и развитие
Връзката между динамиката на населението
и устойчивото развитие се признава в няколко
глобални споразумения. Декларацията от Рио
от 1992 г. и Дневен ред 21 от Конференцията за
околната среда и развитието на ООН от 1994 г.
излагат основните принципи, които поставят
хората в центъра на развитието. Акцентът е
поставен върху нуждата както да се разшири
връзката между демографските тенденции и
устойчивото развитие, като се разшири концепцията за устойчиво развитие и в нея бъде включена промяната броя на населението, така и да
се включи това разбиране в националните и
локални политики и програми. Две години покъсно, през 1994 г., Международната конференция за населението и развитието поставя целите, които поставят началото на действията,
свързани с включването на населението в концепцията за устойчиво развитие, като се обръща особено внимание на човешките права, репродуктивното здраве, семейното планиране,
образованието и равнопоставеността на половете като неразделна част от устойчивото развитие.
През 2000 г. Генералната асамблея на ООН
приема Декларацията на хилядолетието. Декларацията не включва аспекти, свързани с динамиката на населението, но отразява целите,
изложени в Програмата за действие и очертава
времевите граници за реализиране на мерките
относно здравето, образованието на децата и
равнопоставеността на половете като фундаментални компоненти и задачи, свързани с развитието. Декларацията поставя основата за
Целите на развитието на хилядолетието, които
се осъвременяват през 2008 г., за да отразят
новостите, свързани с универсалния достъп до
репродуктивно здраве и равнопоставеност на
половете. Програмата за действие повлиява
върху Плана за приложение от Йоханесбург от
2002 г. Допълнителните глобални споразумения
от 1995 г. от Четвъртата световна конференция
на жените в Пекин и Световната среща за социално развитие от 1996 г. също включват твърдения относно връзката между динамиката на
населението и устойчивото развитие.

Урбанизация – повечето хора живеят в големи
градове
Друга последица от динамиката на населението е промяна в пространственото разпределение на населението, най-вече в резултат на
урбанизацията и миграцията от селата към големите градове. През ХХ век градското население в света нараства с над 60%, като днес повече от 50% от световното население живее в
градове. В следващите няколко десетилетия
тази тенденция ще продължи благодарение на
безпрецедентния ръст на градовете в развиващите се страни. Това ще бъде особено ясно
изразено в Африка, където градското население
се очаква да нарасне от 401 милиона през 2010
г. до 744 милиона през 2030 г. и до 1,2 млрд.
през 2050 г., както и в Азия, където градското
население се очаква на нарасне от 1,8 млрд.
през 2010 г. до 2,7 млрд. през 2030 г. и до 3,3
млрд. през 2050 г. [1]. Докато приблизително
60% от растежа на градовете се дължи на естествен прираст (повече раждания, отколкото
умирания), в основата на миграцията от селото
към града стоят икономически и социални причини, като нараства ролята на промените в
околната среда (климатичните промени). Найголям ще бъде растежът в средно големите
градове (тези с население между 500 000 и 1
милион души). Мнозинството от новите градски
жители ще се състои от бедни хора, сред които
жените, децата и младите хора за изложени на
най-голям риск.
Устойчивото развитие на градовете се признава като един от големите проблеми, пред
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Табл. 1 включва примери от твърденията относно връзката между населението и устойчивото развитие. Табл. 2 изброява конкретни цели, свързани с постигането на стабилизиране на
населението, като се набляга върху основните
Източник
Декларацията от Рио

Дневен ред
21, Глава 5

Конференция за населението
и
развитието,
Глава 2
Конференция за населението
и
развитието,
Глава 3

Декларация
на хилядолетието

детерминанти на динамиката на населението –
репродуктивното здраве и семейното планиране, образованието и равнопоставеността на
половете.

Табл. 1. Универсални твърдения относно населението и устойчивото развитие
Твърдение/Препоръка
Принцип 1. Хората са в центъра на концепцията за устойчиво развитие. Те имат право на здравословен и продуктивен живот в хармония с природата.
Принцип 8. За постигането на устойчиво развитие и по-високо качество на живота за всички
хора, държавите трябва да намалят или прекратят неустойчивите модели на производство и
потребление и да прилагат подходящи демографски политики.
5.3. Растежът на световното население и производство, съвместно с неустойчивите модели на
потребление, създава неимоверно голям стрес на животоподдържащите възможности на планетата.
5.16. Трябва да се изработят такива политики, които да бъдат насочени към последиците от
растежа на населението ... както и към околната среда и населението, като се прилага холистичен подход към развитието, чиято главна цел е намаляването на бедността.
5.17. Пълно интегриране на проблемите на населението в процесите на национално планиране,
политиката и вземането на решения. Политиките и програмите за населението трябва да признават правата на жените.
Принцип 6. Устойчивото развитие като средство за осигуряване на благосъстоянието на хората
изисква признаването, управлението и балансирането на връзката между населението, ресурсите, околната среда и развитието. За постигането на устойчиво развитие и по-високо качества на
живота за всички хора, държавите трябва да намалят и прекратят неустойчивите модели на
производство и потребление и да прилагат подходящи политики, включително и политики за
населението, за да посрещнат нуждите на настоящите поколения, без да подлагат на риск способността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди.
3.3. Интегрирането на населението в икономическите стратегии и стратегиите за развитие ще
ускори темпа на устойчивото развитие и намаляването на бедността, ще допринесе за постигането на целите относно населението и подобряване на качеството на живот на населението.
3.24. Посрещането на основните нужди на нарастващото население зависи от здравословната
околна среда. На тези нужди на хората трябва да се обърне внимание при разработването на
политики за устойчиво развитие в контекста на растежа на населението.
3.29. На правителствата ... се препоръчва да подпомагат постигането на интеграцията между
население и околна среда: (а) като интегрират демографските фактори в оценката на влиянието
на околната среда в процеса на планиране и вземане на решения относно постигането на устойчиво развитие ... (в) да използват демографски данни при устойчивото управление на ресурсите,
особено на екологично застрашени екосистеми ... (г) променят неустойчивите модели на потребление и производство посредством икономически, законови и административни мерки ...
насочени към устойчиво използване на ресурсите и предпазване на околната среда; (д) прилагане на политики за справяне с последиците за екологията в резултат от неизбежното нарастване на броя на населението в бъдеще и промените в концентрацията и разпределението на населението, особено в екологично застрашените и урбанизираните райони.
21. Не трябва да бъдат пестени усилията за освобождаване на всички хора и най-вече на децата
и внуците ни от заплахата да живеят на планета, непоправимо повредена от човешката дейност,
чиито ресурси са недостатъчни за удовлетворяване на техните нужди.

Източник: [2] RIO+20. United Nations Conference on Sustainable Development. 2012.

Табл. 2. Мерки и срокове във връзка с репродуктивното здраве и семейното планиране, образованието и
равнопоставеността на половете
Източник
Цели
Срок
Конферен7.6. Всички страни трябва да направят системата за здравеопазване и репродуктивно 2015
ция за насе- здраве достъпна за всички хора.
лението
и 7.16. Всички страни трябва да предприемат стъпки за осигуряване на нуждите на насе- 2015
развитието,
лението от семейно планиране колкото е възможно по-бързо, като до 2015 г. се осигури
Глава 7
универсален достъп до всички методи за семейно планиране и до свързаните с тях
репродуктивни здравни услуги, които не противоречат на закона.
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Източник
Конференция за населението
и
развитието,
Глава 11
Декларация
на целите на
хилядолетието
План
за
приложение
от Йоханесбург

(продължение)
Цели
Срок
11.6. Всички страни трябва да осигурят пълен достъп до основно образование както за 2015
момчетата, така и за момичетата, колкото е възможно по-скоро, в краен случай до 2015
г.
2А. До 2015 г. децата навсякъде по света, както момчетата, така и момичетата, трябва
да могат да завършат основно образование.
3А. Да се елиминира неравнопоставеността на половете в основното и средното образование, за предпочитане до 2005, и във всички образователни равнища не по-късно от
2015 г.
5Б. Да се постигне универсален достъп до репродуктивно здраве.
116 (а) Да се реализират целите на развитието на хилядолетието относно постигането
на основно образование, като до 2015 г. децата навсякъде по света, както момчета, така
и момичета, да могат да завършат основно образование.
120. Да се елиминира неравнопоставеността на половете в основното и средното образование до 2005 г. ... и във всички образователни равнища не по-късно от 2015 г., да се
реализират целите, включени в декларацията на хилядолетието, като се предприемат
действия за осигуряването на равен достъп до всички равнища и форми на образование, обучение и квалификация.
54 (й) Да се даде възможност на всички хора на всяка възраст да живеят здравословно.

2015
2005;
2015
2015
2015
2005;
2015

2015

Източник: [2] RIO+20. United Nations Conference on Sustainable Development. 2012.

Изпълнение на целите
Въпреки че повечето страни разработват национални стратегии за опазване на околната
среда и устойчиво развитие от 1992 г. насам,
много от страните не са интегрирали напълно
динамиката на населението в националните си
политики и програми, нито са анализирали динамиката на населението в контекста на националните нужди или приоритети. Глобално изследване от 2003 г., проведено от Фонда за изследване на населението на ООН показва, че
докато 79% от страните докладват, че са приели
мерки за интегриране на проблемите на населението в концепцията за устойчиво развитие,
едва 57% са интегрирали проблемите на населението в стратегиите относно намаляването на
бедността и едва около 50% са предприели
мерки относно връзката между населението и
околната среда. По-скорошен доклад на Фонда
за изследване на населението на ООН от 2011
г. показва, че динамиката на населението в голяма степен е пренебрегвана от политиците
през последните 15 години най-вече поради
схващането, че темпът на нарастване на населението намалява и че проблемът, свързан с
населението, е разрешен, както и поради чувствителността на въпросите, свързани със семейното планиране и репродуктивното здраве.[3]
Много фактори, като мирът и икономическият
растеж, са основни при постигането на целите,
но такива фактори са също така и политиките за
населението, които са насочени към проблемни
групи със специфични здравословни, образователни, политически нужди.

Заключение
Всички документи признават, че образованието, равнопоставеността на половете и повишаването на правата и възможностите на жените
както в социалната, така и в икономическата
сфера, са изключително важни за постигане на
устойчиво развитие [3]. Що се отнася до образованието, предложенията са фокусирани върху
инвестирането в образованието на децата (особено на момичетата), на младите хора и жените.
Дискусията за динамиката на населението
може да бъде разглеждана от два аспекта.
Първо, дискусията може да се фокусира върху това как правителствата могат да планират
промените в населението, включително растежа, разпределението в пространството и структурата, посредством политики, основаващи се
на събирането и анализирането на данни за
населението и прогнози за населението, като се
имат предвид бъдещи сценарии.
Второ, дискусията трябва да се фокусира
върху политики за населението, които се градят
върху защита на човешките права и които разширяват индивидуалния избор и възможности
както в частния, така и в обществения живот.
Тъй като целите едва ли ще бъдат изпълнени
(що се отнася до универсалния достъп до репродуктивно здраве и семейно планиране, образование, равнопоставеност на половете), бъдещите дискусии могат да се фокусират върху
тяхното изпълнение.
Демографското и устойчивото развитие са
свързани. Динамиката на демографските промени следва да се отчита като част от концепцията за устойчиво развитие. Последните изследвания недвусмислено показват връзката
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между равнопоставеността на половете и икономическото развитие [3]. Може да се твърди,
че равнопоставеността на половете води до повисоко благосъстояние и трябва да се разглежда като показател за устойчиво развитие.

2.
3.
4.
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POPULATION DYNAMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Diana Sabotinova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
This report explains the critical linkages between population dynamics and sustainable development, and outlines a
framework to address associated challenges and seize opportunities. It implies on the need to recognise that population
dynamics have a significant influence on sustainable development and efforts to promote sustainable development that
do not address population dynamics have, and will continue to, fail. It shows that change in population dynamics is possible through a set of policies, notably education beyond the primary level and the empowerment of women. It concludes
that gender equality leads to prosperity and could be considered as an indicator of sustainable development.
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Резюме
В доклада се прави опит да се идентифицират параметрите на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора по етнодемографски признак. Тъй като липсват необходимите преки данни, въвеждат се хипотези и чрез анализи и оценки, се установяват търсените величини.
Ключови думи: област Стара Загора, селски райони, човешки ресурси, параметри по етнодемографски
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селските общини на област Стара Загора по
етнодемографски признак.
Тъй като липсват необходимите преки данни,
въвеждат се хипотези и чрез анализи и оценки,
се установяват търсените величини.
Възприемат се следните понятия [5]:
Население – хората, които обичайно живеят
на определена обособена територия, в случая –
на територията на област Стара Загора (А).
Човешки ресурси в широк смисъл – физически и психически дееспособно население, на
което може да се разчита за трудова или друга
общественополезна дейност (Б) (долна граница
15 навършени години и горна граница, варираща според индивидуалното състояние на отделните индивиди).
Човешки ресурси на икономиката (хората като икономически ресурс) – потенциални (В1) и
реални (В2). Потенциални – физически и психически дееспособно население за трудова дейност (долна възрастова граница 15 навършени
години и горна граница, варираща според индивидуалното състояние на отделните индивиди).
Реални – частта от потенциалните ресурси,
представляваща лица, които могат и желаят да
работят. Категорията „могат да работят“ не
включва, например, редовно учащи и лишени от
свобода. Към категорията „нежелаещи да работят“ (временно или постоянно) се отнасят, например, домакини, майки, отглеждащи децата си
до определена възраст, лица, разполагащи с
доходи, социално деградирали лица и др.
Количествено: А>Б>В1>В2.

Увод
Човешките ресурси са важен фактор за устойчивото социално-икономическо развитие на
всяка страна или регион. Те дават жизненост на
нацията, тъй като се възприемат не само като
икономически ресурс, но и като устойчива народностна общност.
Изучаването на етническия състав на населението и в частност на човешките ресурси,
дава отговор на въпроси, свързани с изменението на социалното положение на отделни общности и групи и на промените в икономическото
развитие на териториите, обитавани от тези
общности и групи.
За осигуряване на икономическо, социално и
териториално сближаване, държавите-членки
на ЕС „трябва да осигурят и реализират мерки,
насочени към групите в особен риск, към които
се отнасят малцинствените групи” – това е една
от водещите инициативи в стратегията „Европа
2020” [1].
Разнообразието в етническия състав на населението на България е реален факт. За вземането на управленски решения както на национално, така и на регионално равнище са необходими съответни данни. Информация за етнодемографските характеристики на населението
се получава единствено при преброяванията на
населението на страната. Липсата на информация за етническия състав на населението в условията на задълбочаващи се икономическа и
демографска кризи крие опасност от вземане на
неадекватни решения, които могат да засилят
тенденцията социално-икономическите проблеми да придобиват етнически характер. От друга
страна, отсъствието на данни създава условия
за спекулации по етническите измерения на
социално-икономическите проблеми.
Целта на доклада е да се направи опит да се
установят параметрите на човешките ресурси в

Използвани са статистически данни за областта и за страната, получени при последното
преброяване на населението и жилищния фонд
в Република България през 2011 г. (критичен
момент – 0 часа на 01.02.2011 г.).
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през 2011 г. са с 40,4% по-малко в сравнение с 2001 г.

1. Население и човешки ресурси в селските
райони на област Стара Загора – брой, местоживеене и възрастова структура според
Преброяване 2011
1.1. Брой и местоживеене на населението
През м. февруари 2011 г. се провежда седемнадесетото поред преброяване в демографската история на България. Всички данни за
териториалното разпределение на населението
са според административно-териториалното
деление на страната към критичната дата –
01.02.2011 г. и се отнасят за категорията „обичайно живеещо население”.
Към 01 февруари 2011 г. населението на област Стара Загора наброява 333 265 души (4,5%
от общата численост на населението на страната и 30,9% от населението на Югоизточния район [3]. По показател брой жители областта
заема пето място сред 28-те области на страната. Най-многобройно е населението на административния център – град Стара Загора – 138
272 души или 41,5% от жителите на областта.
Според
административно-териториалното
деление на страната област Стара Загора е
разделена на 11 общини на ниво LAU 1 [4]. Девет от тях се идентифицират като селски, съгласно Националната дефиниция за селски район. Броят на населението в тези общини (към
01.02.2011 г.) е 100 576 души или 30,2% от населението на областта.
Разпределението на населението по общини
е: Чирпан – 21 637, Раднево – 20 079, Павел
баня – 14 186, Гълъбово – 13 394, Мъглиж –
10 180, Братя Даскалови – 8 677, Гурково –
5 127, Николаево – 4 346 и Опан – 2 950.
В периода между двете последни преброявания (2001 и 2011 г.), следвайки общите тенденции за страната, населението в селските
райони на Старозагорска област намалява с 20
845 души, или със 17,2%.
Селското население е по-многобройно от
градското. През 2011г. в градовете на селските
общини живеят 48 094 души или 47,8%, а в селата – 52 482 души или 52,2% от населението.
Данните от последното и от предходното
преброяване показват:
- Тенденция към намаляване на градското
население. Най-висок е относителният
му дял в община Чирпан – 71,8%. Преобладаващ е делът на селското население
в общините Мъглиж и Павел баня –
67,9% и 80,5%. В общините Братя Даскалови и Опан липсват градове – 100% от
населението живее в села.
- Намаление на населението във всяка от
деветте селски общини, най-силно изразено в община Опан, където живеещите

1.2 Възрастова структура на населението в
селските райони на област Стара Загора
В България за население под трудоспособна
възраст се приемат лицата на възраст от 0 до
15 навършени години. С тази възрастова категория, както е известно, е свързано бъдещото
развитие на всяка нация и регион. При нея се
залагат едни от най-важните основи за просперитет – образованието.
Населението в трудоспособна възраст от
своя страна задава основните параметри на
потенциалните ресурси на икономиката.
Преброяването сочи, че към 01.02.2011 г.
15,6% от населението на селските райони на
област Стара Загора (15 655 души) е в под трудоспособна възраст, 54,9% (55 184 души) – в
трудоспособна възраст и останалите 29,5% –
над трудоспособна възраст (29 737 души). За
сравнение възрастовата структура на населението в градските райони на областта е: 14,0% –
в под трудоспособна възраст, 63,0% – в трудоспособна възраст и 23,0% са в над трудоспособна възраст.
2. Етнодемографски характеристики на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора
2.1 Основни понятия
Изучаването на етническия състав на населението фигурира постоянно в програмите на
преброяванията на много от европейските страни. България не прави изключение.
Етнодемографските признаци традиционно
са включвани в програмите на 15 от общо 16
проведени досега преброявания на населението
в страната.
Етнодемографските характеристики на населението в селските райони на област Стара
Загора, част от което са човешките им ресурси,
включват самоопределяне по етнос, майчин
език и вероизповдание.
При последното преброяване, данните за посочените характеристики са получени от въпроси, на които не е задължително да се отговаря
[2].
2.2 Етническа структура
Относителният дял на лицата, отговорили на
доброволния въпрос за самоопределение по
етнос, варира от 85,7% в община Опан до 96,9%
в община Гълъбово.
Данните, получени от отговорилите на въпроса показват, че най-многобройната етническа
общност в селските райони на област Стара
Загора е българската. Към нея са се самоопре-
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делили 74 177, или 78,9% от лицата, отговорили
на доброволния въпрос.
Ромският етнос е вторият по численост в
селските райони на областта. Към 1.02.2011 г.
той наброява 11 749 души с относителен дял от
12,5%.
Турската етническа група е третата по численост. Към 1.02.2011 г. 7 232, или 7,7% от
всички лица, доброволно декларирали етническата си принадлежност, са се самоопределили
като част от нея.
Към други етнически групи са се самоопределили 304 души, или 0,3%.
Лицата, които не се самоопределят, са 560,
или 0,6% от отговорилите.
На доброволния въпрос за етническа принадлежност не са отговорили 6 554 лица, или
6,5% от населението на селските райони в областта.
Във всички селски общини на област Стара
Загора преобладава населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините Опан (96,7%), Гълъбово
(92,8%) и Раднево (92,0%). С най-нисък дял на
населението от българската етническа група
сред деветте общини на областта, идентифицирани като селски, са Павел баня (53,4%) и
Николаево (60,8%).
Възприетите в доклада понятия за население
и човешки ресурси и получените данни от последното преброяване, дават основание, след
съответни изчисления, да се определи броят и
етническата структура на човешките ресурси в
селските райони на област Стара Загора
(фиг. 1).
турски
7,6%

ромски
12,2%

От ромската етническа общност са 8 406 лица или 12,2% от населението.
От турския етнос – 5 235 лица или 7,6% от
населението.
От други етноси са 215 лица (1,5% относителен дял на населението).
Наблюдават се съществени различия в образователната структура както на населението,
така и на човешките ресурси в селските райони
на област Стара Загора по етническа принадлежност.
Данните за човешките ресурси показват найвисок относителен дял на висшистите от другите етнически групи – 23,3%, а най-нисък при
ромската етническа група – 0,1%. Българският
етнос е втори по относителен дял на човешките
ресурси със средно образование (45,8%) след
етносите, формулирани като „други“ (50%). Ромският етнос остава с най-нисък относителен дял
на човешките ресурси в селските райони и със
средно образование (7,8%). При човешките ресурси от турската етническа група преобладава
основното образование (фиг. 2). По общини, с
най-неблагоприятна образователна структура
са човешките ресурси от отделните етнически
групи в Николаево и Опан.
100%
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основно

40%
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0%
българска

друг
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турска
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Източник: [3].

Фиг. 2. Структура на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора по етническа
група и степен на образование

Има значителни различия в участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. Най-ниска е заетостта във възрастовата група между 15 и 64 навършени години при
ромската етническа група (коефициент на заетост 15,2%). Коефициентът на безработица е
най-висок отново сред лицата от ромската етническа група – 55,4%. При тях е регистриран и
най-високият относителен дял на икономически
неактивно население – 66,0% (табл. 1).
Българският език е майчин за 72 596 души в
селските райони на област Стара Загора, или за
72,2%, турският – за 8 393 души, или за 8,3%,
ромският – за 11 371 души, или за 11,3% от отговорилите на доброволния въпрос лица.

български
78,7%

Източник: [3].

Фиг. 1. Структура на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора по етноси

Човешките ресурси са 67,9% от обичайно
наличното население на селските райони на
областта. По общини с най-висок относителен
дял са човешките ресурси в община Раднево
(72,1%), а с най-нисък – в Опан (57,6%).
От българската етническа общност са 54 453
лица или 78,7% от населението на селските
райони на областта.
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Табл. 1. Структура на населението в селските райони на област Стара Загора на 15 - 64 навършени години
по етническа принадлежност и икономическа активност
Икономически
Икономически активни
Общо
Общо за област Стара Загора; за селските
неактивни
Общо
Заети
Безработни
райони на областта; етническа група
Брой лица
Област – общо
223 074
147 697
129 442
18 255
75 377
Селски райони – общо
61 679
34 979
28 666
6 313
26 700
Българска
59 786
37 261
32 321
4 940
22 595
Турска
6 014
2 883
2 067
816
3 131
Ромска
8 645
2 941
1 312
1 629
5 704
Друга
262
175
156
19
87

Изчисленията показват, че при човешките
ресурси в отделните общини, идентифицирани
като селски, доминира българският майчин език.
В осем от общините на областта човешките
ресурси с ромски майчин език е втората по численост група. Най-висок е относителният дял на
лицата с ромски майчин език в общините Мъглиж (30,9%) и Николаево (23,6%) а най-нисък –
в община Опан (2,7%) (фиг. 3).

2.

3.
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български турски ромски друг

лите на други етноси са едва 0,3%. В посочените общини преобладават човешките ресурси от българската етническа
група.
Структурата на човешките ресурси по етнически групи и степен на завършено образование е най-благоприятна при българската етническа група и найнеблагоприятна – при ромската.
Коефициентът на заетост (15,2%) и коефициентът на безработица (55,4%) са
най-неблагоприятни сред лицата от ромската етническа група.
Българският майчин език е доминиращ в
селските райони на областта. Съществуват различия в съотношенията по майчин
език в отделните общини.
Преобладават
източноправославното,
католическото, протестантското и мюсюлманското вероизповедание. Доминиращи в общините на областта, идентифицирани като селски, са източноправославните християни.

Източник: [3].

Фиг. 3. Структура на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора по майчин език
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Лицата, самоопределили се към източноправославното християнско вероизповедание, са
най-голямата група в селските райони на област
Стара Загора – 58 441 души, или 73,8% от отговорилите на въпроса. Делът на неотговорилите
е 21,2%. Най-нисък е в община Николаево
(11,5%), а най-висок – в община Опан (32,4%).
Основни изводи
Въз основа на направеното изследване може
да се обобщи:
1. Данните за етническия състав на човешките ресурси показват, че в селските райони на област Стара Загора обичайно
живеят лица от българската, турската и
ромската етническа група. Представите-
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PARAMETERS OF HUMAN RESOURCES IN RURAL AREAS OF STARA ZAGORA
REGION IN ETHNO-DEMOGRAPHIC INDICATOR
Krasimira Toneva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The report attempts to identify the parameters of human resources in rural areas of Stara Zagora region using ethnic
and demographic characteristics. In the absence of direct data for human resources are allowed hypotheses, and
through analysis and evaluation are established demanded quantities.
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Резюме
Съвременните икономически условия влияят негативно върху състоянието на човешките ресурси, като са налице ниски резултати в развитието на четирите основни измерения на устойчивото развитие, а именно социално,
икономическо, екологично и институционално. Проучването на мотивацията на човешките ресурси в качеството
им на основен „актив“ на предприятията, допринася за своевременно установяване на проблемни полета и действия от страна на мениджмънта за тяхното преодоляване.
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вацията и открояване на фактори и тенденции,
които я обуславят, т.е. демотивацията не е достатъчно параметрирано явление.
Обект на статията са специалистите в целево избрани средни предприятия от сектор Машиностроене и металообработване, позиционирани в Пловдивска област.
Предмет на статията е представяне на методически положения за проучване на възможното
състояние на демотивация на специалистите,
причините и факторите, които я обуславят, последствията от нея и възможностите за нейното
преодоляване.
Основната цел на статията е да се изведат
значими проблемни полета в използваните мотивиращи методи и техники и предложат аргументирани препоръки за последователното им
решаване.

Увод
Мотивационната проблематика органично
„присъства и се вписва” в богатството на управлението на човешките ресурси. Състоянието на
демотивация на човешките ресурси в предприятията се третира предимно като негативно влияние върху неизпълнение на функциите и задачите на служителите. Проучванията на тази
проблематика показват, че практиката в българските предприятия се отличава с недостатъчна
задълбоченост и подценяване на мотивационния процес и неговото управление. В следствие
на това налице е неумение да се постига нарастваща мотивация на служителите в трудовата
дейност, водещо в чести случаи до състояние
на демотивация.
В статията се представят методически положения за проучване на демотивацията на специалисти и възможности за нейното преодоляване. На преден план в научно отношение целта
е да се постигне изясняване на феномена „демотивация” чрез открояване на важни демотивиращи фактори и линии на поведение на демотивираните служители. Значимостта на темата в
практико-приложен план произтича от настоящата икономическа ситуация в българската индустрия. Проучването на факторите и причините
за демотивация сред човешките ресурси в компаниите, опериращи в България, е актуално
поради високата степен на несигурност на трудово заетите човешки ресурси в тях. Ръководителите на предприятията са изправени пред
сериозни предизвикателства в контекста на конкурентоспособността, обуславящи нуждата от
непрекъснати организационни промени, намаляване на вероятността от доживотно наемане
на работа, индивидуализиране на връзката
„служител-работодател” и други. Практиката
показва отсъствие на изследвания на демоти-

1. Постановка и методически положения
Осигуряването на устойчиво развитие предполага удовлетворяване на човешките потребности посредством използваните природни ресурси, като е необходимо да се запази естественият баланс в околната среда. Основната цел
е постигане на икономическо развитие чрез повишаване на жизнения стандарт, както и опазване и подобряване на околната среда в настоящия и бъдещ момент. Редица автори и изследователи в областта на управлението на човешките ресурси акцентират върху водещата роля
на управлението чрез мотивация, като е богато
разработено и дефинирано с помощта на принципи, подходи и инструменти. Те обаче дават
частичен и в този смисъл недостатъчен отговор
на централен за мотивирането въпрос: какво
представлява, по какво да разпознаем и как да
се преодолява състоянието на демотивация в
предприятията.
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Ключови фактори за продуктивна и ефективна трудова дейност в съответствие с изискванията на длъжността, са наличието на компетентности на служителя, обусловени от работното
място и заеманата длъжност, и осигурената
висока или нарастваща мотивация на служителя. Двете предпоставки предполагат наред с
компетентностите на служителя да е налице и
желание, готовност и стремеж трайно да поддържа най-добро изпълнение на присъщите му
функции и задачи, водещо до високи резултати
в трудовата му дейност. Високото равнище на
неудовлетвореност на потребностите на хората
в сложни кризисни периоди обективно обуславя
нарастващо напрежение в тях. От практическа
гледна точка създалото се напрежение води до
демотивация в трудовия процес
В съвременните условия на пазарно конкуриране необходимостта от проучване и повишаване на мотивационното състояние на служителите в неговите индивидуални и корпоративни
измерения в предприятията се налага предвид
конкурентното предимство, което могат да имат
човешките ресурси.
Разкриването на възможности да се установи
равнището на демотивация, основано на научен
инструментариум, е в основата на вземането на
управленски решения за нейното преодоляване
и създаване на нарастваща трудова мотивация.
Индивидуалният подход на ръководителите
за установяване на причините за демотивация
може да се последва от създаването на предпоставки и условия за нарастващо удовлетворение в трудовата дейност.

трудовата дейност по същество индуцират за състоянието „демотивация”.
Управлението на мотивацията на специалистите в предприятията извежда на преден план
редица ключови въпроси за решаване, сред
които особено значими са:
- проучване на двете измерения на мотивация на специалистите, а именно индивидуална и корпоративна мотивация;
- изведените в съвременната научна литература стабилизиращи и мотивиращи
фактори могат да бъдат причина за демотивация на специалистите.
Съществуват множество фактори в предприятието и извън него, които влияят едновременно, като между тях има такава корелационна
зависимост, която трудно се установява без
използването на статистически и математически
методи. Вярно е, че при решаването на някои
проблеми, свързани с управлението на специалистите, важно значение има интуицията на
ръководителя, но по отношение на управлението на мотивацията, тя се оказва недостатъчна.
Без социологични, статистически, математически и психологични изследвания не може да се
установи състоянието на мотивацията и динамиката на мотивационните фактори, които са
много на брой и сложни по характер. Тяхното
влияние върху трудовото поведение на специалиста се променя в зависимост от отношението
му към различните обективни условия. Като
цяло мотивацията е сложен и комплексен проблем. Тя е свързана с всички страни на човешката дейност. Всеки опит да се разглежда опростено води към неуспех.
За установяване нивото на демотивация на
специалистите е необходимо да се въведе нов
елемент в трудовата среда с наименование
„демотивационен компонент”, в случая на специалисти в предприятието с негови характерни
особености, демотивиращи фактори, действащи
процеси.
Изграждането на демотивационния компонент има за цел не само еднократно, а и текущо
да се установява фактическото равнище на демотивация на специалистите, факторите и причините за недостатъчна тяхна мотивираност,
измерване на равнището на демотивация. В
основата на демотивационния компонент са:
- Човешкото поведение в трудовата дейност и постигнатите резултати в труда като функция на личността на човека и на
обкръжаващата го среда.
- Корпоративното измерение на мотивацията като генератор за възприемане от
специалистите на корпоративни ценности
и култура.

1.1. Предварителни съображения относно демотивационната проблематика
- Демотивацията (каквото и да е нейното
състояние и равнище) се отнася до хората в конкретно предприятие и в този смисъл тя е зависима (като трудова демотивация) от множество характеристики от
предприятието, индустриалния сектор, в
който е позиционирано, политиките и механизмите, ориентирани към управлението на човешките ресурси (и по-точно установяването на пропуски в тях), неговото състояние и функциониране.
- Възприемане на мотивационната (респ.
демотивационна) проблематика като особено значима в цялостното управление
на човешките ресурси.
- -Демотивацията обуславя съответстващи
на демотивирания служител негови линии на поведение в трудовата дейност,
т.е. обуславя последици в неговата трудова дейност. Всъщност последиците в
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-

Индивидуалното измерение на мотивацията като конкретни мотивационни нагласи на специалиста и мотивиращи въздействия върху него.
Изводът, произтичащ от съдържащите се до
тук предварителни съображения, е както следва:
Методическите положения за проучване демотивацията на специалистите в предприятията
е необходимо да бъдат подчинени на научна
логика и подход с оглед на разбирането, че:
- подценяването на мотивационния процес
може да доведе до зараждане на демотивационни тенденции;
- постигането на конкурентни предимства
чрез човешкия фактор е сложна и трудна
задача, която изисква целенасочени
действия в дългосрочен план. Тя не бива
да бъде пренебрегвана, като част от
стремежа на предприятията за „създаване на потенциал за устойчив конкурентоспособен растеж на и в индустрията”;
- увеличаване на положителните ефекти
от проучването при неговата ориентация
към специалисти с цел преодоляване на
тяхната демотивация за осигуряване на
ефективна трудова дейност в предприятието.

не са оптимизирани. Необходимо е да се направи оценка на състоянието им и да се определи
дали те реално са демотивиращи за специалистите.
Вторият изследователски въпрос е насочен
към аргументиране на приемането или отхвърлянето на хипотезата за възможността определени мотивиращи фактори да имат демотивиращо въздействие върху конкретни специалисти.
Редица фактори, които по принцип са в обхвата на мотивиращите фактори, могат да оказват демотивиращо въздействие върху специалиста. Когато те (респ. мотивационни въздействия върху специалистите) се разминават с вътрешната мотивация (мотивационните нагласи
на специалистите), т.е. не са ценени, желани
като въздействия върху поведението, те реално
могат да придобиват въздействие на демотивиращи фактори. Разработен е обхват от фактори,
а тяхното разшифроване интерпретира трансформацията на мотивиращи фактори в тенденция и потенциал към демотивиращи фактори.
Третият изследователски въпрос е да се установи чрез подходяща скала за измерване
влиянието на демотивиращите фактори (върху
степента и състоянието на демотивация и върху
последиците в трудовата дейност на демотивирания специалист).
Ако в предприятието е налице следното:
„Знанията, уменията и моженето на специалистите, съпроводени от създадена подходяща
работна среда и условия, не се реализират (материализират) в такъв „продукт“ от дейността
им, от който се нуждае фирмата, за да преодолее изоставането.” [2], то необходимото действие на мениджмънта е да се насочат спешни
мерки по установяване на това състояние и
причините, които са го породили. В трудовата
дейност е необходимо да се маркират пресечните точки между целите и интересите на фирмата и тези на специалиста. Специалистите
трябва да отъждествяват личните си цели и
интереси с целите и интересите на предприятието, в което работят.
Базовото понятие демотивация е необходимо да бъде диференцирано, като това се основана на проучване на български и чужди автори,
които в своите изследвания разглеждат макар и
бегло понятието или го маркират с други думи,
по-абстрактно. За проучване на демотивацията
на специалистите може да се предложи следното определение:
Демотивацията представлява тенденция на
намаляване потенциала на служителите в трудовото им представяне и техните резултати,
нарастващо неудовлетворение в труда, обусловена от влошаване на стабилизиращи фактори

1.2. Методически положения
Разработването на методическите положения се основава на процесния подход, т.е. обхващане в единство на ключовите условия и
процеси в трудовата дейност на специалистите,
обуславящи тенденция към демотивация, и на
диагностичен анализ на състоянието им. За
проучване на демотивацията на специалистите
е подходящо да се използва диагностичен анализ за установяване на настоящото (текущо)
състояние в предприятията. В исторически план
ретроспективният анализ е подходящо да се
използва за установяване на наслагване в действията и проблемните полета за допълнителна
подкрепа на изводите за текущото състояние.
Ретроспективният и прогностичен анализ са
частично използвани с цел наблягане и засилване на полезните ориентири за ръководството
от реализираното емпирично проучване.
Важен методологически проблем е извеждането на значими изследователски въпроси в
процеса на проучване на демотивацията.
Първият изследователски въпрос е свързан с
разкриване (идентифициране) на основанията
за приемане на възможността стабилизиращи
фактори да бъдат причина за зараждане на
състояние на демотивация в специалистите.
Стабилизиращите фактори [1] могат да имат
въздействие на демотивиращи фактори, когато
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или от външни мотивационни въздействия, които частично или цялостно се разминават с вътОриентация
към конкретен
специалист

решните нагласи на служителя.

Най-добро изпълнение на присъщите на
заеманата длъжност функции и задачи
Желано/Оптимално/Очаквано
трудово представяне

Заема
определена
длъжност

Отклонение от еталона в
поведението на специалиста.
Приемаме, че се постига при
намаляваща, нулева мотивация,
водеща до демотивация.

Частично или цялостно покритие с
еталона при висока или нарастваща
мотивация

Посредствени резултати,
липса на инициатива

Специалистът постига
високи резултати

Фиг. 1. Линия на поведение на специалистите

В предлаганата методика са изведени следните етапи, които ще са в основата на провеждане на емпирични изследвания:
Първи етап: Проучване на индивидуалната и
корпоративната мотивация на специалистите.
За установяване наличието на демотивация
трябва се направи класифициране на индивидуалната мотивация за специалистите и класификация на корпоративната мотивация. След
това се прави съпоставка и сравнителен анализ
на зоните на припокриване между това, което е
ценено от служителите, и „разбиранията“ на
предприятието.
За целите на изследването е необходимо да
се определят критерии, по които да се сравняват изучаваните явления за дадено поведение.
По тази причина използваме инструмент, с помощта на когото ще бъде извършен последвалият демотивационен анализ. Величините, които ще бъдат използвани, са демотивиращи фактори за отделния специалист, които той усеща,
че съществуват, и му влияят в работната среда.
Всеки специалист ще има възможност да ранжира предложените фактори спрямо степен на
влияние. Получената от анализа матрица ще
наречем „демотивационен профил на специалистите”. Паралелно с това е необходимо да се
направи анализ на корпоративната култура в
предприятието. На база на предварително изведените фактори ще бъде направена съпоставка между това какво мислят специалистите и
начина, по който ги интерпретират висшестоящите /в лицето на собственици и управляващи/.
1. Проучване на корпоративната мотивация
на специалисти в предприятието включва:
- водещата мисия и визия на предприятието, неговият девиз и лозунг;

социалните и социално-икономическите ценности на предприятието;
- целите, които предприятието декларира;
- корпоративните мероприятия, традиции, ритуали;
- особеностите на деловото взаимодействие между ръководителите и
подчинените, между служителите
вътре в отделите, както и с клиентите
на предприятието;
- характеристика и насоченост за поведение на специалистите в ситуации
на делови конфликти, отношението
към конфликтите;
- систематизиране на резултатите от
проучването.
2. Проучване на индивидуалната мотивация
на специалисти се осъществява с помощта на разработена собствена анкетна
карта и дълбочинно интервю с извадка от
специалисти в предприятията, отговаряща на принципите на представителност и
достоверност.
Втори етап: Проучване състоянието на вътрешната и външна фирмена среда от гледна
точка на съдържащи се в нея елементи, компоненти, фактори, които имат демотивиращо значение. Ключов момент при осъществяването на
изследването е да се анализира текущото състояние на предприятието.
Трети етап: Открояване на индикатори и
признаци на демотивацията:
- обработване на получената информация
(специализиран софтуер за обработка на
статистическа информация SPSS 19.0);
- обобщаване на резултатите в таблици.
- изготвяне на ефективни препоръки към
мениджмънта на предприятията.
-
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ка това да подпомогне управленския процес в
изследваните предприятия.
Важно условие за успешното провеждане на
изследването и научната стойност на неговите
резултати е правилното разбиране от страна на
анкетираните на смисъла на конкретните въпроси. При формулиране на въпросите се спазват следните съществени критерии: разбираемост на използваните термини; правилно граматическо оформление и избягване на сложни
изречения; избягване на въпроси, които изискват изчисления, запаметяване или спомняне на
факти; предизвикване на определено отношение от респондента към темата на анкетата;
получаване на искрени отговори; истинност на
отговорите и др. Анкетната карта следва да
съдържа ясно, изчерпателно обяснение и указания за начина на нейното попълване от респондента.
Феноменът демотивация на специалисти не
е детайлно изучен, но е от съществено значение неговото установяване в предприятието и
последвано преодоляване. Действието и резултатите от него не могат да бъдат предвидени на
основата на интуиция или наблюдение, а е необходимо задълбочено проучване. В трудовата
среда множество фактори оказват пряко или
косвено влияние върху специалистите. На фиг.
2 е представен схематично процесът на проучване.

2. Методи за проучване на демотивацията на
специалисти
В теорията и практиката са представени широк кръг от методи, които могат да бъдат определени като полезни и резултатни в практически
изследвания. В съответствие с дефинираните
изследователски въпроси като подходящи за
емпиричното проучване могат да се посочат
следните методи:
- методът на анкетиране, основан на разработена анкетна карта и насочен към проучване
на ключови компоненти, отразяващи състоянието на трудовата среда в предприятието. Анкетирането обхваща целево подбрана извадка от
специалисти, отговаряща на изискванията за
представителност и достоверност.
- адаптиран метод на мотивационните профили, като в случая се разработва метод
на демотивационен профил на основата
на известни в литературата и прилагани
в практиката мотивационни профили;
- методът на експертната оценка, направена от автора на статията, като се основава на разработените демотивиращи
фактори, анкетната карта и резултатите
от нея;
- методът на дълбочинното интервю, целево насочен към извадка от представители на ръководството на всяко предприятие;
- статистически методи за обработка на
получените резултати;
- разработване на демотивационен компонент – обобщение от реализацията на
другите методи;
- целева анкета, включваща разнообразие
от демотивиращи фактори, насочена към
специалисти в предприятието, които не
са попълвали основната анкета. Анкетата
представя в синтезиран вид причините за
демотивация за тестване на основни
виждания и постановки по въпросите,
свързани с демотивацията.
Използването на посочените методи в комбинация позволява да се достигне до достоверност и представителност на резултатите от последвано проучване.
Идентифицирането на индивидуалната демотивационна ориентация ще спомогне да се
разкрият мотивационните нагласи и обосноват
кои доминират и паралелно с това да се откроят
тези, които са чувствани като неудовлетворени
в трудовата дейност от специалистите. Цялостното проучване на демотивацията на специалисти би позволило да се определят и сравнително точно оценят нейните елементи, да се
проследят връзките между тях и в крайна смет-

ФАКТОРИ

СПЕЦИАЛИСТИ;
ТРУДОВА СРЕДА

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ДЕЙНОСТТА
/ПОВЕДЕНИЕ/

ИНДИКАТОРИ

ДЕМОТИВАЦИЯ

Фиг. 2. Процес на проучване на демотивацията

Влиянието на множество фактори извежда
необходимост да бъдат установени конкретни
фактори с най-силно въздействие и как те се
отразяват на труда на специалиста. В следствие
на това, резултатите от дейността трябва да
бъдат обвързани с количествени измерители,
които дават възможност за установяване на
причинно-следствени връзки при тълкуването
на резултатите /или поведението/ на специалиста.
Факторите, които оказват влияние, са интерпретация на автора и включват две групи фактори. Първата група включва стабилизиращи
фактори относно разкриване на потенциал те да
се превърнат в демотивиращи. Втората група
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интерпретира трансформацията на мотивиращи
фактори в тенденция и потенциал към демотивиращи фактори.
Резултатите от дейността могат да бъдат
представени посредством: отработени часове,
свръх отработени часове /допълнителен труд/,
производителност на труда, количество произведен продукт, стойност на труда и други. Логическата обвързаност съдържа разбирането кой
от влияещите фактори трябва да бъде променен, за да се промени равнището на демотивация, а оттам се променя и крайният резултат.
Индикаторите за демотивация включват:
липса на инициативност, липса на стремеж към
изяви, нежелание за поемане на предизвикателства, посредственост и липса на креативни
идеи, пасивност в труда, липса на интерес към
работата, обтегнати и напрегнати отношения в
екипите, наличие на междуличностни конфликти
и други.
За оценка на влиянието на различните фактори е необходимо да се определи степента на
демотивиращо въздействие на фактора върху
отделния специалист. Използването на три степенна скала за оценка на влияние не е препоръчително, защото това е „слаба“ скала от три
компонента, което ще затрудни наличието на
нормално разпределение на отговорите. Поради
тези причини приемаме да използваме 5степенна скала за оценка на влиянието на факторите, което позволява по-голямо разсейване
на отговорите. В анкетната карта има логическа
обвързаност между някои от въпросите, която
ще бъде дефинирана при отчитане на резултатите.

Дълбочинното интервю е насочено към извадка от ръководители в изследваните предприятия. Въпросите целят изясняване и установяване на позицията на ръководителите относно ключови въпроси за проучването на демотивацията на специалистите.
Заключение
В съответствие с реализиране на въведения
в методиката инструментариум по отделно и в
тяхното единство се правят обобщения и изводи
за състоянието на трудовата мотивация (демотивация) на специалистите, като се открояват
основни фактори.
Идентифициращата картина за състоянието
на трудовата мотивация и основните влияещи
фактори ще са в основата на разработването и
аргументирането на препоръки към мениджмънта на предприятията за нейното преодоляване.
Тези препоръки могат да бъдат групирани в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
план. Тяхното апробиране и спазване в предприятията ще доведе до преодоляване на демотивацията и нейната трансформация в нарастваща мотивация, което ще осигури конкурентно
предимство на предприятието.
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PRECONDITIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES
THROUGH OVERCOMING THEIR DEMOTIVATION
Mina Angelova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The condition of the economic environment has negative influence over human resources as there are low results in
the development of the four dimensions of sustainable growth but social, economic, ecological and institutional. The
investigation of human resource motivation in according to them as basic “assets” in the enterprises contributes to establishing problem fields and their overcoming in time by managers. The subject of this report contributes to providing sustainable development of human resources through investigating and overcoming their demotivation.
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Резюме
В условията на непрекъснато усложняваща се конкурентна среда и задълбочаваща се конкурентна борба в
сектора „Информационни технологии” (ИТ), проблемът за търсенето на възможности за повишаване на конкурентоспособността на ИТ организациите придобива много голямо значение с оглед на устойчивото развитие на
отделните предприятия. Създаването на условия за оптимално използване на човешките ресурси има пряко
отношение към повишаване на ефективността на дейността, а от там и за повишаване конкурентоспособността
на организациите в сектора. Гъвкавите стратегии за използване на човешките ресурси са потенциална възможност за повишаване на степента на използване на заетите. Разглеждат се основните форми на гъвкави стратегии
с техните характеристики и особености. Представя се апробиран в конкретно предприятие от ИТ сектора модел
за гъвкава организация на трудовите процеси, резултатите от неговото прилагане и тяхното влияние върху конкурентоспособността на фирмата.
Ключови думи: гъвкави стратегии, човешки ресурси, конкурентоспособност, ИТ организации.
Key words: flexible strategies, human resources, competitiveness, IT organizations.
JEL: M54.

един от основните фактори за постигане и поддържане на устойчиво високо равнище на конкурентоспособност, а оттам и за просперитет на
предприятието.
В този контекст проблемът за формирането
на оптимално функционираща система от човешки ресурси в ИТ сектора придобива голямо
научно-приложно значение, особено в настоящите условия на финансово-икономическа криза
и ожесточена конкурентна борба. Целта на настоящето изследване е да се представят възможностите на гъвкавите стратегии за използване на човешките ресурси за повишаване на
конкурентоспособността на организациите от
сектора на информационните технологии. Същевременно проучване на ЕК [9] показва сериозна липса на компютърни и ИТ умения сред
младите хора, което застрашава конкурентоспособността на Европа и може да засили младежката безработица през следващото десетилетие. Прогнозата е, че дефицитът на кадри с необходимите ИТ и компютърни умения може да
достигне 700 000 души през 2015 г., и ще засегне водещи икономики като Великобритания,
Германия и Франция.

Увод
Равнището на конкурентоспособност на микроравнище, т. е. на предприятията, е следствие
от влиянието на различни фактори. При изследване на факторната обусловеност на конкурентоспособността на предприятието в научната
литература се отделя необходимото внимание и
на фактора човешки ресурси. Класифицирайки
факторите за конкурентоспособност в зависимост от ролята им при създаване на конкурентни предимства [3] М. Портър определя човешките ресурси като класификационна група на факторите и включва в нея: количество, квалификация и стойност на работната сила; нормално
работно време; трудова етика. В зависимост от
равнището на развитие на фактора [5] авторът
отнася висококвалифицираните кадри и изследователски екипи към групата на развитите
фактори за конкурентоспособност. Освен това
М. Портър [6] поставя много важен акцент като
посочва, че специализираните фактори за конкурентоспособност, към които се включва и
персоналът с тясна специализация (типичен
пример за който е ИТ секторът) създават посолидна и дълготрайна основа за конкурентното
предимство на предприятието в сравнение с
общите фактори. Други автори също определят
човешките ресурси като един от комплекса фактори за конкурентоспособност на предприятието
[1, 6, 7, 8]. М. Велев отнася степента на подготовка и квалификация на персонала към вътрешните фактори за конкурентоспособност [1].
Въз основа на посочените становища може
да се направи изводът, че човешките ресурси са

1. Гъвкави стратегии за използване на човешките ресурси
В търсене на възможности за по-добро използване на човешките ресурси много теоретици и мениджъри обръщат поглед към гъвкавите
стратегии. Според Julie Carton, аналитик в областта на глобалния трудов пазар, ключова характеристика на бъдещето на заетостта ще бъ-
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де гъвкавостта, особено за висококвалифицираните служители, които ще изискват по-гъвкави
трудови отношения от гледна точка на работното време, както и броя на работните места, които едно лице може да има. Според нея броя на
независимите работници, наети повече от една
компания ще нараства [10].
Една от основните цели на ЕС в областта на
заетостта за 2020 г. е постигане на 75% заетост
на населението в трудоспособна възраст. Конкретно действие представено в „Програмата за
нови умения и работни места” е подкрепа на
реформите за подобряване на гъвкавостта и
сигурността на пазара на труда [11].
Това е повлияно от осъзнатата необходимост за създаване на условия в общността за
развитие на иновативни и ефективни форми на
заетост, които да обслужват едновременно интересите на работодателите и предлагащите
работна сила.
В литературата са описани различни стратегии на гъвкавост при използването на човешките
ресурси като: гъвкава численост; функционална
гъвкавост; гъвкава заплата; гъвкава група; гъвкаво работно време и др. [7].
При прилагане на стратегията на гъвкавата
численост съществува възможност за намаляване или увеличение на броя на заетите в предприятието съобразно потребностите. Това може
да бъде направено чрез сезонна заетост, рабо-

та на непълно работно време, работа на срочен
трудов договор, поделена длъжност, работа за
изпълнение на междинни задачи, дистанционна
работа и ротационна заетост.
Функционалната гъвкавост е свързана с промяна на изискванията на длъжностите или възможността на предприятието да отговори на
тези изисквания, чрез промяна на професионалното и квалификационното равнище на работниците.
Гъвкавата стратегия по отношение на работната заплата е приложима тогава, когато съществуват условия организацията да оценява
трудовото представяне на заетите, което да
бъде критерий за определяне на възнаграждението им.
Гъвкавата група се характеризира с широкопрофилна подготовка на служителите, взаимозаменяемост и взаимодопълващи се членове.
Тя е добро средство за решаване на нерутинни
задачи в трудовата дейност и посрещане на
нови предизвикателства за компанията.
Гъвкавото работно време е възможността на
работниците и служителите да могат да избират
началото, края както и продължителността на
работното време.
Въз основа на своите проучвания К. Владимирова и М. Атанасова правят следната типологизация на гъвкавите форми на заетост в организациите (виж табл. 1).

Табл. 1 Типологизация на гъвкавите форми на заетост в организациите
Критерии
Разновидности на формите на заетост
непълно работно време
работа през почивните дни
гъвкави граници на работното време
гъвкави работни часове за определен период
Работно време
работа на смени
работа през празнични дни
допълнителни часове работа
работа на повикване
срочен трудов договор
поделяне на работното място
договор с посредничество
Договорни отношения
втори трудов договор
граждански договор
недефинирани договорни отношения
мобилна заетост
Локализация на работната работа в дома
сила
телеработа
телецентрове
Статус на работната сила работа за агенция за временна заетост
извън организацията
независим статус
ротация на длъжности
Трудови задължения
промяна на трудовите задължения в рамките на длъжността
промяна на длъжността
Заплащане на труда
заплатата, обвързана с равнището на трудовото изпълнение
Източник: [2].
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Така представените стратегии и форми на
гъвкава заетост не изчерпват възможностите за
алтернативи на труда при пълно работно време.
Развитието на технологиите, глобализацията и
засилващата се конкуренция на трудовите и
стокови пазари са фактори за неконвенционалност в стратегиите за подобряване използването на човешките ресурси. От една страна компаниите са борят за най-подготвените и висококвалифицирани служители, осъзнавайки тяхното значение за постигане на успех, а от друга,
търсещите работа оценяват всички предложения на трудовия пазар през призмата на своите
интереси, които не са ограничени само и единствено до по-високото възнаграждение.
Динамичната пазарна конюнктура изисква от
организациите да отговарят бързо и своевременно на промените на външната среда, в противен случай те срещат трудности в преследване на целите си. Да бъдеш гъвкав вече не е
предимство, а задължително условие за успех в
конкурентната борба.
При замяната на съществуващите традиционни отношения между работодателя и служителя е необходимо предварително да се оценят
ползите и недостатъците на новия модел на
работа и за двете страни на взаимоотношенията. Според едно изследване на Центъра за икономическо развитие гъвкавите форми на заетост предоставят следните предимства [12]:
Предимства за работодателите:
- По-голяма рентабилност и ефективност
на труда от икономии на разходи, когато
служителите работят от домовете си или
по-малък престой на машината, като се
осигурят 24-часови смени.
- Шанс за удължено работно време, например по-късно затваряне за търговците
на дребно.
- Възможност за привличане на служители
с по-високо ниво на умения, тъй като работата позволява привличането и задържането на висококвалифицирана и разнообразна работна ръка. Също така, намаляват се разходите за набиране на
персонал.
- Повишаване на удовлетворението от работата и духа на персонала.
- Намаляване на нивото на отсъствията по
болест.
- Постигане на по-голяма приемственост
на персонала, по-добър баланс работаживот, което от своя страна има положително въздействие за задържане на персонала, както и подобряване на служебните отношения, мотивацията и ангажираността.

-

Повишаване на удовлетвореността на
клиентите и тяхната лоялност, като резултат от посоченото по-горе.
- Подобряване на конкурентоспособността,
тъй като работодателят е в състояние да
реагира по-ефективно на променящите
се пазарни условия.
Предимства за служителите:
- Основната полза от гъвкавата работа за
служителите е, че тя им дава шанс да
съчетаят и други ангажименти и дейности
около работата си и по-добре да използват на свободното си време.
- Гъвкавата работа е особено полезна за
служителите, които са млади или имат
деца с увреждания или, които се грижат
за възрастни.
Недостатъци за работодателите:
- Рискове за сигурността на фирмената
информация.
- Затруднено управление и комуникация с
персонала.
- Слаба информираност за нуждите от
квалификация и обучение.
Предимства свързани с подобряването на
конкурентоспособността на предприятието:
- Редуциране на разходите за издръжка на
офиси, транспортни разходи, за комунално обслужване и др.
- Справяне с недостига на определена категория специалисти.
- Повишаване достъпа до висококвалифицирани кадри, отпадане на географските
ограничения.
- По-висока ефективност на служителите
вследствие повишена степен на доверие,
отговорност и автономия при вземане на
решения.
- Повишаване
на
производителността
вследствие гъвкавата форма на заетост.
- Намаляване разходите при кризи за съкращения, трудни преструктурирания,
разходи вследствие загуба на работно
време и др.
Друго доказателство за значението на трудовата гъвкавост за конкурентоспособността на
предприятията е това, че именно свободните
модели в трудовите отношения и ограничени
регулации са критерий за оценка на държавите
в общата скала на глобална конкурентоспособност в доклада на Световния икономически форум 2013-2014 [13].
По критерия „свобода при наемане и освобождаване на служителите” България се нарежда на 70-то място, като челните позиции са заети от едни от най-бързо развиващите се страни
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с висока оценка за конкурентоспособност на
икономиката им.
Въпреки кризата от последните години, растежа в сектора на информационните технологии
продължава. Привлекателността на бизнеса
въвлича след себе си все повече желаещи да
стъпят на този високорисков, но доходен пазар,
което пък от своя страна засилва конкуренцията. Друго характерно за сферата на съвременните комуникационни технологии е, че конкурентната борба се води на два пазара: на стоковия
и на трудовия. Кадровият дефицит кара компаниите да се съревновават в търсенето на подходящи висококвалифицирани специалисти,
които представляват за тях основен производствен фактор. След като успеят да намерят и
привлекат добрите служители, мениджърите по
човешки ресурси са изправени пред следващото
предизвикателство, свързано с пълноценното
оползотворяване на кадровия потенциал на
организациите. Загубите при неефективно използване на наличния и скъпо струващ персонал са големи, което рефлектира върху конкурентоспособността на предприятието. В този
смисъл е и становището на Р. Димитрова, която
посочва, че резервите при използването на кадровия потенциал, разглеждани като една от
класификационните групи резерви, но конкурентоспособността, включват: намаляване на загубите на работно време, повишаване на квалификацията на кадрите, повишаване мотивацията и активността на персонала [3].
Не винаги обаче предприятията от ИТ сектора, особено малките и средните, разполагат с
потенциал да управляват адекватно трудовите
резерви на конкурентоспособността. От една
страна, възнагражденията на наетите на посто-

янен трудов договор ИТ специалистите са високи, от друга бързите темпове на развитие на
технологиите изискват ежедневни инвестиции в
обучение свързани с високи разходи на време и
финансови средства. Това са води до възникване на обективна необходимост от търсене на
алтернативни стратегии за заетост.
2. Модел за гъвкава заетост в малко предприятие от сектора на информационните технологии
В рамките на изследването се представя
разработен и апробиран в малко предприятие
от сектора на информационните технологии
целеви модел за гъвкава заетост и организация
на работните процеси. Очертават се резултатите от неговото прилагане, вкл. по отношение на
тяхното отражение върху равнището на конкурентоспособност на предприятието.
В основата на модела е залегнало виждането служителите да бъдат класифицирани в три
основни групи според трудовите отношения с
компанията:
- заети на пълно работно време на постоянен трудов договор;
- заети на постоянен трудов договор с
възможност за частична гъвкава заетост;
- временно наети с независим статус или
т. нар. „freelancer”, често работещи за повече от един работодател по едно и също време.
Дейностите са разделени на процесни – рутинно повтарящи се (фиг. 1) и проектни – уникални по своята същност и адаптирани към индивидуалните изисквания на възложителя (клиента) с характер на по-голяма мащабност (фиг.
2).

Фиг. 1. Процесни дейности

Фиг. 2. Проектни дейности

Организационните структури при едната и
другата дейност са различни, както е видно от
представените фигури.
Решенията за избор на форма на заетост за
отделните работни позиции се вземат от управляващия екип съобразно комплекс от фактори, а
именно: разходите за труд за съответната
длъжност; изискванията на длъжността; равни-

щето на квалификация на служителите; обема и
характера на работа, която трябва да бъде извършена, както и прогнозите за бъдещи поръчки
на клиенти; промени в трудовото законодателство и др. Например изискванията за по-високо
трудово възнаграждение водят до предпочитания в полза на гъвкавата заетост. Дефицитът на
ИТ специалисти на трудовия пазар води до на-
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растване на работната заплата за по-опитните
служители, което повишава разходите за производство на продукта или услугата. От друга
страна, за да бъде завършен определен проект
е необходимо ангажиране на скъпо струващи
професионалисти. В този случай се търсят
външни изпълнители с почасово възнаграждение или на база количество извършена работа с
договорени качествени показатели.
През последните няколко години съществува
висока степен на неопределеност по отношение
на поръчките и особено при проектните ангажи-

менти. Несигурният пазар на труда, както и спецификата на знания и умения, които трябва да
притежават заетите в информационния бизнес
прави трудни решенията за наемане и освобождаване на персонал. Необходимостта от създаване на буфер може да бъде посрещната чрез
допълнителни часове работа от наличния персонал или заетост при непълно работно време.
За улеснение при вземане на решения по отношение типа заетост се ползва матрица представена в табл. 2.

Табл. 2. Матрица за избор на форма на заетост
ПостоянПостоянна заетост
на заес възможност за
тост
гъвкавост
Работна заплата
Ниска
Средна
Равнище на квалификация, ниво на умения
Ниско
Средно
Прогнозируемост за вида и обема на поръчките
Висока
Средна
Повтаряемост на трудовите задачи
Висока
Средна
Необходимост от инвестиции в обучение
Висока
Средна
Равнище на разходите за поддържане на постоянно
Ниско
Средно
работно място
Равнище на професионалната специализация
Ниско
Средно

-

Заети с независим статус
(Фрийлансър)
Висока
Високо
Ниска
Ниска
Ниска
Високо
Високо

Обогатяване на продуктовото портфолио,
чрез привличане на допълнителни специалисти за посрещане на специфични и
нестандартни изисквания на клиентите.
- Подобряване на имиджа на предприятието.
- Редуциране на потенциалните грешки в
процеса на подбор на персонала, тъй като предложение за постоянна заетост получават само кандидати, които са доказали компетенциите си в рамките на изпитателен срок или партньорство по даден проект.
- Придобиване на конкурентни предимства
при участие в конкурси за доставка на
стоки и услуги.
Трудностите произтичат основно от загуба на
пряк контрол в определени случаи и затруднена
комуникация, в следствие на което се наблюдава забавяне и грешки при изпълнение на поставените задачи.
Така представения модел би бил подходящ
да бъде прилаган най-вече в организации от
малкия бизнес, където възможностите за реализиране на гъвкави стратегии и политики са поголеми. Той може да се третира като средство
за получаване на конкуренти предимства при
ограничен ресурсен капацитет на предприятието, особено в условия на непрекъснато усложняваща се конкурентна среда.

Заключение
Във времето на апробация на представения
модел се констатират следните положителни
резултати:
- Трансформиране на постоянните разходи
в променливи, което дава отражение
върху себестойността на продуктите и
услугите, които предоставя на своите
клиенти без негативно влияние върху
равнището на качеството. Това води до
оптимизиране на разходите за труд и като следствие, подобряване на финансовите резултати на предприятието.
- Създаване на възможности за подобряване на конкурентните позиции спрямо
по-големи предприятия реализиращи
икономии от мащаба.
- Подобряване на възможностите за привличане при необходимост на високо квалифицирани и скъпо струващи специалисти.
- Създаване на предпоставки за справяне
с проблема (макар и частично в определени случаи) с хроничния недостиг на
кадри.
- Подобряване на производствения и административния капацитет на предприятието, чрез поддържане на оптимални
трудови резерви.
- Подобряване на пазарните позиции и нарастване на пазарния дял на отрасловия
пазар.
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THE FLEXIBLE STRATEGIES FOR USE OF HUMAN RESOURCES:
AN OPPORTUNITY TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS IN
THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR
Rayna Dimitrova, Radoslav Vladov
South West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Abstract
In the context of a constantly changing competitive environment and a growing rivalry in the IT sector, the problem of
looking for opportunities to enhance the competitiveness of the IT organization becomes very important for the sustainable development of individual enterprises. Establishment of conditions for optimal use of human resources is directly
related to improving the efficiency of activity, and thus to increase the competitiveness of organizations in the sector. The
flexible strategies for the use of human resources are potential to increase the utilization rate of employees. Considers
the fundamentals forms of flexible strategies with their features and characteristics. Be presented at approbated in specific enterprise IT sector model for flexible organization of work processes, the results of implementation and their impact
on the competitiveness of the company.
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Резюме
Незаконната имиграция се превръща в приоритетен въпрос на миграционната политика в последното десетилетие. Правителствата на държавите- членки на Европейския съюз се обвиняват взаимно
по отношение на политиката за справяне с нелегалните мигранти. Все още не са подробно проучени
размерите и характеристиките на незаконната имиграция като явление. Незаконната имиграция е
многообразно явление и нейната сложност възниква от факта, че нелегалните имигранти са разнородна категория хора. Сред широката общественост нелегалната миграция в Европа се свързва със
страховете на държавите-членки, че ще загубят контрола над границите си, че работниците ще бъдат
изтласкани от пазара на труда и че престъпността ще нарасне. В резултат на това нелегалната имиграция е един от приоритетите на миграционната политика на ЕС. Нелегалната имиграция е силно
политизиран въпрос както на национално, така и на европейско равнище. Настоящият доклад се
опитва да проучи мерките, които ЕС и държавите-членки прилагат за справянето с този проблем.
Ключови думи: нелегална миграция, Европейски съюз, държави-членки.
Key words: illegal immigration, EU, member states.
JEL: K37.
по-широк обхват. Асоциацията на миграцията с
тероризма, например, е една от първите грешки,
които трябва да бъдат избягвани.
Всяка година хиляди нелегални имигранти,
които идват предимно от Централна Африка и
Южна Азия, достигат Северноафриканския бряг
в опита си да се прехвърлят в Европа. Найчестите страни, попадащи във фокуса на незаконните имигранти, са Италия, Испания, Португалия и Гърция. Особено пресен е случая с
конфликта в Сирия и идващите заедно с бежанците нелегални имигранти.Много трудно е да се
определи броя на незаконните имигранти. Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD) го оценява на приблизително
половин милион всяка година.
Миграционната политика, с оглед световните
миграционни движения, се формира не само
под напрежението между двата полюса – свобода и сигурност, но и в тясна зависимост с
външната, икономическата, финансовата и развойната политика.

Увод
През последните десетилетия очевидна става тенденцията на прогресивно увеличение
обема на световните миграционни потоци. Причините за това с основание се търсят и намират
в икономическите различия между развитите и
развиващите се страни и демографските промени, поставени на сцената на фона на търговските и политически проблеми. Глобализацията
засяга всички, дори Европейския съюз. В своето
заключение от декември 2006 година Европейският Съвет подчертава значението на този
„проблем” и насочва вниманието към предизвикателствата и промените, с които той е свързан.
Предположението, че миграционният натиск,
оказван на Европа, ще отслабне, е неубедително. Точно обратното, очакват се засилени миграционни движения през границите на Европейския съюз от юг и югоизток.
Миграцията се превръща в заплаха, която
основателно представлява ако не първата, то
една от първите точки от дискусионната програма на Европейския съюз. Контролирането и
ограничението й са необходимо условие за стабилност и, следователно, са в интерес на всички
страни членки на ЕС. Това във висша степен се
отнася и за опазването на социалната сплотеност.
Често се говори за онези аспекти на миграционната политика, които се отнасят до социалното развитие, културното многообразие и личните перспективи. Но значенията й имат много

1. Легална и нелегална миграция
За да се изследват икономическите и политически последици от нелегалната миграция,
като предпоставка за нарушаване на обществения ред и сигурността в страните-членки на Европейския съюз, е необходимо да се направи
разграничение между легална и нелегална миграция.
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Под „миграция” в Европа се разбира процес,
при който лица, граждани на една държава се
преместват в друга държава с цел заселване
[3].
Докато легалната имиграция се осъществява
според законите на дадена държава и е предимно въпрос на вътрешна политика, то нелегалната имиграция остава извън националното
право. Правото на всеки човек да напуска своята страна е фундаментално човешко право,
което е защитено от международните правни
актове, докато правото на влизане в дадена
държава е въпрос единствено от сферата на
нейния национален суверенитет, т.е. тя определя как и колко лица с друга националност могат
да влизат, пребивават и работят на нейна територия. В този смисъл, самото понятие „нелегална имиграция” може да бъде дефинирано като
установените законови правила, които позволяват легално влизане, престой и работа на
чужди граждани и условията, при които техните действия ще бъдат считани за нелегални.
Съществуват осем начина, чрез които лицата
могат да станат незаконни имигранти [4]:
- чрез незаконно влизане в държавата (незаконно преминаване на границата) извън определените за това места;
- чрез използване на фалшиви документи
за преминаване на границата;
- чрез използване на легални документи,
предоставящи невярна информация;
- чрез просрочване на периода за безвизов
престой или на удостоверението за временно пребиваване;
- чрез загуба на законен статут в резултат
на административни промени при предоставяне на разрешение за постоянно
пребиваване;
- родени с незаконен статут [5];
- ако се укрият по време на процедура за
предоставяне на убежище или напуснат
приемащата държава след отрицателно
решение;
- при невъзможност на държавата да изпълни решението за връщане поради
правни или практически причини (ситуация на толериране).
В 28-те държави-членки съществуват 28
имиграционни системи, с различни параметри.
Все още няма единна терминология относно
незаконната имиграция. В последните години на
ниво ЕС все повече се употребява израза
„irregular immigration” (нередовна миграция).
Граждани на чужда държава влизат и пребивават легално в дадена страна, но работят
нелегално в нея. Нелегалната работа не засяга
само и единствено чужденците. Много от граж-

даните на същата страна работят в сивия сектор на икономиката и не декларират доходите
си, за да не плащат дължимите данъци. Тук
нелегалната имиграция се преплита със сивата
икономика въобще.
2. Хармонизиране на правила за връщане на
граждани на трети страни
В последните години се полагат усилия и се
увеличават средствата за предотвратяване на
незаконното влизане на територията на ЕС и
прилагането на процедурите по връщане на
граждани на трети страни, които нямат или им е
изтекло разрешението за престой в съответната
страна. В този контекст, Директива 2008/115/ЕО
относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки на ЕС за връщане на
незаконно пребиваващи граждани на трети
страни (ГТС) [1] определя общите стандарти за
връщане за всички страни-членки на ЕС и тези
стандарти са придружени от ясни, прозрачни и
справедливи правила, в основата на които лежат спазването на човешките права и основните
свободи на връщаните лица. Това включва и
ефективна система за наблюдение, гарантираща основно спазването на човешките права по
време на извеждането. Тази система за наблюдение трябва да се изгради на базата на концептуално разработена рамка с ясни определения и правила относно „какво” и „кого” засяга
Директивата.
През 2008 г. Европейският парламент (ЕП) и
Съветът одобряват и приемат директива, чрез
която да се регулират и хармонизират стандартите за депортиране. Тя повдига въпроси и предизвиква критики, идващи от различни посоки,
но и същевременно утвърждава ЕП като нов
фактор в тази област. ЕП, в резултат на новите
му правомощия на съзаконодател, става активен защитник на широките политики на ЕС, търсещи начини за извеждане на нелегалните
имигранти от територията на Съюза. Интересно
е да се отбележи, че преди поемане на правомощията си като съзаконодател, ЕП води опозиционна политика спрямо политиката, формулирана от Съвета в областта на сигурността,
която дава преференции на законодателството
в областта на нелегалната миграция за сметка
на легалната, както и на увеличаване на сигурността на външните граници и превръщането на
ЕС в територия с условия при влизането и подпомагане на депортирането. В този смисъл,
Директива 2008/115/ЕО е един добър пример за
анализ на съвместното вземане на решения. Тя
цели хармонизирането на националните условия и стандарти, отнасящи се до доброволното
и принудително връщане на нелегалните имигранти. Освен това регулира условията за за-
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държане в периода на изчакване на самото извеждане в случаи, в които се очаква, че лицето
може да се укрие. Преговорите преди приемането на Директивата за постигане на съгласие
между Съвета и ЕП са дълги, но водени от желание за консенсус. Взимането на съвместното
решение дава също възможност да се проверят
и най-радикално настроените страни-членки и
чрез лек натиск да се повишат изискванията към
тях, което води до малко по-добър резултат за
гражданите на трети страни. Директива
2008/115/ЕО определя общи стандарти за връщането на лица, които пребивават нелегално на
територията на страните-членки на ЕС. Чрез
директивата се хармонизират правилата в страните-членки на ЕС, третиращи процедурите по
връщане, правните гаранции, задържането,
забраните за повторно връщане в съответствие
със спазването на основните човешки права.
Този акт е първата значителна миграционна
законодателна инициатива, приета съвместно
от ЕП и Съвета по процедурата на съвместното
решение (от 2009 година нормална законодателна процедура). Приемането й през 2008 година е съпроводено с вълна от протести от неправителствени организации. Намирането обаче
на компромис между не съвсем еднаквите позиции между ЕП и Съвета води всъщност до приемането на един модел на европейско законодателство, който съчетава регулирането на незаконната миграция на територията на ЕС с
разпоредби, гарантиращи спазването на основните човешки права на ГТС.
Директива 2008/115/ЕО цели да хармонизира
националните условия за доброволно или принудително завръщане на нелегалните имигранти, и по-точно периодите, през които нелегалните имигранти могат доброволно да решат да се
завърнат в страната си на произход, както и
изискванията за издаване на решения за извеждане, принуждаващи граждани на трети държави да напуснат страната. Директивата освен
това регламентира условията на задържане, в
периода преди взимане на решение за евентуално извеждане от страната в случаите, когато
има подозрения, че съответното лице може да
избяга и да се укрие. Целта на тази Директива е
очевидно рестриктивна и онези, които очакват
да бъдат въведени по-високи стандарти на защита на човешките права и хармонизация на
практиките на държавите-членки, остават разочаровани. Повечето конкретни разпоредби остават национална дискреция на отделната държава-членка и с изключение на някои случаи,
резултатите съответстват на политическата
мотивация на Съвета. Директива 2008/115/ЕО е
транспонирана в българското законодателство

чрез Закона за чужденците в Република България.
С Директивата се доказва, че е малко вероятно граничния контрол да стане по-отворен и
либерален в близко бъдеще. Ще се запази контрола върху предотвратяване на незаконното
влизане и стимулиране на експулсирането. Акцентира се върху рестриктивните политики, фокусирани върху етапите преди и след преминаването на границата, което е за сметка на политиките относно легалната миграция и мерките
за интегриране. Стокхолмската програма за
правосъдие и вътрешни работи – „Отворена и
сигурна Европа в услуга и закрила на гражданите” [2] затвърждава това положение. Например
по отношение на връщанията Програмата подчертава, че ефективната и устойчива политика
на връщане е важен елемент на добре управляваната миграционна система в рамките на Съюза. Европейският съюз и държавите-членки
трябва да увеличат усилията си, насочени към
връщането на граждани на трети държави, които са без право на престой. В този смисъл,
Програмата извежда следните приоритети на
миграционната политика на ЕС: организация на
легалната/законната миграция само ако приемният капацитет на всяка държава-членка се
вземе предвид, връщането на нелегални имигранти в страните им на произход или транзит с
цел контролиране на нелегалната имиграция,
засилване на граничния контрол с цел повишаване на ефективността му, както и разширяване
на сътрудничеството със страни на произход и
транзит за спиране на миграционните потоци.
Накратко казано, Стокхолмската програма цели
предотвратяване на незаконното влизане, засилване на контрола, както и стимулиране на
експулсирането от територията на ЕС.
3. Процедури по връщане на граждани на
трети страни и системи за наблюдение на
принудителното връщане.
3.1. Доброволно и принудително връщане
Терминът „връщане” се отнася до извеждането на имигранти от страната на дестинация, в
която пребивават незаконно до страната на
произход, за да се установят отново или в транзитна страна/друга трета страна, в която лицето
ще бъде прието. Принципно, процесът на връщане може да бъде доброволен или принудителен. Начинът обаче, по който тези термини се
използват, варира сред експертите в тази област.
Независимо, че препоръките на ЕС са за
прилагане на доброволното връщане в поголямата част от случаите, статистиката показва, че броят на принудително върнатите ГТС в
много от държавите-членки на ЕС превишава
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този на доброволно върнатите. Ето защо повечето страни-членки на ЕС са изградили вече
системи за наблюдение на принудителното
връщане, а много по-малка част, между които е
и България, са в процес на изграждане на такава система.
В повечето държави, в които са налице системи за наблюдение на принудителното връщане (ПВ), са въведени и специални законодателни мерки за приложението им. В по-голямата
част от тях системите включват участието на
граждански организации. В други, ролята се
поема от омбудсмана и международни организации. В някои държави наблюдението се извършва от повече от една организация. Освен
самото извеждане, наблюдението на принудителното връщане обхваща и фазите/етапите
преди връщане и преди заминаване.

включително в краен случай и принудителни
мерки, за да се извърши извеждането на съпротивляващия се гражданин на трета страна.
3.4. Характеристики на стандартната система за наблюдение на принудителното връщане (ССНПВ)
Целта при изграждането на ССНПВ е тя
практически да отговаря на нуждите и да е съобразена с условията в конкретната страначленка на ЕС, за да може да разкрива навреме
потенциално чувствителни детайли при процеса
на връщане. Системата не бива да бъде твърде
идеалистична и неработеща. Когато се описват
основните характеристики на ССНПВ, трябва да
се постави акцент върху следните важни страни
от нейното изграждане:
- типът организации, участващи в системите за наблюдение (напр. кои организации
са отговорни за извършването на наблюдението и как е финансирано самото
наблюдение?);
- обхватът на системата за наблюдение
(Кои етапи от процедурата по връщане се
наблюдават?);
- задачи и компетенции/задължения на
наблюдателите, включително правомощия за намеса и задължения за докладване.
Организации, участващи в наблюдението на
принудителното връщане. За да гарантират
прозрачност и ефективност, системите за наблюдение на принудителното връщане трябва да
включват участието на независими трети страни
и да възлагат наблюдението на организации
или институции, различни от тези, които извършват връщането. Освен неправителствени организации, пример за държавна институция,
която да е подходяща за извършване на наблюдение в смисъла на чл. 8(6) от Директивата би
могъл да бъде и националният омбудсман. Не
съществува автоматично задължение за държавите да финансират всички разходи, явяващи се
при наблюдението (например заплащане на
наблюдателите). Някои от разходите, свързани
с наблюдението на принудителното връщане,
биха могли да се кофинансират от фонд „Връщане”, но съществуването на наблюдение на
принудителното връщане не може да бъде изцяло зависимо от помощта от фонд „Връщане”.
Няма задължително условие за финансова
независимост от държавата и е съвсем приемливо държавата да може да покрие отчасти или
изцяло разходите по наблюдението. Съществуват достатъчно други предпазни мерки, които да
гарантират независимостта при извършване на
наблюдението (напр. създаване на законова
структура за наблюдение или дългосрочни спо-

3.2. Период преди решение за връщане
Някои експерти вярват, че връщането трябва
да бъде само доброволно, тъй като индивидът
запазва законно право да пребивава в страната
на дестинация и свободно решава дали да се
върне в своята страна. Тази ситуация е приложима за граждани на трети страни, които нямат
законово задължение/решение да напуснат
държавата, в която пребивават, но решават да
напуснат по свое желание поради промяна например във възрастта им, социалните им отношения или в случай на промяна на условията в
страната на дестинация или в страната на произход. Европейската миграционна мрежа определя тази ситуация като доброволно връщане и
Международната организация за миграция
(МОМ) като доброволно връщане без принуда.
3.3. Период след решение за връщане
След като е взето решение за връщане, член
7 от Директивата гласи, че „В решението за
връщане се предвижда подходящ срок за доброволно напускане с продължителност от
седем до тридесет дни”, през който лицето
може да изпълни решението и да напусне страната. МОМ определя този вид връщане като
доброволно, когато лицата са в края на периода
със статут на временна защита, с отказ за убежище или им е невъзможно да останат и избират да се върнат по своя воля. На свой ред,
Европейската миграционна мрежа определя
тази ситуация като доброволно отпътуване.
Европейският съвет за бежанците и изгнаниците
я нарича задължително връщане, подчертавайки, че при тези обстоятелства не може да се
каже, че лицето е избрало свободно да напусне
страната. В случай, че лицето, подлежащо на
връщане, не приема решението за връщане,
могат да се вземат всички необходими мерки,
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европейските институции, както и създаване на
единни стандарти за връщане на граждани на
трети страни.

разумения с дадена организация). Без да бъде
задължително условие, опитът в областите
спазване на човешки права, миграция и медицина е предимство при изпълнение на задачите
по наблюдение на принудителното връщане.
Най-препоръчително е съставът от наблюдатели да бъде от хора с различен професионален
опит в изброените по-горе области.
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Заключение
От казаното до тук можем да направим извод, че сътрудничеството между държавите членки на ЕС в борбата с нелегалната миграция
представлява област на общоевропейски интерес и че общата заинтересованост на държавите-членки за предотвратяването и борбата с нея
обуславят съвместни действия и международни
механизми: сключване на международни договори, разработване и приемане на актове от

MANAGEMENT AND CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION IN THE EUROPEAN
UNION
Vanya Stamatova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
Illegal immigration has become a priority issue of migration policy in the last decade. Governments of the Member
States of the European Union accuse each other in terms of policy to deal with illegal migrants. Not yet been examined in
detail the dimensions and characteristics of the illegal immigration phenomenon. Illegal immigration is a multifaceted
phenomenon and its complexity arises from the fact that illegal immigrants are a heterogeneous group of people. Among
the general public of illegal migration in Europe is associated with fears of the Member States that they will lose control of
its borders, the workers will be pushed out of the labour market and that crime will increase. As a result, illegal immigration is one of the priorities of the EU's migration policy. Illegal immigration is a highly politicized issue, both at national
and European level. This report seeks to examine measures which the EU and Member States implement to address this
problem.
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Резюме
Промените в България след 1989 г., налагат преразглеждане на цялостната икономическа политика, провеждане на непопулярни, но задължителни реформи в т.ч. и реформа в пенсионната система. Предизвикателствата
пред системата за социално осигуряване в България изискват и необходимостта от нова философия в реформата на осигурителната система, която да доведе до нейната финансова устойчивост и стабилност и в крайна
сметка до адекватни пенсии. Философската рамка на реформата в социалното осигуряване е основана на концепцията на Световната Банка за многостълбова социална защита при отчитане на националните традиции и
специфика, като съвкупност от установени етични норми и индустриални отношения, степента на готовност на
обществото за радикални промени, осигурителната култура, развитостта на пазара на труда и други. Целта на
настоящото изследване е, да се извърви отново пътя на провежданите реформи, като се разгледат отделни решения в областта на осигурителната политика и се анализират съвременните предизвикателства и рисковете
пред пенсионната система в България. За постигане на тази цел са решени следните основни задачи: анализирано е състоянието на социално-осигурителната система в началото на 90-те години и предприетите действия
по осъществяване на реформата; анализирани са резултатите от проведената реформа по отношение изискването за адекватност на новите пенсии, както и устойчивостта на пенсионната система спрямо външни влияния.
За постигане на поставените цели и изпълнение на конкретните задачи са използвани методите на анализ и синтез, системния подход, статистически оценки, метод на сравнението и други.
Ключови думи: социално осигуряване, пенсионна реформа, устойчивост и адекватност.
Key words: social security, pension reforms, stability and adequacy.
JEL: O13, Q00, Q01, Q10.

устойчивостта на пенсионната система
спрямо външни влияния.
Методите, които се използват за решаване
на задачите са анализ и синтез, системния подход, статистически оценки, метод на сравнението и други.

Увод
Социално-осигурителните схеми са основен
елемент на всяко държавно управление. Те
имат за цел да осигурят достъп до основни стоки и услуги за всички членове на обществото, да
съдействат за ефективна социално-икономическа защита и да повишат възможностите в
борбата за намаляване на бедността и икономическото развитие. Застаряването на населението поставя на сериозно изпитание финансовата устойчивост и сигурност на публичните
пенсионни системи в цяла Европа, в т. ч. и пенсионната система в България Навсякъде се
провеждат параметрични и системни реформи с
цел поддържане на адекватни пенсии при един
балансиран фискален натиск.
Целта на настоящото изследване е да се
извърви отново пътя на провежданите реформи,
като се разгледат отделни решения в областта
на осигурителната политика и се анализират
съвременните предизвикателства и рисковете
пред пенсионната система в България.
За постигане на тази цел са решени следните основни задачи:
- анализиране на състоянието на социално-осигурителната система в началото на
90-те години и предприетите действия по
осъществяване на реформата;
- анализиране на резултатите от проведената реформа по отношение изискването
за адекватност на новите пенсии, както и

Реформи и предизвикателства пред българската пенсионна система
Стартиралите радикални политически и икономически трансформации в България през
1990г. завариха един социално-осигурителен
модел, основаващ се на универсалната еквивалентност, като изравняването на риска се извършва в рамките на големи съвкупности от населението или в национален мащаб. Основните
слабости на системата на социалното осигуряване в началото на 90-те години могат да се
сведат до следното:
- Обвързване на осигурителните плащания
главно с „трудовото участие”, а не с приноса към осигурителната система.
- Стоварване на почти цялата осигурителна тежест върху работодателя. Тази особеност на социалното осигуряване се
дължи на наследството от тогавашната
система, където единствен работодател
е държавата.
- Единна осигурителна вноска („за всички
осигурителни случаи”) – последица от
символичната автономност на осигури-
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телната система, тъй като бюджетът на
общественото осигуряване беше неразделна част от държавния бюджет.
- Ниска възраст за пенсиониране (55 години за жените и 60 години за мъжете) и
лесно постижими изисквания за трудов
стаж (20 години за жените и 25 години за
мъжете).
- Наличие на силни преразпределителни
процеси и прилагане на уравниловъчни
принципи.
Реформите в социалното осигуряване от началото на 90-те години са призвани да отговорят на следните предизвикателства на времето:
- Държавата загубва ролята си на единствен работодател и осигурител. С нейното
оттегляне от директното управление на
икономиката отслабват и нейните възможности за големи трансфери към социалното осигуряване. Рязко се влошава
и събираемостта на осигурителните
вноски, съпроводено със засилен натиск
за опрощаване на просрочени задължения към държавното обществено осигуряване (ДОО).
- Преход от пълна заетост към пазар с висока и упорита безработица. Тази промяна в икономическата ситуация в страната
поставя на изпитание системата на социалното осигуряване в два аспекта. Първо,
системата за социално осигуряване
трябва да покрие риска безработица и да
създаде система за услуги по заетостта и
професионалната квалификация на безработни и заети. Второ, повишаването на
безработицата сериозно повлия на приходите в осигурителната система и доведе до допълнително(наред с демографските промени) натоварване на работещите.
- Либерализация на икономическия живот,
който води до появата на нови субекти –
частни работодатели, еднолични търговци, занаятчии и свободни професии, земеделски стопани и т.н. За голяма част
от тях системата за социално осигуряване в този си вид се оказа непривлекателна: задълженията са големи и непосредствени, а обещанията – далечни и неясни.
Поради тези причини се стига до стремеж
към избягване на задълженията към социалното осигуряване на голяма част от
икономически активните лица чрез неформална заетост в сивата икономика.
Философската рамка на реформата в социалното осигуряване се основава на концепцията
на Световната банка (СБ) за многостълбова социална защита („сигурност чрез многообразие”)

при отчитане на националните традиции и специфика, като съвкупност от установени етични
норми и индустриални отношения, степента на
готовност на обществото за радикални промени,
осигурителната култура, развитостта на пазара
на труда и други [3].
Конкретните прояви на тази нова философия
се изразяват в две основни групи решения:
- Параметрични реформи в публичното
социално осигуряване, включващи: построги критерии за достъп до осигурителни права; ограничаване на ранното
пенсиониране; обвързване на размера на
пенсията с конкретния принос в осигурителната система; по-предпазлив и пестелив подход при индексирането на пенсиите и други.
- Системни реформи, включващи: създаване на задължителни и универсални капиталови пенсионни фондове; изграждане на специализиран орган за осигурителен надзор;прехвърляне на ранното пенсиониране на работещите при условията
на първа и втора категория труд в професионални пенсионни фондове, финансирани единствено чрез вноски от работодателя; централизиране на цялата административна дейност по социалното
осигуряване и нейното събиране под
един покрив – Националния осигурителен
институт (НОИ) и други.
Целта на изложената нова философия е поставяне основите на една съвременна система
за социална сигурност.
Първата стъпка към формиране на съвременната система за обществено осигуряване в
Република България е отделянето на бюджета
на държавното обществено осигуряване от
държавния бюджет със Закона за обществено
осигуряване [13]. Това на практика поставя началото на системата на самофинансиране, базирана на разходопокривния принцип, според
който събирането и изразходването на средствата за осъществяване на държавното обществено осигуряване се извършва със собствени
средства – осигурителни вноски, и с целеви
трансфери от републиканския бюджет (за определени видове социални плащания).
Следващата важна стъпка в реформата на
социално-осигурителната система в страната е
приемането на Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) през 2000 г., който урежда държавното обществено осигуряване
и допълнителното задължително осигуряване.
Поради факта, че в КЗОО през 2003 г. е включена нормативната база на допълнителното доброволно осигуряване, неговото наименование е
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променено на Кодекс за социално осигуряване
(КСО).
Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда системата
на социално осигуряване в Република България,
нейния предмет, обхват, принципи, финансово
устройство, управление и видове обезщетения.
По силата на неговите разпоредби се отпускат
както пенсии за трудова дейност, така и пенсии,
несвързани с трудова дейност, в т.ч.:
- пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
- пенсия за инвалидност поради трудова
злополука и професионална болест;
- наследствена пенсия.
Други нормативни актове, които уреждат в
цялост осигуряването и ползването на различните видове обезщетения са Закон за бюджета
на Държавното обществено осигуряване и редица подзаконови нормативни актове, които регламентират отпускането и изплащането на краткосрочните обезщетения, помощите и пенсиите
от ДОО и контрола по тези дейности.
България реформира основно пенсионната
си система от 2000 г., като се възприема мно-

гостълбовия модел на СБ. Към продължаващите реформи в разходопокривната система се
прибави капиталов елемент чрез изграждане на
тристълбова пенсионна система и създаване на
втори задължителен капиталов и трети доброволен капиталов стълб. Тъй като разходопокривните системи са водещи в почти всички
развити страни в света по класификацията на
СБ те формират т.нар. I-ви стълб на пенсионната система. Капиталово-покривните схеми с индивидуални сметки съществуват в две разновидности – задължителни (II-ри стълб) и доброволни (III-ти стълб). Класификацията на Европейския съюз се отличава от тази на СБ по това,
че втория стълб се състои от работодателски
(професионални) пенсионни схеми, организирани на корпоративен принцип, а третия стълб –
от индивидуалните пенсионни спестявания на
населението.
Структурните съответствия (несъответствия)
между пенсионния модел на България (по класификацията на Световната Банка) и моделът
по класификациите на ЕС и ОИСР, както и съответните регулаторни правилна са дадени в табл.
11.

Табл. 1. Структура и съдържание на осигурителната система на ЕС и СБ
Приложими разпоредЕС
България
би на ЕС
Законоустановени
пенсионни Държавно пенсионно осигуряване 1-ви стълб (1-А Регламент 883/2004
схеми (1- ви стълб)
според класификацията на ОИСР)
Допълнително задължително пенсионно осигуря- Регламент 883/2004
ване – 2-ри стълб (стълб 1-Б според класификацията на ОИСР)
Пенсионно осигуряване по проДиректива 1998/49
фесионални схеми (2-ри стълб)
Директива 2003/41
Директива 86/378
Индивидуално доброволно пен- Доброволно пенсионно осигуряване с лични, ра- Директиви в областта на
сионно осигуряване (3-ти стълб) ботодателски и/или вноски от друг осигурител
финансовите услуги

Първият стълб действа на разходопокривен
принцип, обхваща икономически активното население на страната и се администрира от Националния осигурителен институт (НОИ). Финансира се от работодателски и лични осигурителни вноски. От януари 2009 г. държавата
участва като „трети осигурител” чрез трансфер
от републиканския бюджет в размер 12 на сто
върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица.
Вторият стълб е схема с дефинирани вноски и се състои от два компонента – универсални
и професионални пенсионни фондове:
1. Универсалните
пенсионни
фондове
(УПФ) представляват задължителна допълнителна капиталопокривна схема, об1

хващаща лицата, родени след 31.12.1959
г. Финансират се посредством 5% осигурителна вноска (за сметка на осигурителя
и осигуреното лице), която се натрупва и
капитализира в индивидуални пенсионни
партиди. Обезщетенията се получават
като допълнителна пожизнена пенсия,
изчислена в момента на пенсионирането
или като еднократна сума/разсрочено
плащане, когато сумата е относително
малка (по-малка от 20% от минималната
пенсия за осигурителен стаж и възраст).
Възможност за изтегляне на пенсията в
по-ранен момент (до 50% от средствата в
партидата) също се предвижда при тежка
трайна неработоспособност (над 70,99%

Схемата е разработена от Бисер Петков и доразвита от проф. Йордан Христосков.
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при пожизнено загубена работоспособност).
Натрупаните средства са наследими по всяко
време от съпрузите, родителите и децата.
Обезщетенията се изчисляват на базата на
натрупаните средства от вноски и доходността
от инвестиции. Режимът на инвестиране на
средствата от вноски в задължителния втори
стълб е регламентиран в КСО. Портфейлът на
инвестициите включва различни инструменти
като ценни книжа, държавни облигации и недвижими имоти.
1. Професионалните пенсионни фондове
(ППФ) представляват също задължителна допълнителна капиталопокривна
схема, която дава възможност за получаване на срочна пенсия за ранно пенсиониране (след 31.12.2014 г.) на работещите при условията на първа и
втора категория труд. Това е трудът,
положен при тежки условия – под земята, във въздуха, под водата, определени дейности в химическата, добивната и др. промишлености, в транспорта и други. Финансирането е от
осигурителни вноски, плащани единствено от работодателите (12% от осигурителния доход за първа категория
труд и 7% - за втора категория труд).
Третият стълб - допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, предоставя възможност на лицата да спестяват на базата на
дефинирани вноски в доброволни пенсионни
фондове за своя сметка или чрез работодател
или трето лице. Включва две разновидности
капиталопокривни фондове на базата на индивидуални партиди:

2. Допълнителни доброволни пенсионни
фондове;
3. Фондове за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Застаряването на населението, причинено от
ниската раждаемост и увеличаващата се
продължителност на живот, поставят пред законодателите необходимостта да предприемат мерки, насочени към увеличаване възрастта за пенсиониране и задържане на работещите по-дълго
на пазара на труда. След реформата от 2000 г.,
довела до увеличаване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете съответно до 60 г. и
63 г., през 2010 г. условията за пенсиониране
отново стават причина за обществен дебат.
Точковата система позволява недостига на
осигурителен стаж да се компенсира с възраст.
В края на 2010 г. законодателят премахва тази
възможност, като от 1 януари 2011 г. се въвеждат две условия за пенсиониране: навършена
възраст и определен брой години осигурителен
стаж. Увеличението на възрастта за пенсиониране се предвижда да започне от 2021 г. с по 6
месеца за всяка календарна година. В края на
2011 г. обаче се взема решение за ускоряване
на реформата и от 1 януари 2012г. започва едновременно увеличаване на възрастта и осигурителния стаж с по 4 месеца за всяка календарна година до достигане на 63-годишна възраст и
37 години осигурителен стаж през 2020 г за жените и 65-годишна възраст през 2017 г. и 40 години осигурителен стаж през 2020 г. за мъжете.
Задължителните условия, на които трябва да
отговарят лицата в периода 2010-2012 г. са посочени в табл. 2.

Табл. 2. Условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, 2010-2012 г.
2010
2011
2012
мъже жени мъже жени
мъже
жени
Възраст
63 г.
60 г.
63 г.
60 г.
63 г.и 4 мес.
60 г.и 4 мес
Осигурителен стаж
0
0
37 г.
34 г
37 г. и 4 мес.
34 г. и 4 мес.
Точки
100 т. 94 т.
Източник: [13].

Един от най-важните въпроси на проведената пенсионна реформа е изискването за адекватност и устойчивост на новите пенсии. За да
се отговори на този въпрос трябва да се види
дали реформата след 2000г. отговаря на критериите за обхват, адекватност, финансова стабилност и устойчивост на външни влияния и
предизвикателства.
По критерия за достъп до пенсионни права,
пенсионната система обезпечава почти пълно
покритие на населението, независимо от построгите условия за достъп до пенсии. Конф-

ликтни точки има – и това е относително високата безработица на населението в предпенсионна възраст, както и пропуснати периоди в осигурителната история на хората, поради работа в
сивия сектор, често по принуда от работодателите.
По критерия за адекватност разчетите показват, че коефициента на заместване на дохода
от трите стълба (крайна цел на реформата) се
очаква да бъде 70-80 на сто, в т.ч. 40-45 на сто
от I-ви солидарен стълб, 15-20 на сто от II-ри
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капиталов стълб и 10-20 на сто от III-ри капиталов стълб.
Ключов показател за финансовата стабилност на всяка осигурителна система, действаща
на разходопокривен принцип е определянето на
необходимата осигурителна вноска. Необходимият размер на осигурителната вноска е размерът, при който приходите от осигурителни вноски са достатъчни за покриване разходите на
системата в една календарна година.
Ако необходимият размер на вноската е поголям от действителния размер, това е индикатор за наличие на дефицит в системата. Обратно, ако необходимият размер е по-нисък от
действителния, системата натрупва излишъци.
При определянето на необходимия размер
на осигурителната вноска за пенсия важна роля
играят показателите “Коефициент на зависимост” и “Коефициент на заместване на дохода”.

Коефициентът на зависимост представя съотношението на броя на пенсионерите, получаващи пенсии от ДОО, към броя на осигурените
лица. За 2011 г. например този коефициент е
бил 78%, което означава, че на 100 осигурени
лица съответстват 78 пенсионери.
Коефициентът на заместване на дохода показва съотношението на средната пенсия, която
се изплаща от ДОО към средния осигурителен
доход на осигурените лица. За 2011 г. средната
пенсия за трудова дейност е била 45,5% от
средния брутен осигурителен доход.
За 2011 г. необходимият размер на вноската
за пенсия е бил 35,7%, а действителният размер с включен трансфер от държавния бюджет
в размер 12% от сбора на осигурителните доходи на осигурените лица – 27,7%. Недостигащите
8 процентни пункта са покрити със субсидия от
републиканския бюджет. Актюерските разчети
за периода 2011-2060г. са представени в табл. 3.

Табл. 3. Необходим и действителен размер на вноската за пенсия, 2011-2060 г. (%)
Необходим Действителен раз- Разлика между
Коефициент
Събираемост
Коефициент
мер на вноската за необходим и
размер на
на заместване
Година
на зависимост
на приходите вноската за
пенсия вкл. 12%
действителен
на дохода
пенсия
държавна вноска
размер
2011
78,5
45,5
95,7
35,7
27,7
8,0
2012
77,9
45,0
95,0
36,9
27,4
9,5
2013
77,4
46,3
95,0
37,7
27,9
9,9
2014
76,4
47,0
95,0
37,8
27,7
10,0
2015
75,7
45,7
95,0
36,4
27,6
8,8
2020
74,6
40,7
95,0
31,9
27,1
4,8
2030
75,9
35,7
95,0
28,5
26,9
1,7
2040
79,8
34,9
95,0
29,3
26,9
2,4
2050
85,7
36,0
95,0
32,5
26,9
5,6
2060
91,4
35,6
95,0
34,2
26,9
7,5
Източник: [1].

Както се вижда от данните, вследствие на
въведените по-строгите условия за достъп до
пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и
и с отпадането на ранното пенсиониране от
ДОО за работещите при условията на първа и
втора категория труд, тенденцията и в двата
коефициента (коефициента на зависимост и коефициента на заместване на дохода) е намаляваща, разликата между действителната и необходимата вноска също започва да намалява,
като най-малката разлика (под 2 процентни пункта), се наблюдава в периода 2030-2035 г., когато и дефицитът на фондовете на ДОО е найнисък. След 2035 г. отново се наблюдава увеличение на разликата между действителната и
необходимата вноска за пенсия, съпроводено от
постепенно влошаване на финансовото състояние на фондовете на ДОО, като в 2060 г. тази
разлика достига 7,3 процентни пункта.
В дългосрочен план, фактори като увеличена
средна продължителност на живота, застарява-

не на населението и намаление в броя на заетите лица ще започват да оказват все по-силно
въздействие върху пенсионната система и ще
поставят на сериозно изпитание финансовата
устойчивост на българската осигурителна система. В същото време осъвременяването на
пенсиите само с индекса на потребителските
цени и намаляването на размера на пенсията от
ДОО при наличие на осигуряване във втория
стълб водят до значителен спад в коефициента
на заместване на дохода от първия стълб. За
подобряване коефициента на заместване на
дохода, благоприятства създаването на тристълбовия пенсионен модел. В този смисъл, бъдещата адекватност на пенсиите ще зависи до
голяма степен от това, до каква степен втория и
третия стълб ще бъдат в състояние да подобрят
доходите на бъдещите пенсионери.
Устойчивостта на пенсионната система
спрямо външни влияния, може да се прецени
като се проследят рисковете за параметричната
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(I-ви стълб) и системната (II-ри и III-стълб) части
на реформата. Те могат да се сведат до следните няколко фактора:
- икономически риск – отрицателен растеж
на БВП, спад на заетостта и доходите,
фалити в реалния сектор, висок дял на
сенчестата икономика;
- демографски риск – по-лоши от предвидените темпове на естествен прираст,
нова емиграционна вълна и други;
- управленски риск – едновременно провеждане на реформи(структурна, здравна,
реформиране на администрацията и други);
- политически риск – решения за намаляване на вноските и увеличаване на разходите, водещи до нови дефицити;
- финансова дестабилизация и сриване на
доверието в реформата;
- лошо управление на пенсионните активи,
ниска доходност и високи административни разходи.

на събираемостта на вноските, съпроводено със
стремеж към увеличаване на коефициента на
покритие, т.е. разширяване на осигурителната
база. Това е от ключово значение за финансирането на държавната пенсионна система и поради факта, че в бъдеще ще се разширява Европейският трудов пазар и все повече българи
ще се трудят извън пределите на страната ни.
По-нататъшното ограничаване на ранното
пенсиониране, което се предприе през последните години е насочено към повишаването на
финансовата устойчивост и адекватност на пенсиите, като от 2015 г. се предвижда да се преустанови отпускането на ранни пенсии от ДОО за
работещите при тежки условия на труд.
В дългосрочен план законовата рамка на
пенсионното осигуряване в България найвероятно ще трябва да бъде адаптирана и към
препоръките на Европейската комисия за изравняване на пенсионната възраст на жените и
мъжете, като евентуалното увеличение на пенсионната възраст на жените до 65 години след
2020 г. би могло да се мотивира не само с препоръките на Европейската комисия, но също
така и с очакваното повишение на средната
продължителност на живота и с необходимостта
от елиминиране на всякаква дискриминация
свързана с пола на лицата.

Изводи
С оглед на все още непреодолените последствия от глобалната финансова криза тези рискове не са хипотетични, а представляват реална
заплаха за пенсионната система.
В дългосрочен план, увеличението на пенсионната възраст не е достатъчно, за да се елиминират негативните ефекти от застаряването
на населението върху държавната пенсионна
система. Може да се очаква, че тази стъпка ще
смекчи до известна степен този ефект, нo няма
да реши финансовите проблеми на системата.
Необходимо е държавата да продължава да
участва в осигуряването с трансфер от 12 на
сто върху сбора от осигурителните доходи
на осигурените лица. За осигуряването на балансиран бюджет ще бъде необходима субсидия от републиканския бюджет за покриване на
недостига от средства, която през следващите
години ще намалява и в периода 2031 - 2034 г.
според актюерските разчети ще достигне найниските си нива за целия период на прогнозата
– под 0,4% от БВП. След 2034 г. започва влошаване на баланса на ДОО в резултат на застаряването на населението и увеличението на средната продължителност на живота.
Положителен ефект върху системата на социалното осигуряване ще окаже повишаването
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BULGARIAN PENSION SYSTEM – PROBLEMS AND CHALLENGES
Plamen Enev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The political and public governance changes after 1989 imposed a complete reconsideration and revision of the general economic policy leading to unpopular but mandatory reforms, including an overhaul of the social security system.
The challenges faced by the social security system in Bulgaria called for a completely new reforming philosophy, which
was based on the World Bank’s concept of multi-pillar social security and taking into account the national traditions and
specifics of established ethical norms and industrial relations, the society’s readiness for radical changes, the social
security culture, the labor market’s development and other related factors. The article’s main goal is to study the social
security system reforms by examining the related and most important policy decisions. To achieve this goal the following
tasks are completed: analysis of the social security system starting from the beginning of the 90s and of the undertaken
measures and steps concerning the reform conduct; analysis of the reform’s results in relation to the requirements for
adequacy and stability of the new pensions; The methods utilized during the study are the system approach, statistical
evaluations, analysis and synthesis, comparison methods and others.
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представяне са овластяването, общата визия,
ориентацията към потребителя и управлението
на човешките ресурси.
Модерната управленска практика се основава на тезата, че непрекъснатото повишаване на
техническите умения, теоретичните знания и
нагласата за сътрудничество между работниците и служителите е от съществено значение за
насърчаване на процесите на иновация и иновативна среда [7].
За изясняване на същността на проблема е
необходимо да се разграничат понятията учене
през целия живот, продължаващо професионално обучение и продължаващо обучение.
У нас основните нормативни актове, които
регулират правната рамка на продължаващото
професионално обучение в страната, са: Кодекса на труда, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за висшето образование, Закона за
насърчаване на заетостта, Националната стратегия за продължаващо професионално обучение, и др. В тях продължаващото обучение се
дефинира по различен начин, като е важно да
откроим следните няколко определения:
1. В Закона за професионалното образование и обучение, съгласно чл. 5, ал. 2 на
ЗПОО, професионалното обучение осигурява придобиване на квалификация по
професия или по част от професия, както
и нейното усъвършенстване [3]. Той регламентира непрекъснатото професионално обучение в системата за професионално образование и обучение – усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия,
както и началното професионално обуче-

1. Постановка на проблема
Ученето през целия живот и продължаващото обучение са съвременни индикатори за развитие на човешкия потенциал и изграждането
на конкурентоспособна икономика. Като такива
те са двигатели за развитието на европейската
икономика и нейната работна сила. Професионалното обучение, от една страна, осигурява на
фирмите и предприятията конкурентни предимства. От друга страна, повишава професионалната компетентност на служителите.
Един от водещите начини за постигане на устойчиви конкурентни предимства е развитие на
организационното учене и управлението на знанията в организациите. Организационното учене
може да се определи като процес или практика
по създаване, придобиване, съхранение, споделяне и приложение на знанието където и да се
намира то с цел постигането на по-добро представяне [6].
„Една организация се учи, ако всяко от нейните звена придобива знание, което е потенциално полезно за организацията.” [6].
Много публикации разкриват нарастващата
роля на управлението на знанието като източник на конкурентно предимство за фирмата.
Доказано е наличието на положителна връзка
между организационното учене и представянето
на фирмите. Тези резултати са в съответствие с
концепцията за ресурсите на фирмата, според
която нематериалните ресурси (лидерство, фокус към потребители, управление на човешките
ресурси) имат по – значимо въздействие върху
крайните резултати. Също така е доказано, че
организационното учене води до непрекъснати
подобрения. Редица изследвания разкриват, че
измеренията с пряко влияние върху фирменото
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ние – придобивана на първоначална квалификация.
Чрез формите за непрекъснато професионално обучение ЗПОО дава възможност на
всички желаещи лица над 16-годишна възраст
да придобият професионална квалификация, да
актуализират професионалните си умения с цел
подобряване на позицията и шансовете си на
пазара на труда, да повишат квалификацията си
или да се преквалифицират, като получат държавно признат документ.
2. Продължаващото обучение в системата
на висшето образование се провежда в
съответствие с разпоредбите на ЗВО. В
чл. 43, ал. 1 на Закона за висшето образование (ЗВО) се посочва специфично
значение за продължаващо обучение –
„обучение за повишаване на квалификацията” [2]. Това определя продължаващото обучение в сферата на висшето образование като „следдипломно обучение”.
3. Съгласно Националната стратегия за
продължаващо професионално обучение, то се дефинира като обучение на
лица над 16 години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подобряване на пригодността за заетост и индивидуално развитие [10].
Следователно продължаващото обучение е
част от системата на професионалното обучение. Понятията продължаващо и непрекъснато
обучение у нас се използват с едно и също значение. Поради тази причина, като основно понятие за продължаващо обучение, ще възприемем
официалното определение: „Продължаващото
обучение е процес на обучение на лица над 16
години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация
с цел подобряване пригодността на заетост,
подпомагане на професионалната кариера и
индивидуалното развитие.” [3].
Съвременното развитие поставя пред обучението предизвикателства все повече да излиза
от общото разбиране, което се обвързва с формалното образование, и да се осмисля като
непрекъснат процес на учене през целия живот.
Какво отличава продължаващото обучение от
ученето през целия живот? Европейския център
за развитие на професионалното обучение
(European Centre for the Development of
Vocational Training – CEDEFOP) определя УЦЖ
като процес на усвояване и придобиване на
знания и умения чрез формално и неформално
обучение и учене, и чрез самостоятелно учене в
продължение на цялата жизнена дейност на
човека. Включват се всички дейности за учене,

предприети през целия живот, с цел повишаване на знанията, уменията и/или квалификациите
по лични, социални и/или професионални причини [5].
Формално обучение – обучение, което се извършва в организирана и структурирана среда
(в средно/висше училище, център за професионално обучение и др.) и е изрично обозначено
като учене по отношение на цели, време или
ресурси. Формалното обучение е съзнателно от
гледна точка на обучавания. То води до получаване на официално признат документ (диплом,
удостоверение, свидетелство) [5].
Неформално обучение – обучение, осъществявано в рамките на организирана дейност вътре и извън образователните институции. То
може да обхване програмите за ограмотяване
на възрастни, житейски умения, работни умения
и обща култура и др. Неформалното учене е
преднамерено от гледна точка на учащия, но не
води до издаване на документ [5].
Самостоятелно учене – неинституционализирана форма на целенасочено учене, което е
по-малко организирано и структурирано и може
да включва учебни събития (дейности) в семейството, на работното място и в ежедневието
на всеки човек, базирани на основата на самонасоченост, семейна насоченост или обществена насоченост [5].
От така представената и систематизирана
информация може да направим следният извод,
че продължаващото обучение е част от обучението през целия живот. Продължаващото обучение обслужва реалните учебни потребности
на възрастните, произтичащи от необходимостта за допълване на професионалните знания и
умения (квалификация) и/или придобиване на
нова професия (преквалификация).
В условията на засилен процес на глобализация и в контекста на изграждането на икономика, основана на знанието, потребността от
учене през целия живот и продължаващо (професионално) обучение все повече нараства.
Промените в работната среда, работните процеси, професиите и компетенциите, засилената
конкуренция означават непрекъснато обучение
на персонала. С оглед осигуряването на това
обучение, е изключително важно определянето
на правилния подход за проучване на потребностите от обучение.
2. Методи за изследване на организационните потребности от продължаващо обучение
2.1. Описание на методите, използвани при
определяне на организационните потребности от продължаващо обучение
Методите на изследване на организационните потребности от продължаващо обучение мо-
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Анкетно проучване. Метод за научно изследване, при който на анкетираните лица се предоставя предварително разработен въпросник с открити и/или закрити
въпроси. При откритите въпроси изследваното лице свободно или самостоятелно дава своя отговор. При закритите въпроси му се предоставя възможност да
избира между няколко предварително
посочени от изследователя отговори. Основното предимство на анкетния метод е
възможността да се събере голямо количество разнообразна информация, която
може да бъде съпоставяна [12]. В сравнение с всички останали методи, затрудненията, които се създават при осигуряване на представителност на информацията са по-малки [8]. Друго основно
предимство на анкетите е, че при тяхното
попълване и обработване може да се
улесни чрез използване на специализиран софтуер.
- Наблюдение е метод на регистрация, при
който се наблюдава пряко поведението
на дадено лице или протичането на конкретно събитие. Предимството му е, че се
използва, за да се оцени действието на
много фактори върху изследвания проблем, тяхната относителна тежест и ефективност. Същевременно, основен недостатък е субективността на оценките и
възприятията на изследователя. Наблюдението, като метод на изследване, се
отличава и с това, че е ограничено по
своя обхват. Липсата на голям брой наблюдатели не позволява да се изучават
достатъчен брой хора. Последното влиза
в противоречие с изискването за представителност на информацията. Към това
може да се добави и невъзможността от
приложимост на наблюдението за бъдещи и минали събития [8]. Поради тази
причина в практиката на емпиричните изследвания, наблюдението се използва
предимно като спомагателен метод [4].
- Статистически методи. Те предоставят възможност за количествено характеризиране на изследваните явления, в
т.ч. и на тяхната факторна обусловеност
[4].
Въз основа на представената информация и
обстойно проучване на източници по темата
става ясно, че в практиката няма ясно установени процедури, или правила, или методология за
определяне на действителните потребности от
продължаващо обучение и последващото му
провеждане. От направената характеристика на
различните методи на изследване, за основни

гат да се сведат до проучване на документи и
информация; интервю, анкетни проучвания,
наблюдение и статистически методи.
- Проучване на документи и информация.
Този метод се отнася за събирането, проучването и анализа на съществуващи документи и налична информация по изследвания проблем. Предимство на този
метод е възможността обектите да се
изучават в исторически разрез. Същевременно недостатъците са: изследователят зависи от съществуващите източници, които могат да бъдат непълни; източниците могат да не се поддават лесно на
интерпретация от гледна точка на това
до колко изразяват реални тенденции
[12]. Към тези недостатъци следва да се
добави и опасността от субективизъм в
работата на изследователя [1]. Поради
посочените недостатъци изследването на
документи се използва с по-голяма ефективност като спомагателен метод, главно
за първоначално събиране на информация и в съчетание с други научни методи
[4].
- Интервюто се основава на вербална
комуникация за набиране на информация. Предимството е събирането на количествена и качествена информация.
Недостатъците на интервюто са субективността на отговорите и по-трудното им
съпоставяне [11]. Чрез интервюто може
да се събере допълнителна информация
след провеждането на проучването по
документи или друг вид проучвания. Този
тип интервюта включват употребата на
предварително дефинирани въпроси и
силно стандартизирани техники за записване. Интервюиращият следва съответната процедура, задавайки въпроси по
формуляр и по предварително уточнен
ред [5].
- Експертни оценки. Експертната оценка е
техника, която се използва за различни
цели, включително за идентифициране
на проблем, достигане на яснота по определена тема, формулиране на изводи,
оценки и препоръки. Същността на метода се изразява в преценка от определен
брой експерти на факти и данни, получени от различни източници и чрез различни методи – нормативни актове, документи, статистическа информация, анкетни
проучвания, фокус групи, наблюдения и
други. Този метод се използва на всеки
етап от дейността като основен или допълващ [5].

-
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изследователски методи на проблемите по продължаващото обучение, се избират анкетното
проучване и статистическите методи, тъй като
те предоставят най-голяма възможност за обективност и сравнимост на получената информация, а като спомагателни ще се използват проучване на документи и информация, и експертни
оценки.

ра и въпроси за нагласите, препоръките и оценките за продължаващото образование в областта на горската промишленост. Въпросите в анкетната карта са логически обвързани помежду
си, за да се извърши системна и задълбочена
диагностика на състоянието на фирмата по отношение на обученията, които провежда. Резултатите от анкетата са ценен ориентир за това
внедрени ли са програми за системно обучение
в нашите мебелни предприятия, предприемат
ли се мерки за повишаване на образованието на
служителите и на какво залагат фирмите от
мебелния бранш за своето бъдещо развитие.
Четвърто проучване е свързано с изследване на проблемите в обучението и развитието
на персонала в дървообработващите и мебелни
предприятия в България. За целта е конструирана анкета, която съдържа следните проблемни групи въпроси:
- въпроси за подбора и назначаването на
персонала;
- въпроси за използваните подходи и методи за обучение на персонала;
- въпроси за възнаграждението и мотивацията на персонала;
- въпрос за проблемите, постиженията и
възможностите на фирмата в управлението на персонала.
Разгледаните проучвания бяха проведени
поради липса на достатъчно информация относно възможностите и проблемите на продължаващото обучение в Горския сектор (Горско
стопанство и горска промишленост). Информацията, получена чрез тези въпросници послужи
за определяне на необходимостта от обучение,
проблемите и начините за финансиране, оценка
на придобитите знания във висшето образование. Фокусът във всеки един от разработените
въпросници е поставен върху човешкия фактор
като ресурс за постигане на по-висока конкурентоспособност в организациите от Горския сектор.

2.2. Досегашни проучвания
За целите на изследването на проблемите и
възможностите от продължаващо обучение в
Горския сектор до момента са проведени 4 анкетни проучвания.
Първото анкетно проучване е проведено
през 2012 г. във връзка с акредитацията на факултет Горско стопанство1. Анкетата съдържа
следните проблемни групи въпроси: оценка на
теоретичните и практическите знания на завършилите инженери по Горско стопанство; оценка
на качеството на обучение в Горско стопанство;
професионалните компетенции и качества на
завършилите Горско стопанство; потребностите
от обучение на служителите в институциите от
сектор Горско стопанство; препоръки за подобряване на учебната дейност във факултет Горско стопанство. Проучването е проведено сред
държавните горски институции. Получената
информация бе от изключително значение за
факултет Горско стопанство за подобряване на
учебните програми и на учебната дейност съобразно изискванията на практиката.
Второ проучване е проведено в началото на
2013 г. сред студенти задочно обучение по специалностите Горско стопанство и Технология на
дървесината. Въпросникът е фокусиран върху
тази група студенти, тъй като се предполага, че
те практикуват по съответната специалност,
която учат. Анкетната карта е структурирана в 4
части: въпроси за статуса на анкетираните; въпроси за практиките в продължаващото обучение
в бизнес организациите. Въпроси за личната
мотивация за продължаващо обучение. Въпроси
за нагласите, оценки и препоръки за продължаващото образование и обучение. Резултатите от
попълнените въпросници послужиха за установяване на потребностите от продължаващо обучение на служителите в горските институции и
дървообработващите и мебелни предприятия.
Трето проучване е проведено сред малки и
средни предприятия от мебелния бранш. Анкетата има за цел апробиране и получаване на
първична информация относно продължаващото обучение в МСП. Анкетната карта е структурирана в две части: Въпроси за практиките на
продължаващо обучение във фирмите от секто1

3. Изграждане на методика на изследване на
потребностите от продължаващо обучение в
организациите от Горския сектор
До определена степен потребностите от продължаващо обучение се доказват чрез последователно изпълнение на задачи като:
- системно провеждане на анализ на пазара на труда;
- системно проучване и анализ на потребностите от умения;
- подпомагане на процеса на разработване
и актуализиране на образователните
програми и стандарти и др. [9].

Автори на въпросника: доц. д-р Милко Милев – Декан на факултет „Горско стопанство” и доц. д-р Мариус Димитров.
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Ранната идентификация на необходимите
умения с цел планиране на продължаващо обучение е процес, в който активната страна са
работодателите.

Б.

Втората група въпроси е насочена към
проучване на потребностите от обучение
Съдържа 7 въпроса, които условно са обособени по отношение на:
- Практиките в областта на продължаващото обучение в предприятията и
институциите от Горския сектор. Засегнати са следните аспекти: наличие на
система за проучване на потребностите
от продължаващо обучение в организацията; осигуряване на условия за обучение на служителите и вид на обучението.
- Мотивация за продължаващо обучение.
Въпросът е структуриран в тристепенна
скала за оценка (висока, средна и ниска),
с оглед получаване на най-точна информация за мотивацията на служителите в
организациите за по-нататъшно обучение, което да спомага за тяхното кариерно развитие и израстване.
- Въпроси с възможност за оценка на интереса
на
предприятието/организацията относно продължаващото обучение, като тук са включени:
а) участие на всички служители в обучителните дейности;
б) наличие на годишен план за обучение;
в) осигуряване на собствени ресурси за
организиране на обучение в организацията;
г) наличен бюджет за продължаващо
обучение
в
предприятието/организацията.
- Въпроси отнасящи се до:
а) формата на финансиране на обученията в организацията;
б) области, в които служителите имат
потребност от обучение.

3.1. Методика на проучването
Въз основа на получените резултати от предишните проучвания е изградена методика за
провеждане на представително проучване сред
организациите в Горския сектор (Горско стопанство и Горска промишленост) за отчитане на
съвременните изисквания за обучение, ориентирано към пазара на труда и за идентифициране на потребностите от продължаващо обучение. Чрез нея са вградени неизследваните
проблемни области в досегашните проучвания и
са запазени някои основни изследователски
въпроси. Анкетната карта е структурирана в 4
части, като основните изследователки въпроси
са 2 групи:
А. Първа група се отнася до оценката на
знанията, уменията и компетенциите на
заетите в институциите/ предприятията в Горския сектор
Поради спецификата на изследвания сектор
и са разработени 2 въпросника2, като основна
отличителна черта между тях е в съдържанието
на критериите за оценка на знанията, уменията
и компетенциите, съответно за Горско стопанство и за Горска промишленост. Респондените
трябва да оценят:
- до каква степен е необходимо служителите в организациите/предприятията да
притежават определени знания и компетенции;
- до каква степен завършилите специалностите Горско стопанство, Технология
на дървесината и Инженерен дизайн
притежават определените в предходната
точка умения и компетенции.
На следващо място са формулирани въпроси, общи и за 2та въпросника, отнасящи се до
препоръки, свързани с изискванията на работодателите в сектора, по отношение на обучението на бакалаврите и магистрите.
Оценката от тези въпроси и дадените препоръки ще даде отговор на това, до каква степен
обучението в Лесотехнически университет в
секторите Горско стопанство и Горска промишленост отговаря на съвременните изисквания на
пазара на труда.

3.2. Алгоритъм на проучването на потребностите от продължаващо обучение в Горския
сектор
Алгоритъмът на проучването е изграден в 7
основни стъпки (виж фиг. 1). Изследването е
фокусирано върху организациите от Горския
сектор (държавните горски институции и предприятията от дървообработващата и мебелна
промишленост).

2

Екип по създаването на въпросниците: доц. д-р Юлия Михайлова - Зам. декан на факултет „Горска промишленост”; гл. ас.
Атанас Атанасов – УНСС и докт. Теодора Обретенова – катедра „Маркетинг и управление на производството”.
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Предмет на изследване са проблемите и
възможностите на продължаващото обучение в
горския сектор и отчитане на съвременните
изисквания на пазара на труда към образованието, придобивано във висшето училище.
Целта на проучването е да се разкрият предпоставките, мотивациите, нагласите, областите,
възможностите за продължаващо образование
и обучение, ориентирано към пазара на труда,
както и да се предложи модел за мониторинг на
потребностите от продължаващо обучение,
приложим в Горския сектор.
Към момента са изпълнени първите три
стъпки от алгоритъма на проучването:

Формулиране на
въпроси

Апробиране на методиката

-

формулирани въпросите, съобразно целта на проучването и е
- изградена е методика, която е
- методиката е съгласувана и апробирана
от експертите в сектора.
Предстои провеждане на изследването сред
целевата група:
- 250 дървообработващи и мебелни предприятия и
- 90 държавни горски институции.
За обработване и анализ на резултатите ще
бъде използван специализиран статистически
софтуер (SPSS), чрез който нагледно ще бъдат
представени основните изводи и заключения от
проучването.

Изграждане на
методика

Организиране на
проучването
Провеждане на проучването

Представяне на
резултатите

Обработване на
анкетните карти и
анализ

Фиг. 1. Алгоритъм на проучване на потребностите от продължаващо обучение в Горския сектор

фициране на потребностите от обучение на
персонала и неговото последващо осъществяване.

Заключение
Продължаващото обучение и обучението,
ориентирано към пазара на труда са основен
инструмент за подобряване на интегрираното и
устойчиво развитие на човешките ресурси в
организациите. При съвременното непрекъснато
учене, съобразено с новите тенденции и изисквания, е от изключителна важност да се изследват потребностите на заетите от образование и
обучение. Направеният анализ на същността на
продължаващото обучение и методите за неговото изследване са предпоставка за конкретно
първично проучване в Горския сектор. За тази
цел ще послужи изградената методика, чрез
която ще бъдат изследвани и идентифицирани
специфичните потребности от продължаващо
обучение в организациите от Горския сектор.
Получаването на актуална и по-прецизна информация от институциите и фирмите в сектора
по отношение на образованието и обучението,
ще ни позволи по-точно и уверено да коментираме състоянието на проблема. Въз основа на
това, ще бъде възможно да предложим работещи решения за системно проучване и иденти-
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METHODICAL PROBLEMS OF THE STUDY OF THE NEEDS FOR CONTINUING
EDUCATION IN THE ORGANIZATIONS IN THE FOREST SECTOR
Teodora Obretenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This report presents basic theoretical issues of the continuing education, its role and place in the management of the
organization. A characteristic of fundamental research methods is made, such as interviews, focus groups, expert opinions, statistical methods, etc. On the basis of previous research are analyzed methods of study of the organizational
needs for continuing education. As a result is created methodology for studying the needs for continuing education in the
organizations in the Forest sector.
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МОТИВАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ОБРАЗОВАНИЕТО НА СТУДЕНТИ В
РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ В
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Гергана Славова, Тaня Георгиева
Икономически университет, Варна
Резюме
Във висшето образование, както във всяка друга сфера на дейност, бързо навлизат иновативните подходи и
методи на действия. В пряка релация с това наше становище, висшето образование днес, може да бъде не само
редовно и задочно, но също и дистанционно. От своя страна дистанционната форма на обучение е максимално
гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите и ангажирани с други дейности хора, което им позволява една нова и алтернативна форма на обучение, базирана на съвременните достижения в областта на
информационните технологии и тяхното приложение във висшето образование. Подобно изследване е необходимо, за да се установят конкретните мотиви провокиращи избора на редовна или дистанционна форма на обучение, с цел да се предложи по-адекватна образователна програма в ИУ-Варна, спрямо потребителските нагласи и очаквания на студентите.
Ключови думи: мотивация, висше образование, магистърска степен, дистанционно обучение.
Key words: motivation, higher education, master's degree, distance learning.
JEL: A2, A22.

риема, като символ на просперитет и престиж. В
търсенето на просперитета се появяват и различни форми на обучение, които са предназначени за удовлетворяване на различни образователните потребности. Новите форми на обучение, предлагани от висшите училища са отговор на потребителското търсене от страна на
кандидат студентите бакалаври и магистри.
Такава нова и алтернативна форма на обучение
е дистанционното обучение. Тази форма се
базира на съвременните достиженията в областта на информационните технологии и тяхното приложение във висшето образование.
Една от основните цели на дистанционната
форма на обучение е да се преструктурира
пространството и времето на обучение, като се
даде шанс на студентите магистри в Икономически университет - Варна да съчетаят успешно
своето обучение със започнал работен процес
по специалността или извън нея.
Мотивацията на студентите да се обучават
дистанционно в голяма степен се базира на
предимствата, които тази съвременна форма на
обучение предлага, а те са многобройни, част от
тях са откроени на база направена анкета в ИУВарна, обхващаща 63 респондента подбрани
случайно, студенти от различни специалности в
дистанционна и редовна форма на магистърско
обучение в края на 2013 г. На база на техните
отговори се достигна до следните изводи:
- Гъвкавост, достъпност, удобство при организиране на учебния процес и улесняване на връзката за комуникация между
преподавател-студент.

Увод
„Висше образование” е общо наименование
на образователна степен, която се получава
единствено във висшите училища по света. От
своя страна висшите училища, могат да бъдат университети, институти, колежи, консерватории, академии и семинарии. В Европейския съюз член втори на Европейската конвенция за
правата на човека, приета през 1950 година,
задължава всички подписали конвенцията европейски страни да гарантират право на образование на своите граждани. Правото на достъп
до висше образование се споменава в множество документи за човешките права във всяка
една развита страна на света [1].
Целта на настоящата статия е да се осъществи теоретичен анализ на мотивацията за продължаване на образованието в редовна и дистанционна магистърска степен и да се представят резултати от емпирично изследване на
връзки между някои социално-демографски
характеристики на студентите в ИУ-Варна и
оценките им относно значението на различни
мотивационни фактори за продължаване на
образованието в магистърска степен.
Резултати и дискусия
Образователните степени във висшето образование са бакалавър, магистър и доктор, като
последната степен е както образователна, така
също и научна. Успешното завършване на определена степен се удостоверява със специална диплома, удостоверение или сертификат.
Възприето е висшето образование да се възп-
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Дистанционната форма на обучение
спестява много средства и време при
обучението на студентите. В някои случаи намалява финансовите разходи до
50% в сравнение с традиционното обучение, при което се отделят значително количество финансови средства за квартира и други разходи от личен характер
(ако студентът е от друго населено място).
Електроните платформи, които се използват при дистанционна форма на обучение предлагат по-евтин начин на разпространяване на информация до локални
центрове в страната и в други европейски
държави. При този иновативен вид обучение в магистърска степен на Икономически университет -Варна се използва
платформена технология – без да се
изисква допълнителен софтуер за поддръжка.
Съдържанието на учебниците и учебните
помагала и ръководства за дистанционно
обучение се преработва много по-лесно
чрез промени върху сървъра от страна на
преподавателите, които автоматично
стават достъпни за всички обучаеми студенти. Това означава, че техните учебници са винаги актуални и осъвременени,
защото не се губи време за разпечатване
и разпространяване на хартиен носител.
Студентите могат да попълват текстове и
казуси по електронен път, които да изпращат за проверка на своите преподаватели по всяко време, чрез електронната
платформа с цел сформиране на техния
текущ контрол. Този процес многократно
улеснява тяхната самоподготовка и адекватното им оценяване, като им предоставя възможност за обратна връзка от
страна на преподавателя.
Чрез електронната база от данни на ИУВарна се осигурява достъп до много голяма по обем и съдържание информация, това улеснява многократно подготовката на студентите в дистанционна
форма на обучение за изпит по съответната дисциплина.
При дистанционното обучение студентите могат да ползват изцяло интернет и
специализирани речници, енциклопедии
и научни трудове, както и да търсят определени думи, текстове, фрази и теореми [2].
Информацията обикновено е предоставена на отделни части, които могат да се
видят в даден момент. Така обучаемите
могат да схванат целта на всеки отделен

фрагмент спрямо общата идея на конкретната лекция.
- При дистанционна форма базирана изцяло на електронно обучение текущия
контрол и оценката от изпита на знанията
по конкретната дисциплина се сформира
лесно и бързо по определени модули.
Например: теоретична постановка, тестова част, задачи, курсова работа и сумарна образувана оценка.
- Не на последно място по значение е
пространствената мобилност при дистанционното обучение, както и възможността едновременно да работиш и учиш.
Това предимство на този вид обучение се
явява и основен, главен мотив на привържениците на дистанционното обучение в ИУ-Варна.
Настоящото проучване обхваща 63 лица на
възраст от 22 до 38 години, придобиващи образователно – квалификационна степен „магистър” по 16 магистърски специалности в ИУВарна. Основният инструмент за събиране на
данни е анкетно проучване. Влиянието на мотивационните фактори върху решението за продължаване на образованието в магистърска
степен е оценено посредством въпроса: „Моля,
посочете в каква степен изброените по-долу
възможности са причини за решението Ви да
продължите образованието си в магистърска
степен”. На оценка са подложени следните 19
променливи: 1. „Повишаване на възможностите
за намиране на някаква работа”; 2. „Повишаване
на дохода”; 3. „Запазване на работата”; 4. „Повишаване на шансовете за намиране на попредизвикателна работа”; 5. „Повишаване на
възможностите за заемане на по-висока длъжност”; 6. „Разширяване на бизнес контактите”; 7.
„Членство в университетската общност”; 8. „Подобряване на социалните умения, в т. ч. комуникативни и презентационни умения, умения за
работа в екип и др.”; 9. „Постигане на по-висок
социален статус”; 10. „Постигане на напредък в
личностното развитие”; 11. „Развитие на личностния потенциал”; 12. „Повишаване на степента на уважение от другите”; 13. „Повишаване
на самоувереността”; 14. „Реализация на образователните цели”; 15. „По-добро изпълнение на
служебните задължения”; 16. „Повишаване на
възможностите за създаване на приятелства”;
17. „Отговор на очакванията на семейството”;
18. „Отговор на определени в нормативната
база на страната изисквания за заемане на конкретна длъжност”; 19. „Стремеж към действие в
съответствие със съществуващи социални ценности”. Променливите са оценявани на ординална скала със следните значения на ранговете: 1 – „много ниска степен”; 2 – „по-скоро ниска
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степен”; 3 – „нито ниска, нито висока степен”; 4 –
„по-скоро висока степен”; 5 – „много висока степен”. На респондентите са предоставени възможности да отговорят, че съответната променлива не е причина да продължат образованието
си в магистърска степен, както и да посочат
други съществени причини за това решение.
За да се проучи доколко тези 19 въпроса са
съгласувани около определената им цел да
измерват комплекса от фактори, които мотивират към продължаване на образованието в магистърска степен е осъществен тест за надеждност на скалата с помощта на коефициента α на
Кромбах. Възприемаме надеждността на скалата като задоволителна, тъй като Cronbach’s
Alpha=0,917>0,6.
В анкетната карта са включени и въпроси относно някои социално-демографски характеристики на респондентите, в т. ч. пол; възраст; заетост; специалност, по която придобиват магистърска степен в ИУ-Варна.
Използваният модел извадка е „според отзовалите се”. Сътрудници в процеса на събиране
на данни са служители в център „Магистърско
обучение” и преподаватели в ИУ-Варна.
По-голяма част (76%) от отзовалите се на
анкетното проучване студенти в ИУ-Варна са
жени. Данните за относителните дялове на работещите и неработещите студенти сред респондентите показват лек превес на неработещите лица. Най-големи са относителните дялове на респондентите, които се обучават по магистърските специалности „Икономика на строителството
(строително
предприемачество)”
(27%), „Аграрен бизнес” (15,9%) и „Икономика на
недвижимата собственост” (14,3%).
За да се провери дали е налице съществена
разлика в средните оценки на значението на
мотивационните фактори, които провокират
продължаване на образованието в магистърска
степен между мъжете и жените е осъществен
непараметричен тест на Mann-Whitney. Въз основа на получените данни достигаме до извода,
че няма съществена разлика между оценките на
двете групи респонденти (правим този извод въз
основа на равнищата на значимост, чиято стойност е по-голяма от възприетия риск за грешка
α=0,05).
Проверка на хипотези относно наличието
(липсата) на връзки между оценките на мотивационните фактори и възрастта на респондентите е осъществена с помощта на регресионен
анализ.
Въз основа на получените данни, достигаме
до следните изводи: Първо, можем да приемем,
че линейният регресионен модел е адекватен
при представяне на връзките между оценките на
респондентите относно значението на четири от

митивационните фактори за продължаване на
образованието в магистърска степен и възрастта на анкетираните лица. Такива са следните
мотиви: 5. „Повишаване на възможностите за
заемане на по-висока длъжност”; 15. „По-добро
изпълнение на служебните задължения”; 17.
„Отговор на очакванията на семейството”; 18.
„Отговор на определени в нормативната база на
страната изисквания за заемане на конкретна
длъжност” (равнищата на значимост на Fкритерия в четирите случая са по-малки от възприетия риск за грешка). Второ, връзките между
оценките на значението на коментираните мотивационни фактори и възрастта на респондентите са отрицателни и с интензивност от умерена до значителна Следователно с повишаване
на възрастта на респондентите значението на
четирите мотивационни фактора за продължаване на образованието в магистърска степен
закономерно намалява.
Проверка на хипотези за наличие (липса) на
съществена разлика в средните оценки на мотивите за продължаване на образованието в
магистърска степен между работещите и неработещите студенти е осъществен непараметричен тест на Mann-Whitney. Въз основа на резултатите от анализа достигаме до следните изводи: Първо, установена е съществена разлика
между оценките на работещите и неработещите
студенти относно мотив 1. „Повишаване на възможностите за намиране на някаква работа”.
Второ, не е установена статистически значима
разлика между оценките на тези две групи студенти относно значението на останалите изследвани мотивационни фактори за продължаване на образованието в магистърска степен.
Проверка на хипотези за наличие (липса) на
закономерни разлики между средните оценки на
мотивационните фактори, дадени от студентите
от различните специалности е осъществена с
помощта на непараметричен тест на Kruskal
Wallis при контролирана променлива „магистърска специалност, по която респондента се обучава в ИУ-Варна” Въз основа на резултатите от
осъществения анализ достигаме до следните
изводи: Първо, установени са закономерни разлики между средните оценки на студентите от
различните изследвани специалности относно
значението на мотивите 11. „Развитие на личностния потенциал”, 12. „Повишаване на степента на уважение от другите”. Второ, не са
налице статистически значими разлики между
средните оценки на студентите, които се обучават по различни магистърски специалности в
ИУ-Варна относно значението на останалите
изследвани мотивационни фактори.
В следствие на проведеното проучване в
Икономически университет - Варна, установих-

50

Гергана Славова, Тaня Георгиева

Въпреки всички тези големи предимства и
достойнства на дистанционната форма на обучение в магистърска степен, като всяко иновативно въведение тя търпи и редица критики,
като най-важните сред тях са:
- Ако изпитите се провеждат по електронен
път, а не присъствено, с помощта на
електронната платформа, не можем да
сме сигурни винаги, че се отразяват реалните знания на студента и което е още
по-лошо не е сигурно кой точно бива изпитван (само студента или успоредно с
него неговите родители и приятели, братя и сестри или друг студент с по-добри
икономически познания). Това на настоящия етап налага изпитите в дистанционна магистърска степен в Икономически
университет - Варна да бъдат присъствени.
- При работа с електронната платформа и
ползване на интернет, често може да се
достигне до ограничения и затруднения в
работния процес, базирани на скоростта
на връзката с мобилните оператори и
доставчици на интернет.
- Съществен проблем при дистанционната
форма е, че компютрите не могат да заместят пълноценно общуването между
хората, прекия визуален контакт отсъства, но пък се осъществява постоянна
връзка, чрез електронната платформа.
- Като цяло подготовката на електроните
учебници, учебните помагала, ръководства и тестове изискват повече време и
средства на етапа на тяхното разработване и качване на платформата.
- При дистанционната форма на обучение
обикновено не се позволява конкретизиране на индивидуалните интереси на
студентите магистри. Въпреки, че съществува възможност те да отделят време и
да се срещнат със своите преподаватели
по време на обучението и да обсъдят индивидуалните си интереси.
- Не всяка дисциплина може да се изучава
само чрез компютър – липсват общуване
между хората, емоции и др. Липсва изява
на личната активност на обучаемите, както и взаимодействие между участниците
в учебния процес.
Привържениците на редовната форма на
обучение в ИУ-Варна изтъкват всички тези недостатъци на дистанционното обучение и като
основни мотиви за избора си на редовна форма
на обучение посочват следните нейни предимства:
- Тя е „проверена във времето”, т.е. съществува много отдавна. Завършилите

ме, че мотивите за избор на магистърска степен
зависят от възрастта на анкетираните студенти
магистри. Така например сред всички анкетирани студенти попадащи във възрастов диапазон
над 25 годишна възраст, се наблюдава оценяване с най-голяма степен на предпочитание –
възможността да получат повече знания и повисоко ниво на образование, в следствие на
което да получат и по-висока работна заплата,
като от най-голямо значение за тях е придобиването на специализирани знания в конкретно
направление. Като цяло, попадащите в този
възрастов диапазон магистри предпочитат дистанционна форма на обучение пред редовната.
За разлика от тях, техните колеги, студентите
попадащи в диапазон под 24 годишна възраст
имат, като основен мотив - удължаването на
своето образование, с още една или повече
години и за тях са от много по-голямо значение
познанията и начина на водене на дисциплините от страна на преподавателите в ИУ-Варна.
Тези студенти предпочитат редовна форма на
магистърско обучение в ИУ-Варна.
Друга интересна и логична закономерност,
която се наблюдава при получените резултати
от проведеното анкетно проучване е, че за работещите студенти, водещ мотив в избора на
магистърска степен е възможността да учат и
работят едновременно в направление, което е
свързано с настоящата им работа или направление, с което мислят да обвържат своето професионално бъдещо развитие. Тази категория
студенти предпочитат дистанционната форма
на обучение.
Потребността от постижение включва в себе
си самоуважението от успешно извършена работа [3]. Изборът на магистърска степен в Икономически университет - Варна, в следствие на
проведената анкета е абсолютно осъзнат и мотивиран избор, които се базира преди всичко на:
- високото ниво на образование, което
университета предлага;
- отлична степен на подготовка на студентите в различни специалности и направления;
- възможност за избор между дистанционна и редовна форма на обучение в магистърска степен.
Като преобладаващо дистанционна форма
избират работещите кандидат магистри, а редовна форма предпочитат скоро завършилите
студенти, при това не само завършилите ИУВарна, но и студенти от Технически университет-Варна, Старозагорски университет, Пловдивски университет, Русенски университет, Колежа по туризъм във Варна и Висшия международен колеж със седалище в Добрич и Варна.
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редовна форма на обучение магистри се
реализират, като добри специалисти.
- Връзката с преподавателя и водените от
него дисциплини е пряка, контактът е непосредствен и ако нещо не ти е ясно, можеш да зададеш веднага въпрос.
- При редовната форма на обучение имаш
право на стипендии за отличен успех, а
също и на обучение в други висши училища в чужбина, благодарение на различни образователни програми, базирани
на обмяна на опит от страна на ЕС.
След обработване и анализиране на всички
попълнени от студенти от магистри анкети, можем да достигнем до следните изводи:
- И двете форми редовна и дистанционна
в ИУ-Варна са предпочитани, заради високото ниво на образование, което университета предлага и отлична степен на
подготовка на студентите в различни
специалности и икономически направления.
- Втория много важен мотив студентите да
изберат ИУ-Варна за своята магистърска
степен на обучение е възможността за
избор между дистанционна и редовна
форма на обучение в магистърска степен.
- Наличието на възможност да съчетаваш
професионална работа с повишаване нивото на квалификация е водещо в избора
на дистанционна форма на обучение.

на образованието в магистърска степен в
ИУ-Варна.
3. Съществуват закономерни разлики в интензивността на влиянието на различни
мотивационни фактори върху решенията
за продължаване на образованието в магистърска степен на работещите и не работещите студенти; на студентите, попадащи в различни възрастови групи, както
и на студентите от различни магистърски
специалности в ИУ-Варна.
4. Двете магистърски форми - дистанционно и редовно обучение в магистърска
степен имат своите предимства и недостатъци, но анкетираните респонденти в
ИУ-Варна са склони да откроят по-лесно
предимствата на двете форми и да възприемат дистанционния начин на обучение, като иновативно решение за тяхната
най-висша форма на обучение, която им
дава възможност да са максимално пластични и динамични, съобразно своя личен, професионален и образователен начин на живот. Редовното обучение е
форма, предпочитана от току що завършилите студенти бакалаври, а дистанционната форма на обучение е предпочитана от хората в по напреднала и зряла
възраст, както и от работещите кандидат
магистри.
Заключение
В заключение, следва да се имат предвид и
някои недостатъци, присъщи на използвания
модел извадка. Последните се свързват основно с обстоятелството, че отзовалите се лица
обикновено се различават съществено от неотзовалите се. В тази връзка е уместно да бъдат
инициирани нови проучвания, базирани на поточни методи и процедури за събиране на данни. Резултатите от настоящото проучване дават
основание да се възприемат като подходящи
квотни признаци.

Изводи
Въз основа на осъществения теоретичен и
емпиричен анализ достигаме до следните
обобщаващи изводи.
1. Новите форми на обучение, предлагани
от висшите училища в България и ЕС, са
отговор на потребителското търсене от
страна на кандидат студентите бакалаври и магистри. Такава нова и алтернативна форма на обучение в Икономически университет Варна, както и в други
висши училища в страната и в Европа [4]
е дистанционното обучение. Тази форма
се базира на съвременните достижения в
областта на информационните технологии и тяхното приложение във висшето
образование. Една от основните цели на
дистанционната форма на обучение е да
се преструктурира пространството и времето на обучение, като се даде шанс на
студентите магистри да работят и учат
едновременно.
2. Не са налице статистически значими
разлики, между факторите, които мотивират мъжете и жените за продължаване
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MOTIVATION FOR CONTINUING EDUCATION STUDENTS IN REGULAR AND
DISTANCE LEARNING MASTER IN UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA
Gergana Slavova, Tanya Georgieva
University of Economics, Varna, Bulgaria
Аbstract
In higher education, as in any other sphere of activity, innovative approaches and methods of action move rapidly. In
direct relation to this our opinion, higher education today can not only be regular and part-time, but also distance learning. In turn, distance learning is the most flexible and adaptable to workers and engaged in other activities people, allowing them a new and alternative form of education based on modern achievements in the field of information technologies
and their application in higher education. The main purpose of this article is to reveal patterns in student motivation on
continuing their education in a master's degree at University of Economics – Varna. Such research is needed to identify
the specific reasons provocative choice of regular or distance learning in order to offer adequate educational program at
University of Economics – Varna, corresponding to consumer attitudes and expectations of students.
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА
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Резюме
Качеството на обучение е комплексна характеристика, за която няма общоприет единен измерител. Тя трудно
се поддава на количествено определяне и в същото време се нуждае от непрекъснато наблюдение, за да се
отговори на нарастващите потребности от подходящи знания, умения и компетенции. Степента на удовлетвореност на студентите зависи от редица фактори. Върху нея влияят предварителните нагласи, съотношението между получените знания и вложените ресурси от време, сили и средства, влияние оказват и сравненията със сродни специалности от други висши училища. Настоящото изследване е направено с помощта на анкета, проведена
през месец април 2013 г., в която са поканени да участват всички студенти от специалността. Използвани са
показатели, съобразени със специфичните условия в ЛТУ. Анкетата е проведена от студент, за да се изключи
възможността от повлияване на резултатите от статуса на анкетьора. За обработка на информацията са приложени традиционни статистически методи с доказани познавателни възможности. Освен представяне на разпределенията по отделни качествени характеристики, анализът включва и проверка за наличието на съществена
връзка между някои от наблюдаваните величини. Отделено е внимание на удовлетвореността от материалната
база, от степента на достъпност на преподаването, от организацията на учебния процес – в това число на учебните практики и др. Получените резултати позволяват да се направят изводи и да се набележат мерки за повишаване на степента на удовлетвореност на студентите, което би подобрило тяхната мотивация за активно участие в учебния процес.
Ключови думи: качество на обучение, степен на удовлетвореност, статистическо изучаване.
Key words: quality of education, level of satisfaction, statistical study.
JEL: С14.

очаква възвръщаемост. От друга страна обаче,
като се вземе под внимание сравнително остарялата и примитивна материална база на производството в България, ако студентите имат
преди всичко конкретни знания за нея, то тези
знания няма да оправдаят очакванията на младите хора, които се надяват това образование
да им бъде полезно през целия предстоящ период на трудова реализация.
От гледна точка на студентите – преподаваните знания и умения трябва да ги правят
конкурентни на пазара на труда веднага след
като завършат, но и да им дават възможност да
се развиват в хоризонти над тридесет години,
които никой не би се наел да предвиди в техническо и технологично отношение. В този смисъл
висшите училища се опитват да подходят далновидно като предлагат по-скоро принципни
фундаментални знания и умения да се мисли и
анализира, които да дават теоретична основа за
надграждане за дълъг период от време.
От гледна точка на държавата, качеството
най-често се измерва и отъждествява със степента на професионална реализация. Тоест
обръща се внимание на това, че обществото и в
частност пазара на труда имат потребност от
този вид специалисти и има съвпадение на
предлаганите условия от работодателите с

Увод
Качеството е сложна многомерна съвкупност
от свойства и характеристики на висшето образование (университет, специалност, програма за
обучение), които му придават способност да
удовлетворява обусловени или предполагаеми
динамично променящи се изисквания към него.
Качеството е толкова по-добро, колкото разликата между динамично променящите се изисквания и получените резултати от образователния обект е по-малка и колкото по-бързо тя се
преодолява. Това разбиране на качеството се
има предвид и от Националната агенция по
оценяване и акредитация, която го измерва като
съответствие на състоянието на обекта със зададени от нея изисквания [6].
Формулировката на понятието рефлектира
върху възможността за извършване на измервания. В момента такива опити се правят непрестанно, като се взема под внимание една или
друга гледна точка.
От гледна точка на работодателите качеството означава студентът максимално бързо
да се адаптира към работната среда без да се
нуждае от преходен период и дообучение, което
да изисква разход на средства. Тази теза е реалистична, ако възприемаме образованието като
продукт, в който са вложени средства и за тях се
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очакванията на завършващите. При този модел
на оценка обаче се вземат под внимание текущите потребности, а не бъдещите, което е логично за една развиваща се икономика. Текущите потребности може и да са конюнктурни. При
засилената емиграция на лекари, логично е да
има пълна заетост на завършващите, но в крайна сметка това е загуба на интелектуален потенциал и разходи за обучение, направени в
полза на нечия чужда икономика. Лавинообразното нарастване на броя на частни аптеки в
периода след като законовата рамка позволи
това да се случи породи потребност от голям
брой квалифицирани фармацевти, но дали това
може да продължава дълго? Непосредствено
след 1990 г. през годините на прехода към пазарно стопанство, когато националната индустрия беше в упадък, а нормативната база все
още не привличаше чуждестранни инвеститори
– интересът към инженерните специалности
отбеляза отлив. Ако те конюнктурно бяха закрити, нямаше никакъв шанс да се отговори на повишеното търсене, което съществува в момента.
От гледна точка на висшите училища –
признание за качество е броят на кандидатстващите за едно място.

пазара на труда, която е безпристрастен съдник
за качествата на завършилите специалисти?
Застъпваме тезата, че студентите със своята
информираност и мобилност могат да бъдат
индикатор и коректив за това доколко знанията,
които получават, им дават конкурентни предимства. В подкрепа на тази логика са фактите, че
някои от тях работят докато учат и вече са наясно с изискванията на работодателите. Други
са мотивирани да започнат частен бизнес и съпоставят личните си очаквания с това, което
получават като съдържание на обучението.
Спецификата на обучението по специалността
„Стопанско управление” в ЛТУ позволява то да
се превърне в запазена марка и да се развива
съществуващата потомствена лоялност към
висшето училище, по силата на която когато
един от членовете на семейството се е дипломирал тук, той насърчава и други да го последват.
Избор на метод
Причината като форма за оценка на удовлетвореността да изберем анкетно проучване е
фактът, че се налага да се използват категорийни признаци, които нямат точен количествен
измерител. В известна степен като такъв може
да се приложи средният успех на студентите, но
той е повлиян от начина на оценяване и от редица други фактори, освен степента на удовлетвореност.
Заслужава да се отбележи, че към раздел
първи „Образователна дейност” от „критериите
за програмна акредитация на професионално
направление и специалност от регулирана професия”, утвърдени от Националната агенция за
оценяване и акредитация, като един от критериите за прилагане на съвременни методи на преподаване и оценяване е визирано мнението на
студентите, а като начин на доказване са посочени анкетни проучвания сред студентите за
качеството на учебния процес и за целесъобразността и ефективността на използваните
методи за преподаване и оценяване [7].
За успешно провеждане на политиката по качеството [5] в Лесотехническия университет е
създадена специализирана нормативна база,
която включва и специална анкетна карта [4] за
проучване на степента на удовлетвореност на
студентите от обучението по конкретна учебна
дисциплина.
Анкета със студентите се провежда и при
всяка атестация на преподавател от ЛТУ. В нея
са включени въпроси за степента на новост на
материала, за провеждането на дискусии, за
начина на поднасяне на учебния материал и др.
За целта е разработена специална анкетна карта [1].

Същност на проблема
Всички представени по-горе гледни точки би
следвало да бъдат взети под внимание, когато
се говори за качество на обучението. Сложността на създаването на предпоставки за високо
качество на обучението произтича от необходимостта да се отговори едновременно на комплекс от изисквания: да се осигури устойчивост,
приемственост и едновременно с това иновативност в условия на честна и принципна конкуренция на базата на ясни критерии.
Целта на настоящото изследване е да се
проучи степента на удовлетвореност на студентите от качеството на обучение по специалност
„Стопанско управление”, ОКС „бакалавър” в
Лесотехническия университет (ЛТУ), което да
даде възможност на компетентните административни органи да осъществят регулиращи въздействия в правилната посока, ако това се окаже необходимо.
Обект на изследването са студентите от II,
III и IV курс на специалност „Стопанско управление”.
Предмет на изследването е степента на
удовлетвореност на студентите от качеството
на обучение по специалността „Стопанско управление”.
Възниква въпросът: Защо концентрираме
своето внимание именно върху студентите, а не
върху работодателите или върху ситуацията на
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Цитираните по-горе форми на анкетни проучвания се отнасят за отделна дисциплина и за
отделен преподавател. Настоящото изследване
е насочено към цялостната характеристика на
обучението, която включва както впечатленията
от учебното съдържание и начина на преподаване, така и удовлетвореността от организацията на учебния процес, достъпа до информационните ресурси, достъпността и състоянието на
материалната база, полезността на учебните
практики, възможността за включване на студенти в разработването на научни проекти и др.
Идеята е да се получи многостранна характеристика на степента на удовлетвореност на
студентите, като се обхване пълната съвкупност
от студенти. Това ще позволи да се анализира
наличието на изменения в изказаните становища по курсове и да се търси връзка между определени характеристики. Взети са под внимание основните показатели, с които е възприето
да се измерва качеството на обучението в ЛТУ,
а именно:
актуалност на учебното съдържание;
приложимост на знанията в управленската практика;
възможност за дискусия с преподавателя;
интереса към дисциплината, който може
да се оцени чрез посещаемостта на лекции и упражнения и др.
За постигне на изследователската цел е разработена анкетна карта, в която формулировката и подборът на въпросите са извършени от
авторите. В рамките на анкетната карта въпросите са разпределени в четири тематични модула:
данни за анкетираното лице;
удовлетвореност от степента на достъпност и състоянието на материалната база;
посещаемост на занятията и провеждане
на обучението;
мнения и препоръки на студентите за повишаване на качеството на учебния процес.
Основните резултати са представени за
краткост в таблична форма. За да се изследват
някои предполагаеми връзки и зависимости е
използван корелационен анализ.

да се изучава конкретната специалност, среден
месечен разполагаем доход, който се наблюдава във връзка с необходимостта да се учи и да
се работи едновременно, наличие на свободно
време за почивка и спорт и др.
Материалната база за обучение създава както битов комфорт, така и възможност за поинтензивно, нагледно и модерно протичане на
учебния процес. В това отношение водещ критерий е достъпът до зали с компютърна техника.
Мнението на студентите по този въпрос е представено в табл. 1.

Основни резултати от изследването1
От съображения за краткост не са представени някои характеристики на анкетираните:
среден успех от предходната година, желание

В учебния план на специалност „Стопанско
управление” е предвидено не малка част от
кредитите по съответните дисциплини да се

Табл. 1. Достъп до компютърни зали и интернет
(в %)
Достъп до компютърни
Курсове
зали и интернет
II
III
IV
да
48
52
52
не
4
19
7
понякога
48
29
41

Становището на студентите по този въпрос е
преобладаващо положително. Компютърният
център на Учебно-лабораторния корпус разполага с пет компютърни зали, като във всяка зала
може да се влиза свободно и да се ползват компютрите, ако други курсове нямат часове там.
Липсата на положително мнение при част от
студентите може да се обясни с това, че на територията на ЛТУ те биха желали да имат неограничен безжичен достъп от всяка точка.
По отношение на наличието на специализиран софтуер (табл. 2) преобладават положителни отговори, но вариация в отговорите трудно
може да бъде обяснена, защото за всички студенти от един и същи курс на една и съща специалност се използва еднакъв специализиран
софтуер и би следвало групите отговори по курсове на обучение да са еднородни. Причината
би могла да бъде в различното тълкуване на
понятието „специализиран софтуер“, за което
при други подобни проучвания бихме препоръчали то да бъде включено в инструкция.
Табл. 2. Осигурен специализиран софтуер (в %)
Осигурен специализиКурсове
ран софтуер
II
III
IV
да
41
52
59
не
18
19
15
понякога
41
29
26

1

При тълкуването на резултатите трябва да се има в предвид, че анкетата е проведена през месец април на 2013 г. и това са
становища на студенти от съответния курс, формирани както през текущата, така и през предходните години. Средният успех
за съответния курс е на базата на предходната учебна година.
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придобиват чрез самоподготовка – работа с
учебна литература, решаване на тестове и разработване на курсови работи. За пълноценната
самоподготовка допринася фондът на университетската библиотека. Освен книги, учебници и
списания на традиционен хартиен носител, тя
разполага с издания на магнитен носител, електронни каталози, абонаменти за пълнотекстови
бази от данни и др. Степента на удовлетвореност на студентите от библиотечния фонд е
представена в табл. 3.

студенти желаят да посещават, но работят и
трудно съвместяват двата ангажимента. В табл.
5 е представена самооценката на студентите за
посещаемостта на лекции. Според нас тя е показателна за интереса, защото в упражненията
обичайно се правят проверки и посещаемостта
е пълна.
Табл. 5. Разпределение на посещаемостта на лекции по курсове (в %)
Посещаване на
Курсове
лекциите
II
III
IV
да
72
76
67
не
0
10
0
понякога
28
14
33

Табл. 3. Наличие на достатъчно литература в
библиотеката (в %)
Курсове
Наличие на достатъчно литература в библиотеката
II
III
IV
да
17
52
48
не
38
24
22
понякога
45
24
30

Забелязва се намаляване на посещаемостта
в по-горните курсове. Причините са комплексни:
студентите добиват умения да се подготвят
самостоятелно, в четвърти курс отпада потребността да се постигне висок успех, свързан с
бъдещо получаване на стипендия, намалява
времето за учене във връзка със започването
на работа и др.
Начинът на поднасяне на учебния материал
безспорно е една от важните предпоставки за
неговото успешно усвояване и за поддържането
на интерес и посещаемост на занятията. Становищата на студентите по този въпрос са представени в табл. 6. От нея е видно, че част от анкетираните не са напълно удовлетворени. От
гледна точка на дидактиката при поднасянето
на нови знания трябва да има някаква степен на
трудност и на усилие за нейното преодоляване,
за да се постигне по-високо ниво на познание.
Ако всичко е познато и достъпно, то интересът и
ползата биха били под въпрос. Няма общоприети критерии в каква степен трудността е стимулираща и това се свежда до експертната оценка
на преподавателя. Възможно е степента на
трудност ежегодно да се регулира според степента на подготвеност и интереса на аудиторията. Не малка роля играе и правилното логическо
обвързване на дисциплините в учебния план.

Забелязва се, че при по-горните курсове степента на удовлетвореност е по-висока. Несъмнено има значение и степента на информираност на студентите за възможностите на библиотечния фонд, която с годините нараства. Ако
има недостиг, то той не е в тематично, а в количествено отношение, което до голяма степен ще
бъде компенсирано със създаването на електронни курсове за дистанционно обучение на
модулен принцип, по каквито се работи в момента във връзка с реализацията на мащабен
проект [2].
Възможностите за упражняване на спорт
през свободното време са неразделно част от
качеството на живот за всеки човек. Мнението
на студентите относно достъпа до спортни съоръжения е представено в табл. 4.
Табл. 4. Осигурен достъп до разнообразни спортни съоръжения (в %)
Осигурен достъп до разнообКурсове
разни спортни съоръжения
II
III
IV
да
31
24
15
не
41
33
70
понякога
28
43
15

Табл. 6. Ясно преподаване на учебния материал
(в %)
Курсове
Ясно преподаване на
учебния материал
II
III
IV
да
17
38
19
не
14
5
11
понякога
69
57
70

В спортната зала, в която се провеждат часовете за спорт има добри съоръжения за различни видове спорт: баскетбол; волейбол; тенис
на корт; тенис на маса; фитнес оборудване;
стени за катерене; навън има полета за футбол
и открит тенис корт. Трудността да се ползват
съоръженията за свободен достъп, особено в
горните курсове, когато вече няма учебна дисциплина „спорт” са причина за изразената неудовлетвореност на част от студентите.
Посещаемостта на учебните занятия е един
от индикаторите за интереса към тях. Някои

Степента на атрактивност на учебните дисциплини за студентите е представена в табл. 7.
Оказва се, че голяма част от тях не са изцяло
удовлетворени. Причината може да се търси
още в избора на специалност, при който някои
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вероятно са направили компромис след като
балът им не е достигнал за предпочитаната
специалност. Не е за подценяване и фактът, че
някои кандидат-студенти избират специалност
по нейното наименование, без да се запознаят
внимателно с дисциплините в учебния план. За
да се подобри степента на удовлетвореност е
възможно представителите на студентите във
Факултетния съвет на ФСУ и в работните комисии към него да вземат по-дейно участие при
обсъждането и приемането на промени в учебните планове и програми.

добитите умения е представена в табл. 9. Този
вид полезност на обучението е най-очакван и
високо ценен от работодателите. Радващо е, че
отрицателните отговори са не повече от 21%, но
степента на частична удовлетвореност в четвърти курс е твърде висока и титулярите на
дисциплини в този курс би следвало да потърсят допълнителни възможности за увеличаване
на практическата насоченост на обучението.
Табл. 9. Придобити умения, които ще бъдат полезни при трудовата реализация (в %)
Придобити умения, които ще бъдат
Курсове
полезни при трудовата реализация II
III IV
да
38 52 26
не
21 19 15
само по някои дисциплини
41 29 59

Табл. 7. Съвпадане на интересите на студента с
изучаваните дисциплини (в %)
Курсове
Съвпадане на интересите на студента с изучаваните дисциплини
II
III IV
да
14
29 11
не
14
14 26
понякога
72
57 63

Учебните практики са едно от уникалните
предимства на Лесотехническия университет,
което беше отстоявано дори в най-трудните
години на финансовата и икономическа криза. В
тяхното провеждане има богати традиции, но за
подобряване на ефективността мнението на
студентите е важно. То е представено в табл. 8.

Използването на технически средства при
представянето на учебния материал не би могло да компенсира недостатъците в съдържателно отношение, ако има такива, но то позволява
да се интензифицира процесът на обучение, да
се направи по-атрактивен и да се икономиса
време от рутинни изчислителни процедури, което да се използва за дискусии, разсъждения,
тълкувания на получените резултати при решаване на тестове, задачи и казуси.

Табл. 8. Полезност на учебните практики по курсове (в %)
Полезност на учебниКурсове
те практики
II
III
IV
малка
28
29
37
голяма
59
52
37
не мога да преценя
14
19
26

Табл. 10. Използване на съвременни технически
средства при преподаването (в %)
Използване на съвременни техниКурсове
чески средства при преподаването
II
III IV
да
21 57 7
не
34 24 63
не мога да преценя
45 19 30

Повече от половината от анкетираните студенти са на мнение, че полезността на практиките е „голяма”, като само при студентите от
четвърти курс има пълно равенство между мненията, че полезността е голяма или малка. В
горните курсове степента на информираност
нараства. Възможно е една от причините за
непълна удовлетвореност на някои студенти да
е дублиране на посещаваните обекти. За да се
преодолеят някои несъвършенства в организацията на практиките във ФСУ през 2013 г. във
връзка с обновяването на учебните програми по
всички дисциплини бяха разработени програми
за провеждане на практиките, визиращи очакваните ползи, начина за осъществяване на индивидуален подход, начина на оценяване и др.
Полезни професионални умения могат да
бъдат придобити от студентите не само по време на учебната практика в производствените
обекти извън университета, но и по време на
упражнения в университетските лаборатории и
работилници. Преценката на студентите за при-

Както се вижда от представените в таблица
10 резултати, отговорите на всички курсове са
твърде различни. В четвърти курс степента на
удовлетвореност е сравнително ниска, което
налага по-детайлно проучване на причините.
Творческата активност на студентите може
да се поощрява и развива чрез участие в научни
проекти. Това е начин студентите да почувстват
истинското предизвикателство при изследване
на реални процеси и явления, а преподавателите да им предадат своя опит и да събудят интереса им към по-високите степени на обучение.
Разпределението на отговорите на студентите
по отношение на желанието им за участие в
научни проекти е представено в табл. 11.
Табл. 11. Желание за участие в научни проекти с
преподаватели (в %)
Желание за участие в научни
Курсове
проекти с преподаватели
II
III IV
да
52
52 56
не
24
15 11
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Желание за участие в научни
проекти с преподаватели
само по изучаваната специалност

(продължение)
Курсове
II
III IV
24
33 33

Форма за изразяване на мнение
чрез пряко участие в комисии
чрез свои представители

Мотивацията за участие в научни проекти е
голяма. Над петдесет процента от анкетираните
студенти са съгласни да участват в научни проекти съвместно със своите преподаватели, а
над 24 % имат желание да участват в научни
проекти, но само, ако те са с преподаватели по
изучаваната специалност. Не липсват и такива,
които нямат желание за участие в научни проекти. При повечето студенти липсва яснота в какво точно биха се състояли ангажиментите при
участие в проекти и тази неизвестност се отразява при формирането на тяхното становище.
Освен мнения за удовлетвореност от студентите бяха поискани и предложения относно начини за повишаване на качеството на учебния
процес и подобряване на резултатите от него.
Разпределението на отговорите по отношение
на предпочитаната форма за протичане на изпита е представено в табл. 12.

(продължение)
Курсове
II
III
IV
35
33
48
10
10
11

За изследване на силата на връзка между
някои от показателите, включени в анкетата,
беше използван корелационен анализ. Силата
на връзка между средния успех по курсове и
месечния размер на разполагаемите средства
беше изследвана с помощта на коефициент на
единична линейна корелация [3], а силата на
връзка между средния успех по курсове и избора на специалност беше изследвана с помощта
на точково-бисериален коефициент на корелация [3]. Получените резултати са представени в
табл. 14.
Табл. 14. Корелационна матрица за връзката между изследваните показатели
Характеристики
Среден успех
курс
II
III
IV
Месечен размер на разII
-0.19
полагаемите средства
III
-0.34
(единична линейна коIV
-0.32
релация)
II
0
Желание да се учи в
III
избраната специалност
0.39
(точкова бисериална
IV
корелация)
0.194

Табл. 12. Предпочитана форма на провеждане на
изпитите (в %)
Предпочитана форма на проКурсове
веждане на изпитите
II
III
IV
писмена
14
62
52
устна
14
10
19
тестове
72
28
29

Резултатите от корелационния анализ показват слаба отрицателна връзка между месечния
размер на разполагаемите средства и средния
успех на студентите. Може да се предполага, че
причина за това е необходимостта да се работи
за набавяне на повече средства, поради което
времето за учене намалява. Изборът на желаната специалност оказва умерена положителна
връзка със средния успех при студентите от
трети курс.

Над 70% от анкетираните студенти от втори
курс имат желание изпитите да се провеждат
под формата на тестове. Една от причините за
това е, че тестовете обхващат целия материал
и вероятността да им се падне само въпрос,
който не разбират и е труден отпада. Над 50%
от ІІІ и ІV курс желаят изпитната форма да е
писмена, т.е. да се развиват въпроси, което
съответства на съществуващата в момента
практика. В случая се подценява устната форма, при която ако студентът изпита затруднения,
преподавателят може да го насочи или да формулира въпроса по друг начин, докато при писмена и тестова форма тази възможност липсва.
Като начин на изразяване на своето мнение
относно качеството на обучение студентите са
избрали анкетите с най-висока степен на предпочитание (табл. 13). Причината според нас е в
тяхната анонимност и минималния разход на
време.

Изводи
Ниските нива на корелационните коефициенти дават основание да се направи извода, че
изследваните фактори или не влияят, или влияят твърде слабо върху успеваемостта и при
добре организиран учебен процес и активност
от страна на студентите всички могат да постигнат високи резултати.
По основната част от изследваните аспекти
на качеството на обучение е постигната висока
степен на удовлетвореност на студентите, но по
курсове тя варира и се нуждае от системно наблюдение. Заслужават внимание предложенията,
направени от студентите в свободен текст относно необходимостта от обсъждане с тях на
седмичния график за занятията, увеличаване на

Табл. 13. Предпочитана форма за изразяване на
мнение по отношение на качеството на обучението (в %)
Форма за изразяване на мнеКурсове
ние
II
III
IV
с анкети
55
57
41
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броя на избираемите дисциплини, осигуряване
на безжичен достъп до интернет от всяка точка
в университета, провеждане на стажове за
връзка на обучението с практиката и др.

4.
5.
6.
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STATISTICAL STUDY OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF THE STUDENTS FROM
BUSINESS ADMINISTRATION SPECIALITY IN UNIVERSITY OF FORESTRY FROM
THE QUALITY OF EDUCATION
Nikolai Stoenchev, Jordan Sarhachev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The quality of education is a complex feature for which there is no widely accepted single measure. It is difficult to
quantify and at the same time requires continuous monitoring to meet the growing needs of appropriate knowledge skills
and competencies. The level of student satisfaction depends on many factors. It Is influenced by preconceptions, the
ratio between received knowledge and the time spent, energy and resources, the comparisons with similar courses from
other universities are also affecting that personal condition. This study is done using a survey conducted in April 2013 in
which all students of the specialty were invited. Indicators used are tailored to the specific conditions in the University of
Forestry. The survey was conducted by a student in order to exclude the possibility of influencing the outcome by the
status of the interviewer. For the data processing traditional statistical methods with proven cognitive abilities have been
applied. Besides presenting the distribution of the grade scores by separate individual quality characteristics the analysis
includes checking for the existence of a strong link between some of the observed values. Attention is paid to the satisfaction from the facilities, the degree of accessibility of the teaching, the organisation of the study process – including
practical trainings and others. The obtained results allow to draw conclusions and to identify measures in order to increase the level of student satisfaction which would improve their motivation to actively participate in the study process.
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АРХИТЕКТУРА
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Резюме
В статията са представени резултатите от проучване на работодателите, които управляват организации в
сферата на ландшафтната архитектура. Събраната информация е ценен барометър, която позволява в рамките
на специалността да се поддържа високо равнище на общообразователна подготовка на бъдещите специалисти
ландшафтни архитекти. Проведени бяха анкети с тридесет и пет от най-големите и най-популярни фирми в
бранша. Голяма част от работодателите са бивши възпитаници на Лесотехнически университет в специалност
Ландшафтна архитектура и имат ясна визия както за практиката на професията, така и за структурата и съдържанието на учебните планове и програми. Изследването е направено с помощта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по проект „Обновяване на учебния план за специалности във Факултет
„Екология и ландшафтна архитектура” по Схема BG051PO001-3.1.07 „Обновяване на учебните програми във
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Проучването подчертава необходимостта от по-тясна връзка с практиката и бизнеса, както и създаване на условия за по-чести контакти между
студентите и работодателите в рамките на университета и в практическа работна среда. Сътрудничеството е
необходимо условие за повишаване на конкурентоспособността на завършилите ландшафтни архитекти.
Ключови думи: висше образование, ландшафтна архитектура, пазар на труда.
Key words: higher education, landscape architecture, labor market.

JEL:
телни методи и технологии в ЛТУ целят да осигурят [7]:
- Изострена чувствителност към качеството на ландшафта;
- Разбиране на изкуствата и хуманитарен подход към проектирането;
- Способност да анализира проблемите
от гледна точка на проектирането и
физическите форми;
- Техническа компетентност да транслира проекта в строителна дейност;
- Умения в професионалната дейност
(мениджмънт и икономически аспекти).
Основните изисквания към образованието по
ландшафтна архитектура са формулираните от
IFLA. Обучението в специалност „Ландшафтна
архитектура” в ЛТУ е съобразено с тези международни стандарти и фигурира в обобщаващ
документ на федерацията, в който са публикувани образователните институции признати и
акредитирани за обучение по специалността.
Признаването на образователната степен „магистър” за специалност „Ландшафтна архитектура” от Международна организация като IFLA и
публикуването на акредитираното учебно заведение, където се получава, дава възможност за
налагане на професионална квалификация придобита в България на международния пазар на
труда в тази област [12].

Увод
В рамките на проект „Актуализация на учебните програми за специалностите във факултет
„Екология и ландшафтна архитектура” по Схема
BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните
програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 беше проведено анкетно
проучване с основна цел повишаване на конкурентоспособността на завършилите ландшафтни архитекти в рамките на обединения Европейски трудов пазар.
В Лесотехническия университет е изградена
съвременна образователна програма, която да
позволи на обучаващите се в специалността да
придобият необходимите знания, умения и компетенции за упражняване на професията. Образованието за професията „ландшафтен архитект“ е висше, а по изисквания на Международната Федерация на ландшафтните архитекти,
приета 2005 г., може да бъде само редовна (fulltime) форма на обучение. Подготовката на обучаващите се е съобразена с изискванията на
международни
институции
като
IFLA
(International Federation of Landscape Architects)
и EFLA (European Federation for Landscape
Architecture) [2], както и от национални институции МОН (Министерство на образованието и
науката) и НАОА (Национална агенция за оценяване и акредитация). Прилаганите образова-
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„Ландшафтна архитектура” на ФЕЛА; 11% в друг
факултет на ЛТУ; 51% в друг университет и едва 6% са без придобито висше образование.
На фиг. 1 са представени данни за броя на
заети с професионална квалификация „ландшафтен архитект“ придобита във ФЕЛА. Основният процент 57% показва брой на заетост един,
последвано от 23% – двама и общо 20% от фирмите имат наети над трима специалисти. Това е
в резултат на характеристиките на предприятията работещи в бранша, които могат да бъдат
определени като микро и малки предприятия,
най-често с персонал на безсрочен трудов договор 10-12 човека.
Според периода на дипломиране (фиг. 2) заетите специалисти се разпределят, както следва
преди 1995 г. – 78%, 1995-2000 г. – 11% и едва
11% са завършилите след 2001 г. Това е в пряка
зависимост с продължителността на професионалния живот и придобиването на по-голям
опит, знания и допълнителни умения в практиката. Възможността да упражняваш професията
се увеличава след натрупване на дългогодишен
професионален опит.

Резултати и обсъждане
Резултатите от проведено анкетно проучване
на работодатели, управляващи организации с
дейност в ландшафтната архитектура е онзи
ценен барометър, който дава възможност в
рамките на специалността да се поддържа високо ниво на образователна подготовка на бъдещите специалисти ландшафтни архитекти.
Проведени бяха анкети с тридесет и пет от найголемите и най-популярни фирми в бранша.
Голяма част от работодателите са бивши възпитаници на Лесотехническия университет в
специалност „Ландшафтна архитектура” и имат
ясна визия както за практиката на професията,
така и за структурата и съдържанието на учебните планове и програми.
В рамките на проведеното анкетно проучване
общата информация съдържа: 57% от анкетираните са мъже и 43% са жени. По-голямата
част от анкетираните са три основни възрастови
групи: 34% са във възрастовата група 25-34 г.,
23% в групата от 35 до 44 години, във възрастовата група 45-54 години са 20%.
От общо анкетираните работодатели: 32% са
с магистърска степен, придобита в специалност
четирима
11%
трима
6%

петима
3%

пред 1995 г.
11%
преди 2000 г.

над 5
0%

11%

един
57%

двама
23%

след 2001 г.
78%

Фиг. 1. Заети във фирмата специалисти „ландшафтни архитекти“

Фиг. 2. Период на придобито образование във
ФЕЛА от специалистите, заети във фирмата

те образователно-квалификационни степени
„Магистър“ и „Бакалавър“ в България и 6% и в
други държави. Този резултат от близо 70% е
пряко свързан с данните за придобито от работодателите образование. Високата образователна степен на работодателите им дава възможност да имат професионален поглед върху
различните образователни степени, както в
България, така и в чужбина.

Представените резултати на фиг. 3 показват
превес на специалистите с магистърска степен
– 91%. Предвид на това, че образованието по
ландшафтна архитектура в България е само в
магистърска тези проценти отразяват реалното
състояние на дейността и обезпечаването и с
висококвалифицирани магистърски кадри. Част
от тези кадри са придобили и докторска степен,
при анкетираните те са 3%.
Резонен е полученият резултат 62% (фиг. 4)
от работодатели познават спецификите на дведоктор
3%

бакалавър
6%

да, в други
държави
6%

само като
наименования
32%

да
62%

магистър
91%

Фиг. 3. Образователна степен на заетите специалисти

Фиг. 4. Познаване на спецификите на ОКС „Магистър” и „Бакалавър”
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От втората част на анкетата са представени
резултати, които дават информация относно
знания, умения, специфичните лични и професионални компетенции, демонстрирани от заетите специалисти в рамките на анализираните
организации.
Поставените въпроси пред работодателите
работещи в бранша отразяват основните изисквания поставени в Националната квалификационна рамка (НКР) за ниво 7 „Магистър“ по специалности, за които се предвижда обучение
само в тази степен (300) кредита по ECTS.

Тяхната оценка за демонстрирането на фундаментални знания и практически умения в рамките на професионалното направление е определено положителна, защото повече от 2/3 от
тях смятат (76,32%) (фиг. 5), че специалистите
ландшафтни архитекти притежават тези знания
и умения в по-голяма или по-малка степен.
71,43% от работодателите са на категоричното
мнение, че работещите при тях специалисти
умеят да прилагат тези знания в стандартни
практически ситуации и 28,57% отчасти са съгласни с това (фиг. 6).
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Фиг. 5. Оценка на работодателя, относно демонстрираните знания и практически умения от страна на
работещите в организацията ЛА

отчасти
съгласен

нямам
впечатление

2,86%
по-скоро
несъгласен

0,00%
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Фиг. 6. Оценка на работодателя, относно прилагане
на получените знания, от страна на работещите в
организацията ЛА

От друга страна, работодателите дават положителна оценка за уменията на своите служители да се ориентират лесно в информационна
среда, като необходимост за справяне с професионалните задължения, 42,86% са абсолютно
съгласни и 51,43% са съгласни отчасти (фиг. 7).
Както е заложено в НКР специалиста трябва
да притежава компетентност да събира, обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за решаването на сложни
проблеми от изучаваната област. Полученият от
анкетите резултат подкрепя мнението за високо
ниво на подготовка вследствие на придобитото
образование. Компютърната подготовка на ландшафтните архитекти и прилагането на съвременни информационни технологии е основен
елемент при осъществяване на ежедневни задължения свързани с проектиране, подготовка
на документи, анализ на информационни източници.
От фиг. 8 е възможно да се добие пълна информация за разпределение на отговорите,
относно оценка на работодателя за демонстрираните компютърни знания и умения на работещите в организацията ЛА и оценка на работодателя, относно знания и умения по прилагане
на информационни технологии на работещите в

организацията ЛА. Близо 67% от работодателите са напълно удовлетворени от нивото на компютърна подготовка и 41,67% от тях смятат, че
работещите при тях ЛА притежават необходимите умения за прилагане на съвременни информационни технологии.
Като цяло, отговорите свързани с оценка на
уменията за пренасяне на знания и минал опит
в различни ситуации са положителни, но поголям процент работодатели отговарят с частично съгласие – 44,44% и 38,89% са напълно
съгласни (фиг. 9). Този показател е свързан с
индивидуални нагласи от страна на всеки работещ и може да бъде свързан само индиректно с
получените образователни компетенции.
Относно оценката на готовността за решаване на проблеми и рискови ситуации от специалистите, работодателите дават превес на отговора „отчасти съгласен“ – 35,14%, разпределението между останалите отговори е почти равномерно (фиг. 10). Тези данни отново се отнасят
по-скоро да личните компетентности на специалистите и до нивото на тяхната мотивация. С
други думи тук освен влияние на придобитото
образование трябва да се търси валентна връзка със степента на мотивация за поемане на
отговорност.
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Фиг. 7. Оценка на работодателя, относно демонстрираните умения за ориентация в информационна
среда на работещите в организацията ЛА

Фиг. 8. Оценка на работодателя, относно демонстрираните компютърни знания и умения на работещите в организацията ЛА
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Фиг. 9. Оценка на работодателя, относно демонстрираните умения за пренасяне на знания и минал
опит в работна среда от страна на работещите в
организацията ЛА
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Фиг. 10. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните умения и компетенции за решаване на възникнали
проблеми и справяне с риска

ващи дейността си към съвместна работа по
изследователски проекти, за това говори резултата 20,7% отговор „нямам впечатление” и 28%
изразилите несъгласие в определена степен.
Положителен резултат се наблюдава при отговорите на работодателите (фиг. 12), свързани
с оценка на уменията на специалистите техните
организации да поемат и да се справят самостоятелно със задачите. Близо 83% от тях дават
напълно или частично положително мнение и
по-малко от 9% смятат, че служителите им ЛА
не се справят.
Тези умения трябва да бъдат разглеждани от
една страна в контекста на професионално обучение, което цели да се придобият индивидуални подходи за решаване на задачи на база на
придобити знания, умения и компетенции. От
друга страна, тези умения зависят и от придобития професионален опит в практиката.
Над 41% от работодателите дават абсолютно положителна оценка на служителите си за
проявуните от тях презентационни и комуникационни умения, над 35% са отчасти съгласни, че
специалистите притежават тези умения. Ефективната комуникация трябва да се разглежда в

Аналитичното мислене по професионалните
проблеми, според 22% от работодателите е
демонстрирано от техните служители и според
55,56% отчасти се демонстрира от специалистите ЛА. Резултатите от оценка на нагласите за
аналитично мислене и пренасяне на знания и
минал опит в аналогични ситуации могат да
бъдат обвързана от гледна точка на придобити
навици на ниво образование, включващо решаване на практически казус, за които е необходим
интердисциплинарен и аналитичен подход за
решаване (фиг. 11).
Нагласите на специалистите ЛА за работа по
изследователска и развойна дейност са индикатор свързан с нагласите за продължаване на
обучението и в докторска степен, като трета
образователна степен във висшето образование. От друга страна отразява връзката между
образование, наука и практика, която представя
нагласите на специалиста да формира научнопрактически знания на високо ниво. Близо 51% от
работодателите са съгласни и по-скоро съгласни, че специалистите ЛА в техните организации
имат подобни нагласи. Трябва да се отчете, че
не е голяма групата на работодателите насоч-
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Фиг. 11. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните умения за аналитично мислене

Фиг. 12. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните компетенции за самостоятелно справяне с поставени
задачи
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Фиг. 13. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните умения за ефективно комуникиране и презентиране

Фиг. 14. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрирани умения
за работа в екип

две посоки: вътрешна за организацията и външна с други институции и организации. Поради
големината на организациите вътрешната комуникация е лесно реализируема и ефективна,
особено между самите специалисти и между тях
и ръководството на организациите. Поспецифични умения се изискват при осъществяване на комуникации с външни за организацията
фирми и институции. В рамките на образователната програма не съществува отделна дисциплина за придобиване на компетенции относно бизнес и делови комуникации. Презентирането на идеи, проекти и продукти в ландшафтната архитектура е застъпено в много дисциплини като отделни казуси, но допълнителни
знания в тази област могат да обогатят учебното съдържание. Заучаването на правила на презентиране и ефективно комуникиране е задължително предвид участието на ландшафтните
архитекти на различни форуми и пред различни
обществени групи, потребители на продукти и
услуги на ландшафтно архитектурната дейност.
Знанията и уменията по езикова и говорна
култура, като и познанията и упражняването на

чужд език има пряка връзка с ефективната комуникация. Над 91% от работодателите дават
положителна оценка на уменията свързани с
говорната и езикова култура на специалистите и
над 68% дават добра оценка на чуждоезиковите
им познания. Някой работодатели дават препоръки за повишаване на чуждоезиковата подготовка още в рамките на образованието по ландшафтна архитектура.
Поставянето на групови задачи и казуси за
решаване в рамките на образователната програма и отделните дисциплини в специалност
„ландшафтна архитектура“ е честа практика,
която цели да възпитава умения за работа в
екип и проява на лидерски умения (фиг. 14).
Високите проценти на положителни отговори
(над 82%) дават добра оценка за получен резултат благодарение на обучението.
Проявата на лидерски умения в рамките на
екипа е оценено добре от над половината работодатели (близо 57%). Тези умения се проявяват в една или друга работна ситуация и зависят от индивидуалните нагласи на личността,
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т.е. не могат да бъдат получени само и единствено чрез обучение.
По въпросите свързани с използване и познаване на организационната структура работодателите смятат, че специалистите в голяма
степен познават организационната структура
(над 68%), но отговорите свързани с това дали
специалистите я използва ефективно не са еднозначно положителни. Тази асиметрия в отговорите може да бъде тълкувана в две посоки:
компетенции на специалистите да използват
организационната структура и правилно разписани, ефективни правила за функциониране на
организационната структура. Над 45% от работодателите смятат, че специалистите използват
отчасти ефективно използват организационната
структура. С други думи не се отричат познанията на ландшафтните архитекти за организационната структура, а по скоро специалистите не

разбират правилно подчинеността, правата и
отговорностите, залегнали за длъжностите и
звената в организационната структура.
Разпределението на отговорите (фиг. 15 и
16), свързани с икономическата подготовка и
осмислянето на пазарните отношения в професията, не може да бъде отнесено към групата на
по-скоро положителни отговори. Това е индикатор за проблем в теоретичната подготовка на
специалистите и придобиване на компетенции в
икономическата сфера на дейността. Преминаването на много икономически насочени дисциплини в избираеми модули на практика показва липси в професионалната подготовка на
ландшафтните архитекти. Този проблем може
да бъде решен, чрез надграждане на икономически насочените дисциплини и последователност на придобиваните икономически познания
в рамките на образователния план.
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Фиг. 15. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните икономически познания
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Фиг. 16. Оценка на работодателя за работещите в
организацията ЛА, относно демонстрираните компетенции за осмисляне на пазарните процеси в
професията

Оценката на работодателите за познанията
на специалистите по правните аспекти не може
да се определи като положителна, защото само
48,57% от тях дали положителен отговор. Това
е индикатор за пропуски в образователното
съдържание на учебния план. В тази връзка
следва да се потърси елемент, който да подсигури тези знания и компетенции.
Положителните отговори на работодателите
свързани с мотивация (над 87%) и демонстрирани нагласи за кариерно развитие (над 85%),
показват обвързване на тези потребности, присъщи за работещи с по-висока степен на образование. В голяма степен тези показатели отразяват мотовационните нагласи в рамките на
обучението и след това в рамките на организациите.
Проявата на готовност за самостоятелен
старт в нова задача и гъвкавост при вземане на
решение са индикатори, от една страна за проява на лидерски умения, а от друга комплекс-

ност на получените знания и умения в рамките
на професионалното обучение. Над 82% от работодателите дават положителна оценка за
проява на тези умения от страна на работещите
ЛА в техните организации.
Положителните отговори свързани с демонстрирани умения за гъвкаво вземане на решения
са над 77%. Така работодателите оценяват
умения придобити на база на получени знания,
осигуряващи самочувствие за избор на подходящи алтернативи при вземане на решения.
Част от най-важните препоръки на работодателите са:
- Много от програмите в България биха
обогатили знанията на своите възпитаници, както и възможностите им за
реализация след тяхното завършване,
ако включат в програмата си модули в
сферата на предприемачеството и управлението на проекти.
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Липсва изучаване на важни компоненти
от реалната работа. Пример: не се
изучава градинското осветление, малко
внимание се отделя на водните площи и
малките паркови съоръжения, крайно
недостатъчна е практическата подготовка за строеж и поддържане на зелените площи.
Недостатъчни познания за нормативната страна на професията. Необходимо е да се познава по-добре технологията на изпълнение и поддържане на
зелените площи, за да бъдат пълноценни проектанти. Творческият аспект на
професията е развит, но връзката му с
реалното изпълнение и поддържане
липсва. Специалността може да се раздели в три направления – проектиране,
изпълнение и поддържане, но за съжаление не се прави никаква взаимовръзка
между тези неща.
Необходимо е да се отдели повече внимание върху смисъла на изработването
и начина на прилагане на различните
видове планове по ЗУТ (Закон за устройство на територията) и ЗРР (Закон
за регионалното развитие), правните
предпоставки и последствия от плановете, градоустройствен подход при
композиране на парковете.
Да се засили подготовката в стратегическо планиране и ландшафтноустройство в по-високите териториални нива.
Пред вид актуалността на проекти
свързани с извършване на консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности, както и работата по планове за опазване и управление, специализирани – устройствени
схеми, свързани с културния туризъм,
следва да се обърне по-голямо внимание
в сферата на опазване на културното
наследство и съответните специфики,
които то изисква от ландшафтните
специалисти.
По-голямо отваряне към другите сродни специалности за съвместни прояви,
проекти, вкл. и обучение – архитектура, урбанизъм и др.
Повече знания и умения за мащабно
стратегическо планиране;
Стимулиране на творческото мислене
за по-интересни съвременни решения на
пешеходни и паркови пространства;
Повече знания и умения за прилагане на
техники за укрепване на бреговете, за

борба с ерозията и др. възстановителни работи;
- Ландшафтно проектиране и дизайн за
превенция на градската престъпност.
- Необходима е допълнителна подготовка в областите: екипна работа по проекти; основни компютърни знания и
умения; презентационни умения.
- Необходимо е да се постигне оптимална систематика на учебната програма.
Правилен синтез на връзките между
отделните дисциплини, за да се осмисли правилно изучаването на някои от
тях, което би подобрило и приложението им в професионалното направление,
избрано от завършилите ФЕЛА.
- Да наблегнат на езиковата подготовка,
най-вече по английски език.
Всички препоръки дават ясна и точна насока
за промяна на учебното съдържание в специализираните дисциплини и изтъкват необходимостта от синхронизиране на отделните дисциплини, така че да се разбере логическата
връзка между тях от страна на обучаваните.
Заключение
Всички анкетирани работодатели проявяват
готовност да назначат още специалисти – ландшафтни архитекти при благоприятна бизнес
среда. В рамките на анкетата изразяват свои
мнения и допълнителни препоръки, които са
ценни съвети за осъвременяване на учебните
планове и дисциплини. Някой от тези препоръки
се припокриват, но дават насоки на промяна в
няколко основни направления:
- предприемачество;
- нормативна уредба;
- управление;
- технологии;
- консервация и реставрация на културни
ценности;
- комуникационни и езикови умения.
Цялостното анкетно проучване на мненията
на заинтересовани страни, преки или косвени
ползватели на образователната услуга на университета в сферата на ландшафтната архитектура посочва конкретни области на работа
свързана с актуализиране на учебното съдържание. Идентифицирани са потребностите и
изискванията на бизнеса към обучаващата организация. Открои се необходимостта както от
осъвременяване на учебното съдържание, така
и преосмисляне на баланса и връзката между
дисциплините. Изследването постави необходимостта за по-тясна връзка с практиката и бизнеса, както и създаване на условия за по-чести
контакти между студенти и работодатели в рамките на университета и в практическа работна
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среда. Съвместната работа е едно необходимо
условие за повишаване на конкурентоспособността на завършилите ландшафтни архитекти.
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EVALUATION OF EMPLOYERS FOR EDUCATION ON LANDSCAPE ARCHITECTURE
Elena Dragozova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper contains the results of a survey of employers managing organizations in the landscape architecture. The
collected information is that valuable barometer that allows in the framework of specialty to maintain a high level of educational training of future specialists, landscape architects. There were interviews with thirty-five of the largest and most
popular companies in the branch. Many employers are alumni of the University of Forestry in specialty Landscape Architecture and having a clear view for the practice of the profession and the structure and content of the curriculum. The
study was done with the help of the operational program “Human resources” 2007-2013 Project “Updating the curriculum
for majors in the Faculty “Ecology and Landscape Architecture” on Schedule BG051PO001-3.1.07 “Updating of curricula
in higher education in according with requirements of the labour marker”. The study highlighted the need for a closer
relationship with the practice and business as well as creating conditions for more frequent contacts between students
and employers within the university and in the practical working environment. Collaboration is a necessary condition for
increasing the competitiveness of graduates landscape architects.
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КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ
ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ”
Нели Станева, Изабела Радкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Политиката по качеството на образованието в Лесотехническия университет е насочена към непрекъснато
повишаване качеството на обучение в съответствие с динамичните световни, европейски и национални цели и
стандарти по качеството, подобряване научната и професионална компетентност на студентите чрез модернизиране на образователното съдържание и дидактическите технологии, мотивиране на студентите към увеличаване на собствения им принос за качеството на образователната услуга, поддържане на ефективна обратна
връзка със студентите. В тази връзка е проведена анкета със студентите от специалностите „Технология на дървесината” и „Инженерен дизайн” от І, ІІ и ІІІ курс, бакалавърска степен, за изнасяните лекции по общотехническите дисциплини, преподавани в катедра „Машинознание и автоматизация на производството”, факултет „Горска
промишленост”, Лесотехнически университет.
Ключови думи: качество на университетското обучение, анкета, общотехнически дисциплини.
Key words: quality of university education, inquire, fundamental technical subjects
JEL: I21, L73.

опита от практиката на колегите от сродната
катедра „Машинознание, машинни елементи и
инженерна графика” на РУ „Ангел Кънчев“ [1, 2,
3]. Въпросите в анкетата са включени с цел да
се получи актуална обратна информация от
студентите относно качеството на провежданите
в катедрата лекции. Въпросите са показани в
табл. 1.

Увод
В Лесотехническия университет има изградена Система за поддържане на качеството на
обучение в контекста на осигуряването на качество в европейското пространство за висше
образование. Политиката по качеството на образованието в ЛТУ е насочена към непрекъснато повишаване качеството на обучение в съответствие с динамичните световни, европейски и
национални цели и стандарти по качеството,
подобряване научната и професионална компетентност на студентите чрез модернизиране на
образователното съдържание и дидактическите
технологии, мотивиране на студентите към увеличаване на собствения им принос за качеството на образователната услуга, поддържане на
ефективна обратна връзка със студентите [4].
Студентската оценка е обратната информация в процеса на обучение и като обратна връзка тя е важно условие за ефективното му управление [2, 3]. Най-често прилаганият метод за
изследване студентската оценка за преподаването е анкетата [2, 3].
В тази връзка е проведена анкета със студентите от специалностите „Технология на дървесината” и „Иженерен дизайн” от І, ІІ и ІІІ курс,
бакалавърска степен, относно качеството на
изнасяните лекции по общотехническите дисциплини, преподавани в катедра „Машинознание и автоматизация на производството”, факултет „Горска промишленост”, Лесотехнически
университет.

Табл. 1. Въпроси
Поднесения в лекциите материал е структуриран
A1
по разбираем и логичен начин.
Учебното съдържание в лекциите по дисциплиA2
ната е актуално.
Преподаваната теория се илюстрира с подходяA3
щи примери от практиката.
A4 Учебното време се използва оптимално.
За възприемане и усвояване на учебния материA5 ал по дисциплината са необходими повече часове.
Лекциите се презентират със съвременни средсA6
тва (добри графики, фигури, таблици).
Преподавателят говори ясно, разбираемо, на
A7
издържан академичен език.
Поднесеният материал и презентацията му са
A8 мотивиращи и създават интерес към дисциплината.
Лекционният материал е необходима и достаA9 тъчна база за провеждане на практическите/лабораторните упражнения по дисциплината.
Лекциите имат съществено значение за доброто
A10
представяне на изпита по дисциплината.

Въпросите са косвени, като на студентите е
дадена възможност чрез 5 степенна скала да
изразят своята позиция по всеки въпрос – табл.
2.

1. Методика
1.1. Структура на анкетата
При разработване на анкетата са използвани
препоръките за провеждане на анкета, както и
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Табл. 2. Скала на приемане на твърдението
Съгласен съм
По-скоро съм съгласен
Нямам мнение
По-скоро не съм съгласен
Не съм съгласен

Табл. 3. Резултати за специалности „ТД“ и „ИД“, %
Отговор
1
2
3
4
5
Въпрос
ИД
61,48 22,95
7,38
8,20
0
A1
ТД
53,40 26,21
6,8
11,65
1,94
ИД
54,92 27,05 13,93
4,10
0
A2
ТД
55,34 32,04
6,8
4,85
0,97
ИД
54,10 30,33
6,56
8,20
0,82
A3
ТД
61,16 18,45 11,65
6,8
1,94
ИД
64,75 20,49
6,56
4,92
3,28
A4
ТД
63,11 18,45
7,77
4,85
5,82
ИД
20,49 19,67 27,87 20,49 11,48
A5
ТД
45,63 20,39 17,48
8,74
7,77
ИД
36,88 28,69 14,75 15,57
4,10
A6
ТД
64,08 24,27
5,82
2,91
2,91
ИД
70,49 16,39
6,56
5,74
0,82
A7
ТД
62,14 14,56 15,53
5,82
1,94
ИД
35,24 27,87 23,77
9,02
4,10
A8
ТД
44,66 29,13 12,62
8,74
4,85
ИД
46,72 27,05 16,39
7,38
2,46
A9
ТД
49,51 27,18
9,71
9,71
3,88
ИД
51,64 29,51 16,39
0,82
1,64
A10
ТД
56,31 16,51 15,53
5,82
5,82

1.2. Провеждане на анкетирането
В анкетата са включени обучавани от катедра „Машинознание и автоматизация на производството” (МАП) студенти и от двете специалности на Факултет „Горска промишленост“: специалност „Технология на дървесината” (ТД), І, ІІ
и ІІІ курс общо 103 бр. или 79,2% от общия брой
и от специалност „Инженерен дизайн” (ИД), І и ІІ
курс, общо 122 бр. или 67,7% от общия брой,
всички от бакалавърската степен на обучение.
За специалност „ТД” анкета е проведена за
следните дисциплини и със следния брой студенти: „Техническо документиране и взаимозаменяемост в ДМП”, 44 бр. от Іви курс, „Машинни
елементи”, 24 бр. от ІІри курс и „Автоматика и
автоматизация на ДПМ”, 35 бр. от ІІІти курс.
За специалност „ИД“ анкетата е проведена за
следните дисциплини и със следния брой студенти: „Инженерна графика” с 41 бр. и „Механика” с 50 бр. от Іви курс и „Машинознание” с 31 бр.
от ІІри курс.
На студентите и от двете специалности беше
дадена възможност в анкетите да посочат общия си успех, като посочат една от трите групи
според успеха си – група с успех между 3 и 4,
група с успех между 4 и 5 и група с успех между
5 и 6.
В групите по успех студентите представляват
следните дялове от общия брой участващи в
анкетата за всяка от двете специалности - група
3-4: 39,34% за ИД и 46,6% за ТД; група 4-5:
33,61% за ИД и 40,78% за ТД; група 5-6: 27,05%
за ИД и 12,62% за ТД.
Анкетата е проведена доброволно и анонимно. Всички студенти са оценявали завършващи
курсове лекции.
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Фиг. 1. Резултати в % от общия брой участници

Вижда се общото одобрение на студентите
от специалност ТД, нито един въпрос няма под
45% на категоричния отговор „съгласен съм”, а
сумата с отговор „по-скоро съм съгласен” минимум от всички въпроси е 73%.
При студентите от ИД също преобладава
съгласието с повечето въпроси, но прави впечатление ниския процент - едва 20,49% и съответно 40% сумата с отговор „по-скоро съм съгласен” на въпроса за необходимостта от повече
лекционни часове (А5), а относно съвременността на презентирането на лекциите (А6) и
мотивиращия им характер (А8) съгласието е
около 45%.
Именно, с 25% се различава мнението по
въпрос А5 – студентите от ТД са посочили, че са
необходими повече часове за възприемане и
усвояване на учебния материал. Над 11% от ИД
са отговорили на този въпрос с категоричното
„не съм съгласен” и 20,49% „по-скоро не съм

2. Резултати
Резултатите от проведената анкета са обработени за двете специалности поотделно като
общо брой участвали студенти от двете специалности и като групи с различен успех от двете
специалности.
Получените резултати като процент от общите бройки студенти, участвали в анкетата от
двете специалности са показани в табл. 3 и на
фиг. 1.
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съгласен”. С най-голям процент 27,87% за ИД и
17,48% за ТД по този въпрос отговарят с „нямам
мнение”.
Най-голямата разлика е получил въпрос А6 –
с 27,2% повече от студентите от ИД, студентите
от ТД смятат, че лекциите се презентират със
съвременни средства, като 20% от ИД са отговорили, че „не съм съгласен” и „по-скоро не съм
съгласен”, а 14,75% нямат мнение.
Между 5% и 10% се различава мнението на
студентите от двете специалности по въпроси
А1, А3, А7, А8 и А10.
Студентите от ИД с приблизително 8% повече от студентите от ТД са съгласни, че поднесеният в лекциите материал е структуриран по
разбираем и логичен начин (А1) и преподавателят говори ясно, разбираемо, на издържан академичен език (А7).
Студентите от ТД със 7% повече от тези от
ИД посочват, че теорията се илюстрира с подходящи примери от практиката (А3), с 9,42% повече също считат, че поднесения материал и
презентацията му са мотивиращи и създават
интерес към дисциплината (А8), а 4,67% повече

са посочили, че лекциите имат съществено значение за доброто представяне на изпита по
дисциплината (А10).
Между 4 и 5% от студентите отговарят с „не
съм съгласен” на въпроси А8 и А10 (ТД) и на А8
от ИД, т.е. и от двете специалности до 5% смятат, че поднесения материал и презентацията
му не са мотивиращи и не създават интерес към
дисциплината (А8).
Около 24% от студентите от ИД нямат мнение относно това, че поднесения материал и
презентацията му са мотивиращи и създават
интерес към съответната дисциплина (А8).
Еднакво е мнението на студентите и от двете
специалности относно това, че учебното съдържание в лекциите е актуално (А2) и учебното
време се използва оптимално (А4). С под 3% е и
разликата в отговора на въпрос А9 – лекционният материал е достатъчна база за провеждане на практическите упражнения.
Получените резултати като процент от общите бройки, участвали в анкетата от двете специалности в съответната група по успех са показани в табл. 4 и на фиг. 2, 3 и 4.

Табл. 4. Резултати от групите по успех в %
Въпрос

5-6
(1)

Отговор
ИД 48,78
A1
ТД 54,76
ИД 43,9
A2
ТД 61,9
ИД 46,34
A3
ТД 66,66
ИД 53,66
A4
ТД 69,05
ИД 29,27
A5
ТД 59,52
ИД 26,83
A6
ТД 76,19
ИД 70,73
A7
ТД 73,81
ИД 34,15
A8
ТД 52,38
ИД 39,02
A9
ТД 52,38
ИД 46,34
A10
ТД 59,52

4-5
(1)

3-4
(1)

66,67
50
50,64
54,17
62,5
60,04
81,25
58,33
18,75
37,5
50
52,08
70,83
52,08
39,58
39,58
58,33
41,67
54,17
50

69,7
61,54
54,55
38,46
51,52
46,15
54,55
61,54
12,12
30,77
30,30
69,23
69,69
61,54
30,30
38,46
39,39
69,23
54,55
69,23

5-6
(2)

4-5
(2)

3-4
(2)

15,15 29,27 22,92
38,46 33,33 16,67
33,33 34,15 16,67
61,54 26,19 29,17
27,27 36,58 27,08
30,77 14,28 18,75
33,33 21,2 10,42
15,38 19,05 18,75
27,27 17,07 16,67
30,77 26,19 12,5
33,33 39,02 16,67
23,08 21,43 27,08
18,18 17,07 14,58
30,77 9,52 14,58
27,27 29,27 27,08
38,46 26,19 29,17
33,33 29,27 20,83
30,77 21,43 31,25
33,33 31,71 25
7,69 14,28 20,83

5-6
(3)

4-5
(3)

3-4
(3)

12,12 7,32 4,17
0
4,76 10,42
6,06 17,07 16,67
0
4,76 10,42
9,09 2,44 8,33
23,08 9,52 10,42
6,06 7,32 6,25
7,69 7,14 8,33
21,21 29,27 31,25
23,08 4,76 27,08
15,15 9,76 18,75
0
2,38 10,42
6,06 2,44 10,42
7,69 9,52 22,92
24,24 19,51 27,08
23,08 7,14 14,58
15,15 14,63 18,75
0
11,9 10,42
9,09 19,51 18,75
15,38 16,67 14,58

5-6
(4)

4-5
(4)

3-4
(4)

3,03 14,63 6,25
0
7,14 18,75
6,06 4,88 2,08
0
7,14 4,17
9,09 14,63 2,08
0
7,14 8,33
3,03 12,2
0
15,38 0
6,25
27,27 14,63 20,83
7,69 7,14 10,42
15,15 19,51 12,5
7,69
0
4,17
6,06 9,76 2,08
0
7,14 6,25
9.09 12,2 6,25
0
9,52 10,42
9,09 12,2 2,08
0
9,52 12,5
0
0
2,08
0
4,76 8,33

5-6
(5)
0
0
0
0
3,03
0
3,03
0
12,12
7,69
6,06
0
0
0
9,09
0
3,03
0
3,03
7,69

4-5 3-4
(5) (5)
0
0
0
0
0
2,38
4,88
4,76
9,76
2,38
4,88
0
0
0
4,88
4,76
4,88
4,76
2,44
4,76

0
4,17
0
2,08
0
2,08
2,08
8,33
12,5
12,5
2,08
6,25
2,08
4,17
0
6,25
0
4,17
0
6,25

По-голям процент от групата 3-4, отколкото
групата 4-5 и 5-6 са съгласни, че материалът е
структуриран по разбираем и логичен начин (А1)
и че лекциите имат съществено значение за
доброто представяне на изпита (А10) и за двете
специалности.
За ТД по-голям процент от отличниците са изразили категорично съгласие с актуалността на
темите (А2), с доброто илюстриране с примери

Приблизително еднакви са отговорите на
трите групи по успех на въпросите относно
структурата на лекционния материал (А1) и оптималното използване на времето (А4) за ТД и
относно актуалността на темите (А2), академичния език на преподавателите (А7), мотивационната роля на лекциите (А8) и значимостта на
материала за добро представяне на изпита
(А10) за ИД.

71

Нели Станева, Изабела Радкова

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

35
30
25
20
15
10
5
0
ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд
A1

A2

A3

A4

5-6 (1)

A5

A6

A7

4-5 (1)

A8

A9

ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд ид тд

A10

A1

A2

A3

3-4 (1)

A4
5-6 (3)

Фиг. 2. Отговор „Съгласен съм” (1) в %
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Фиг. 3. Отговор „Нямам мнение” (3) в %
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Фиг. 4. Отговор „Не съм съгласен” (5) в %

от практиката (А3), с оптималното използване
на времето (А4), с необходимостта от повече
лекционни часове (А5), с илюстрирането със
съвременни средства (А6), с това, че академичен език на преподавателите е издържан (А7) и
с мотивационната роля на лекционния материал
(А8), отколкото др. групи.
За ИД само по въпрос А5 преобладава мнението на отличниците, че са необходими повече
лекционни часове по съответната дисциплина.
Групата с успех 4-5 от ИД преобладава с отговор „Съгласен съм” относно това, че материалът се илюстрира с подходящи примери от
практиката (А3), оптималното използване на
времето (А4), презентирането със съвременни
средства (А6), мотивационната роля на дисциплината (А8) и материалът е достатъчна база за
добро представяне на изпита (А9).
Почти еднакви проценти и от трите групи по
успех „нямат мнение” по повечото въпроси, достигайки максимум до около 30% по А5 – необходимостта от допълнителни лекционни часове за
усвояване на материала.
Прави впечатление, че отличниците от ТД не
са посочили такъв отговор по въпросите структурирането на материала (А1), актуалността му
(А2), презентирането със съвременни средства

(А6) и материалът е достатъчна база за добро
представяне на изпита (А9).
От ИД слабите и средните студенти с поголям процент от отличниците отговарят с „нямам мнение„ относно актуалността на лекциите
(А2) и значението им за представяне на изпита
(А10).
От фиг. 4 се вижда по-голямото присъствие
на групата 3-4 с категоричния отговор „не съм
съгласен” на повечето въпроси. От специалност
ТД слабите студенти са изказали несъгласието
си с въпроси (А1) до А8 достигайки до максимум
12,5%.
Вижда се и по-големия дял на отличниците
от ИД, отколкото от ТД, които не са съгласни с
необходимостта от повече лекционни часове
(А5) с равен процент със слабите студенти, а
също с 8-9% са изразили и несъгласие с мотивационната роля на лекциите (А8) и значението
на лекциите за доброто представяне на изпит
(А10).
И от двете специалности слабите студенти с
12,5 % са заявили, че не са необходими повече
лекционни часове за усвояване на материала
(А5).
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са ефективен инструмент за управление качеството на образованието.

Заключение
Преобладава одобрението от студентите и
от двете специалности „Технология на дървесината” и „Инженерен дизайн” относно актуалността, структурирането, провеждането и презентирането на лекциите по фундаменталните технически дисциплини в катедра „Машинознание и
автоматизация на производството” при Факултет „Горска промишленост”. Студентите от „Инженерен дизайн” са заявили несъгласието си с
необходимостта от увеличаване на лекционните
часове за по-добро усвояване на материала и
са по-критични относно презентирането на лекционния материал.
Студентите с отличен успех и от двете специалности са по-критични към структурирането
и презентирането на лекциите, но са съгласни,
че за усвояването на материала са необходими
повече часове, за разлика от по-слабите студенти.
Нашата препоръка е редовно да се провеждат такива анкети по всички дисциплини, т.к. те
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QUALITY OF EDUCATION IN THE FUNDAMENTAL TECHNICAL COURSES AT THE
FACULTY OF FOREST INDUSTRY
Nelly Staneva, Izabela Radkova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The policy of education quality at the University of Forestry is directed to continuous improvement of the education
quality in line of the requirements of dynamic global, European and national quality objectives and standards, improving
the scientific and professional competence of students by updating the educational syllabuses and teaching methodologies, motivating the students to contribute more to education, and by supporting feedback mechanisms involving the
students. To achieve this, a survey was conducted among the first, second and third-year undergraduate students majoring in Wood Technology and Engineering Design. The survey focused on the fundamental technical courses at the department of “Machinery and Automation of Production”, Faculty of Forest Industry, University of Forestry in Sofia. The
results have been analyzed in order to improve the quality of education, and therefore increasing the efficiency of lectures.
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Николай Нейков, Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Настоящата статия обобщава етапните резултати от дейностите по проект „Актуализиране на учебните програми на специалностите във факултет Стопанско управление на Лесотехническия университет (ЛТУ) в съответствие с изискванията на пазара на труда – EDUCOMP” – Договор № BG051PO001-3.1.07-0041. Отчетени са резултати от проучвания и проведени срещи и са формулирани основни насоки за усъвършенстване на обучението
във факултет Стопанско управление на специалисти-мениджъри, профилирани в управление на предприятията
от Горската промишленост.
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на усъвършенстване на учебните програми и
възможности за осъществяване на трайно сътрудничество с работодателите.
В този смисъл, основната цел на настоящата
статия е обобщаване на направените изводи за
сектор ГП и открояване на нови и недоизяснени
до момента насоки на бъдеща работа.
За постигане на поставената цел са решени
следните ключови задачи:
- обобщаване на резултати от проучвания;
- открояване на проблемни области във
взаимодействието с работодателите от
ГП, които са слабо засегнати в досегашните срещи и анализи;
- идентифициране на нови насоки на усъвършенстване работата във ФСУ със
студенти специалност „Стопанско управление”, модул „Управление на предприятията от горската промишленост (УПГП)”.

Увод
Факултет „Стопанско управление” (ФСУ) на
Лесотехническия университет (ЛТУ) осъществява процес на усъвършенстване обучението на
студентите. Полагат се множество усилия за
актуализиране и адаптиране на учебния материал към съвременните изисквания на пазара
на труда, както в национален, така и в международен аспект.
Първа стъпка в тази насока е усъвършенстването на учебните програми в контекста на
потребностите на работодателите от целевите
сектори за ФСУ на ЛТУ. Към тях се отнасят:
- Горското стопанство [1];
- Горската промишленост (ГП) с двата подсектора – Дървообработване [2] и Производство на мебели (ДПМ) [3];
- Туризъм (Алтернативен туризъм и няколко сектора според КИД 2008).
Основно средство за осъществяване на тази
цел е проект BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ
в съответствие с изискванията на пазара на
труда – EDUCOMP“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Посредством проектната основа в усъвършенстването на учебния процес се осигуряват ресурсите
и организацията на работа. Поставят се конкретни и измерими цели, а към настоящия момент са проведени по-голямата част от дейностите по проекта. Следва трудният процес на
фактическо усъвършенстване на учебните програми и имплементирането им в учебния процес
на университета. В основата му стоят задълбочени анализи, които целят да откроят областите

1. Проектно начало
Проект BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите
във факултет „Стопанско управление” на ЛТУ в
съответствие с изискванията на пазара на труда
– EDUCOMP” е с продължителност 19 месеца, а
негов ръководител е проф. д.ик.н. Елизабета
Вачкова. Ключовите партньори по проекта са:
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) и Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) – пряко
свързани с целите сектори за ФСУ на ЛТУ.
Основната цел на проекта е: да се подобри
качеството и съдържанието на учебните
програми и методите на преподаване на дисциплините, включени в специалностите „Сто-
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-

98% от работодателите са готови да наемат випускници от специалността;
- 52% определят сътрудничеството като
задоволително, но не добро или много
добро;
- повечето работодатели желаят завършилите студенти спец. „Стопанско управление” да имат големи технологични познания;
- малка част от работодателите желаят
провеждането на стажове в техните
предприятия.
В проведените секторни срещи се разкриха и
следните ключови проблеми:
- работодателите от ГП не познават добре
дейността на ФСУ и профилът на завършилите тази специалности;
- ФСУ не проявява достатъчна активност
при осигуряване на стажове на своите
студенти, като е необходимо да започват
от първи курс.

панско управление” и „Алтернативен туризъм”
– образователно-квалификационна степен
(ОКС) „Бакалавър” на ФСУ на ЛТУ, за да отговорят на изискванията на Европейската и Националната квалификационни рамки (ЕКР,
НКР) за постигане на модерни и ориентирани
към потребностите на бизнеса процеси на
обучение за придобиване на теоретични знания, практически умения и лични и професионални компетентности, както и да се разработи механизъм за непрекъснатото им актуализиране чрез установяване на трайни връзки между ЛТУ, свързаните бизнес организации
и научни институти.
Специфични цели на проекта са:
1. Определяне на възможностите за адаптиране на образователните процеси към
нуждите на пазара на труда с прякото
участие на бизнес организациите и съобразно потребностите на работодателите.
2. Създаване на механизми за непрекъснато актуализиране на учебната програма
чрез нови учебни дисциплини, модерни
методи и подходи на преподаване и устойчиво управление на знанието чрез
адаптиране на изискванията и тенденциите на ЕКР, НКР и наличните в отделните
сектори професионални стандарти.
3. Установяване на трайни взаимоотношения между ЛТУ, представителите на работодателите и научните институции с
цел поддържане на устойчива рамка, гарантираща регулярното актуализиране
на съдържанието на учебните програми с
цел съчетаване на изходните знания и
умения с потребностите на пазара на
труда.

3. Методика на открояване на неформулирани проблеми и препоръки за бъдеща работа
на ФСУ
В настоящото изследване се използват резултатите от проведеното анкетно проучване.
Сравняват се следните резултати-отговори:
Необходими знания с необходими умения.
Подобно сравнение дава по-конкретни граници
на бъдещите действия на преподавателите по
отношение на учебните програми. Резултатите
се обобщават в контекста на разбирането на
работодателите за професионалните качества
на завършилите специалност СУ и фактическите им потребности от специалисти.
Посочените по-горе резутати се сравняват с готовността на работодателите за
сътрудничество.
От направените сравнения се групират основни проблемни области и се формулират насоки за тяхното решаване.
Важно тук е диференцирането на работодателите по отношение на разбиранията им за
знанията, за уменията и за компетенциите. За
тази цел в изследването се използва методът
„Клъстерен анализ на к-средните”. Той се извършва с помощта на програмния продукт SPSS.
При клъстеризацията се използва методът на
квадратичните евклидови разстояния, който определя
клъстеризацията
посредством
ксредните като по-надеждна и подходяща за научни изследвания. Не се използва метод на постепенно определяне на клъстерните центрове важно априорно уточнение при подобен анализ.

2. Резултати от срещите и анализите
Към настоящия момент са проведени множество срещи и направени анализи. По-важни
от тях са срещите по икономически сектори,
проведени през м. декември 2013 г. и работната
конференция през м. януари 2014 г.
На първите срещи бяха откроени основните
насоки на сътрудничество с партньорите и набелязани основните проблемни области. На този етап беше проведено основното анкетно проучване с общо 176 работодатели от трите сектора. Анкетирани са собственици, директори,
мениджъри и друг персонал, изпълняващ управленски функции, а разпределението е:
- 68 – Горска промишленост;
- 43 – Алтернативен туризъм (включително
и 12 от традиционен или общ туризъм);
- 65 – Горско стопанство.
Основните резултати за Горската промишленост от направените анализи са:
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отговорите върху клъстерните центрове (центровете на обединяване).

4. Резултати от направените сравнения
Клъстерите, които се анализират в изследването са три на брой. Това е продиктувано от
потребността от по-подробна класификация и
същевременно наличието на достатъчен брой
(по-голям от 1) анкетирани във всеки клъстер,
за да се направят изводи за определена група
работодатели. При избор на четири броя клъстери се получават такива с по един брой анкетирани. При два броя обобщаването е твърде
голямо и не се открояват характерни особености на отделните групи анкетирани. При три броя
се получават следните резултати: при използване на класификационен признак отговорите от
първи въпрос на анкетата, а именно „Оценете
важността на следните знанията на заетите в
отрасъл „Дървообработване” и отрасъл „Производство на мебели”” клъстерите са следните:
- Първи клъстер: 16 анкетирани. 80% от
дадените отговори са с най-висок приоритет. За тези фирми почти всички знания са важни.
- Втори клъстер: 8 анкетирани. Този
клъстер се състои от силно консервативни работодатели. За тях с висок приоритет са само 40% от получаваните знания
от студентите. Може да се направи изводът, че тези фирми не държат в голяма
степен на широтата на знанията, притежавани от постъпващите на работа. Работодателите искат да се познават машините и оборудването, технологията и
ползваните суровини. Тук се споделя
виждането, че самите работодатели считат, че единствено те трябва да притежават необходимите икономически познания, докато за работниците и служителите остават изпълнителските функции,
свързани пряко с производствения процес.
- Трети клъстер: 47 анкетирани. Този
клъстер поставя с висок приоритет 50%
от отговорите и със следващ приоритет
останалите 50%. Познаването на специализиран софтуер попада в групата с
приоритет 1 (най-високият), добър резултат за ФСУ.
Изследвайки основните причини за оформянето на гореспоменатата класификация се използва ANOVA анализът, изготвен от статистическия софтуер. Този анализ, макар и недостатъчно обоснован в клъстерния такъв [4] дава
ориентация за силата на всяко от значенията на

Изводи и предложения
Направените проучвания, анализи и проведени срещи в рамките на дейностите по проекта, позволяват формулирането на основни
проблеми в обучението на студенти във ФСУ на
ЛТУ по отношение на връзката им с практиката:
- недостатъчно познаване на същността и
дейността на ФСУ от работодателите;
- сравнително ниска активност по отношение на проекти, финансирани от Европейски съюз;
- потребност от актуализиране на учебния
материал, в съответствие с най-новите
изследвания в областите на научно познание;
- слаби възможности за провеждане на
учебни стажове в работодателските организации.
Насоките за решаването и подобряването на
формулираните слабости са:
- подобряване на информационния обмен
между университета и бизнеса (работодателите);
- подпомагане на работодателите при обучението на новопостъпили студенти от
ФСУ на ЛТУ;
- изграждане на трайни взаимоотношения
при провеждането на стажове по специалността, в т.ч. с БКДМП;
- подобряване информационната осигуреност на преподавателите във ФСУ на
ЛТУ.
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ACTUALIZATION OF THE CURRICULUMS IN FACULTY OF BUSINESS
MANAGEMENT OF UNIVERSITY OF FORESTRY – RESULTS AND GUIDELINES FOR
COOPERATION IN FOREST INDUSTRY
Nikolay Neikov, Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article summarizes the results of operations milestones of the project „Actualization of the Curriculums in Faculty
of Business Management in accordance with the requirements of the labour market – EDUCOMP“, contract №
BG051PO001-3.1.07-0041.The paper considers the main directions of development of education in the Faculty of Business Management of managers specialized in business management in the Forest Industry.
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СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНО УПРАЖНЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА
COURSELAB 2.4
Иванка Натова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Целта на настоящия доклад e да представи интерактивно, симулативно упражнение във формат SCORM 1.2,
програмата за създаването му, CourseLab 2.4, и използването му за структуриране на диалози на
професионални теми. Уводът разглежда възможности за подобряване качеството на електронен курс по
английски език в системата Blackboard 9.1. Частта относно материалите и процедурите съдържа критерии за
търсене на програма за създаване на интерактивно съдържание и указания за работа с нея. Резултатите се
съсредоточават върху характеристиките на упражнението и проведените диалози. В заключението се предлагат
възможности за усъвършенстване на приложението.
Ключови думи: създаване на учебно съдържание, скорм, система за електронно обучение.
Key words: authoring learning content, SCORM, learning-management system.
JEL: I00, I20, I21.

създаване на интерактивно съдържание, беше
избран безплатния продукт CourseLab 2.4,
собственост на WebSoft, руска компания за
образователен
софтуер.
Упражнението
„Производство на грозде” (формат SCORM 1.2)
e използвано за подпомагане на разговори в
присъствени занятия (фиг. 1). По аналогичен
начин може да подкрепя диалози във форума.

Увод
През 2013 г. в Лесотехническия университет
стартира
проект
BG051PO001-4.3.04-0052
„Развитие на център за електронни форми на
дистанционно обучение в Лесотехнически
университет”, насочен към създаване на 6
цялостни програми за електронни форми на
дистанционно
обучение.
Във
връзка
с
изпълнението на тази цел, беше създадена
програма за дистанционен курс по английски
език за магистри растителна защита, а след
това, в системата Blackboard 9.1 се създаде
съответен курс. Елементите от неговото учебно
съдържание, изисквани според стандартите на
проекта са лекция, презентация, задание и тест.
В някои от темите са включени допълнителни
дейности, необходими за езиковото обучение,
като уики и форум. Въпреки наличието на тези
комуникационни технологии, като цяло, обликът
на курса не се отличава от този на
традиционния учебник. Една от причините за
това е липсата на подкрепа за провеждане на
диалози по професионални теми във форума.
Забелязаният недостатък постави началото на
активно изследване, чиито етапи според Дейвид
Нунън са проблем, проучване, хипотеза, намеса
и оценка [7]. Хипотезата на изследването е, че
структуриране на диалога с подходящо
интерактивно упражнение в SCORM формат ще
доведе до провеждането на продължителни и
аргументирани
диалози.
Системата
за
електронно обучение Блекборд позволява
качване на скорм пакети, което е нейно
предимство пред използваните до момента в
ЛТУ системи - Moodle 1.5.2 и е-Learning Shell
(5.5.0-U/15.0.2007). След проведено в Google
търсене по зададени критерии, на програма за

Фиг. 1. Слайд от упражнение в CourseLab 2.4

1. Материали и процедури
При активното изследване, инструментите за
проверка на хипотезата са конкретните учебни
дейности.
В
дадения
случай
това
е
генерираното от CourseLab упражнение .
Авторската
програма
удовлетворява
следните предварително зададени критерии:
а) осигуряване на безплатен достъп;
б) възможност
за
създаване
на
симулативни упражнения и попълване на
собствен текст;
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в) възможност за авторство без владеене
на HTML или умения за програмиране;
г) лесна инсталация на програмата;
д) уизиуиг (WYSIWYG) редактор, при който
съдържанието по време на редактиране
изглежда като крайния резултат.
Основни инструменти на търсенето са
интернет справочника на Джейн Харт [4] и
Ръководството за създаване на интерактивни
упражнения на Вашингтонския колеж за
медицински сестри [1]. Класификацията на
авторски програми на Мариам Кадеми и др. [6] и
сравнителният анализ на Тери Стюарт и др. [8]
дават добра ориентация в предлаганото
разнообразие от програми. Като модел за
дизайна на упражнението е използван софтуера
с речеви балони на Рупърт Уегъриф и Лин Доус
[10]. Разликата е, че балоните при Уегъриф
поставят участниците пред дилема и историята
може да се развие по два различни начина, в
зависимост от избраната алтернатива, докато
създаденото от CourseLab упражнение не
предлага алтернативни варианти на историята,
а балончетата служат за анонсиране на
говорещите.
По своя интерфейс CourseLab прилича на
усложнена версия на PowerPoint, с функции за
добавяне на анимирани обекти и формуляри за
въвеждане на текст. Обучаваните могат да
въвеждат текст върху текущ слайд, който при
преминаване на следващия не се запазва.
Работата по изграждането на курс може да
започне след инсталиране на програмата от
сайт на адрес: http://www.courselab.com/view_
doc.html?mode=doc&doc_id=57999609925791485
67, при попълване на регистрационна форма. За
един отделен курс в платформата се
препоръчват около 10 модула (интерактивни
упражнения). Тяхното подреждане може да се
променя посредством влачене и пускане с
мишката.
Преди окончателното публикуване на курса
трябва да са налице следните условия:
а) Попълнени идентификатор (SS001) и
описание на курса. Това се осъществява
чрез: File>Course Runtime Settings. Описанието на целия курс е същото, като
това на отделните модули.
б) Попълнени идентификатори и описания
на отделните модули. Следваният път е:
двоен клик върху Модул 1>Module>Runtime Settings>въвеждане на идентификатор SS001-1. За Модул 2, съответно:
двоен клик върху Модул 2>Module>Run
time Settings>въвеждане на идентификатор SS001-2. За следващите модули
идентификаторите се въвеждат по
аналогичен начин.

За публикуване на курса се следва пътя:
File>Publish Course>Run under scorm 1.2 LMS
(Поставя се отметка на тази опция, тъй като тя е
съвместима с Блекборд 9.1 и Мудъл 2.1, или повисока версия). При липса на съвместима със
скорм система за електронно обучение, се
отбелязва опцията „Run from CD”, курсът се
записва на CD-RW диск, и по-късно се копира
върху отделните компютри на обучаваните [3].
2. Резултати
Публикуваното упражнение има характер на
симулация
със
затворен
край,
според
критериите на Кен Джонс: симулирана среда
(описание на ситуация, задаване на роли и
предоставяне на ключови факти); структура и
реалистичност на изпълняваните функции
(липса на оценка при некоректно въведен текст)
[5]. Поставената пред участниците задача се
изразява
в
обмен
на
факти
между
производители на грозде, работещи при
различни условия. Диалогът се основава на
структура, при която, всеки участник, след
отговор на въпрос, задава на събеседника си
същия въпрос, получава отговор и задава
втори, нов въпрос. По този начин, участниците
дават различни отговори на едни и същи
въпроси, и се редуват при въвеждането на нови
теми.
Целите на упражнението са: употреба на
ключова
терминология
от
лекциите
и
фактологичи знания от изучавани дисциплини,
задаване на въпроси и практическо приложение
на граматични правила, упражняване на
писмени умения чрез попълване на празни
текстови полета и усъвършенстване на
уменията за водене на балансиран разговор,
без доминиране на една от страните.
елементи
от
дизайна
на
Основни
упражнението са три вида слайдове: заглавен,
мастър слайд и нормален. Те са достъпни при
следване на пътя: View>Title/Master/Normal.
Заглавният слайд съдържа заглавие, лого и
бутон за навигация. В мастър слайда се вмъкват
обекти и бутони по желание, които стават
валидни за всички следващи (нормални)
слайдове. В нашия случай, мастър слайдът
съдържа
бутон
за
връзка
с
онлайн
звукозаписващо устройство [9] и бутон, отварящ
меню с указания за работа.
Упражнението е предвидено за работа по
двойки с общ компютър. Желателно е да се
работи в присъствените занятия, макар че при
необходимост, работата по двойки се провежда
от разстояние, а диалозите се изпращат във
форума, прикачени към постинги. Учебните
процедури се изразяват в писмена размяна на
реплики при първия прочит на упражнението.
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Началото на въпросите и отговорите е дадено, а
продължението се въвежда от всеки собственоръчно, според възприетата роля. Тъй като
при преминаване на следваща страница,
въведеният текст не се съхранява, желателно е
при достигане край на страница, колебаещите
се да потърсят съдействие от преподавателя.
Вторият прочит на диалога е устна размяна на
реплики. Въз основа на опорните начални
фрази и запомненото от предишната писмена
практика, участниците допълнително развиват
отговорите си. При трето изпълнение, в
идеалния случай те само следят балончетата,
указващи кой говори, като игнорират или
перифразират опорните изрази. Следването на
този начин на действие показва постепенното
отдръпване на опората, наречена от Брунер
„когнитивно
скеле”,
с
нарастването
на
увереността на говорещите [2]. Когато този
момент настъпи, те записват диалозите си и
изпращат звукозаписите във форума на
Блекборд.
Проведените в присъствените занятия
диалози варират по своето качество и спазване
на указанията. Един от изпратените диалози се
отличава с оригиналност и запълване на
дадената схема със собствено съдържание.
Другите
два
показват
склонност
към
довършване на започнатия отговор с една или
две думи, и избягване на конкретизация и
примери. Участниците укрепват когнитивното
скеле, вместо да го демонтират. Поради
изчезването на написания в текстовите полета
текст, те водят паралелни записки на хартия.
Финалната фаза на говорене реално не се
достига, а се заменя от четене при раздвоено
внимание между слайдовете на интерактивното
упражнение и странични записки.

автентичност
и
правдоподобност
[5].
Настоящият вид възпрепятства обучаваните
открито да четат написан текст, вместо да се
стремят към припомняне и говорене.
Проведеното активно изследване засега не
потвърждава хипотезата, че подпомаганите от
упражнение
диалози
са
симулативното
продължителни
и
аргументирани.
Това
заключение се основава на малък брой
изпратени диалози, тъй като обучаваната група
се състои от шестима магистри. Все пак,
наблюдението насочва към подобрение на
дизайна чрез съкращаване на стартовите
фрази, въведени в текстовите полета. Това ще
открие повече пространство за творчество, и ще
създаде затруднения пред разпространението
на един и същ сценарий сред цялата група
обучавани. Откриването на начин, по който
лесно да се разглеждат слайдовете, и
същевременно да се пише в Блекборд форума,
ще повиши значително функционалността на
упражнението и приложението му за диалози
при взаимна отдалеченост на говорещите.
Въпреки
споменатите
технически
несъвършенства,
упражнението
изпълнява
целите си да стимулира сътрудничеството и
практическото приложение на ключова лексика,
граматика и фактология. Едновременно с това,
развива уменията за писане и интерактивната
компетентност, изразяваща се в редуване на
партньорите при въвеждане на нови теми, и
балансиране дължината на изказванията.
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Заключение
Програмата
CourseLab
2.4
показва
задоволителни резултати в създаването на
интерактивно съдържание. Инструментите на
упражнението позволяват на обучаваните да
оказват въздействие върху съдържанието и да
контролират
темпото
на
своите
изяви.
Невъзможността да се съхранят направените
промени може да се приеме за недостатък, от
гледна точка на обучаваните. За сравнение,
много американски бизнес симулации имат
вградена обратна връзка за корекция и оценка
на въведения текст. В този смисъл, подобрение
на техническите характеристики на упражнението може да се търси в други авторски
програми, като Adobe Flash, но те не са
безплатни. От друга страна, според Кен Джонс
въвеждането в симулацията на механизми за
коригиране и оценяване намалява нейната
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CREATING AN INTERACTIVE TUTORIAL WITH THE AUTHORING TOOL
COURSELAB 2.4
Ivanka Natova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The current report aims to present an interactive simulation tutorial in SCORM 1.2 format, its authoring tool,
CourseLab 2.4, and its use in structuring dialogues on professional topics. The introduction examines options for
improving the quality of an online English language course in Blackboard 9.1 LMS. The materials and methods section
includes the criteria for searching an interactive content authoring tool and directions for using it. The results are focused
on the tutorial characteristics and the dialogues supported with it. The conclusion suggests ways of improving its
application.
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НЯКОИ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДАННИ И СТРУКТУРАТА НА БАЗИ
ДАННИ В ГИС ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата статия се разглеждат организацията и структурирането на специализирани данни за горите,
необходими за работата и управлението на горските стопанства. Изложени са основни принципи и методи за
организация на горскостопанска информация на концептуално, логическо и физическо ниво. Целта е структуриране на данните според приет модел за бази данни (БД) и формулиране на етапите при проектирането на БД за
горите в среда на ГИС. Организацията и структурата на релационната БД са направени в съответствие с особеностите на пространствените и непространствените данни за избрана горска територия.
Ключови думи: ГИС, БД модел, организация на информацията, структура на БД.
Key words: GIS, Database Model, Information Organization, Database Structure.
JEL: C88, L86, Q23, R52.

турата на данните е начинът за подредба на
основните елементи данни, според възприет
модел на данните, проектиран да отрази записа
на данните в компютърната система.
Съдържанието на информационния модел
включва правила за структуриране на данните
(статични свойства на обектите); специфични
операции над данните (динамичните свойства
на обектите) и специфични информационни
структури. Съществуват редица модели и структури за географските данни (табл. 1).
ГИС са информационни системи, работещи с
географски данни, които могат да се разглеждат
в три аспекта - пространствен, тематичен и времеви. Всеки географски обект притежава пространствени и описателни характеристики.

Увод
Географските информационни системи (ГИС)
представляват приложен софтуер със специфични функционалности за работа с пространствени и непространствени данни. Чрез системата за управление на бази данни (СУБД) в среда
на ГИС се изпълнява цялостната обработка на
информацията (фиг. 1) и превръщането на данните в информация:
- преобразуване – трансформиране на
данни от един формат в друг;
- организиране – организация и реорганизация на данните в бази данни (БД), съобразно с правилата и процедурите за
управление на БД;
- структуриране – форматиране или повторно форматиране на данните за специално софтуерно приложение;
- анализ, моделиране, статистически анализ и визуализация на данните в процеса
на вземане на решения.

1.1. Модели на пространствени данни. Векторен и растерен модел
Пространствените (графичните) данни характеризират геометричната форма, големина и
ориентация на обекта; положението на обекта,
изразено с координати (равнинни или пространствени); пространствените връзки с други обекти чрез топологични характеристики. Пространствените данни се представят и съхраняват в
компютърните системи чрез двата основни модела за структуриране на графични данни - векторен и растерен. Във векторния модел основен
елемент е линията (векторът), а в растерния
модел - мрежовата клетка.
В различните компютърни системи (CAM,
CAD, CADD, GIS, LIS) се прилагат разнообразни
подходи за структуриране на графичните данни.
При векторния модел те се съхраняват чрез координатни двойки или тройки, описващи основните елементи на обектите (фиг. 2). При тополо-

Фиг. 1. Превръщане на данните в информация

1. Модели и структури на пространствените и
непространствените данни
Моделите на данни са средство за абстракция и метод за представяне на обектите. Струк-
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Табл. 1. Модели и структури на географски данни

Векторен модел
(Vector)
Пространствени данни
(Spatial)
Растерен модел
(Tesselation)

Непространствени данни
(Attribute)

неструктуриран модел
(Unstructured)
топологичен модел
(Topological)
регулярен модел
(Regular)

тип спагети
чрез примитиви
обект по обект
насочен граф
прост
сложен
неструктуриран
прост(Grid)
йерархичен
TIN

нерегулярен (Irregular)
Смесени модели (Hybrid)
Плосък файл (Flat File)
Линеен списък (List)
Йерархичен модел (Hierarchical)
Мрежов модел (Network)
Релационен модел (Relational)
Обектно-ориентиран модел (Object Oriented)
Обектно-релационен модел (Relational Object Oriented)

гичния модел се описват връзките между пространствените обекти чрез топологичните им
свойства - свързаност, пресичане и близост.
Тези топологични характеристики се въвеждат
като допълнителни атрибути в БД на ГИС.

държащи цифровото описание на основните
обекти (точки, линии, полигони) и отношенията
между тях или в слоеве - покрития, разглеждани
според предназначението и съдържанието им
(фиг. 4). На всеки обект се присвоява вътрешен
идентификатор, който служи за връзка между
графичния обект и тематичните атрибути.

Фиг. 2. Основни елементи на географските данни
Фиг. 4. Интегрирани данни в БД

В растерните модели на всяка клетка (пиксел) (фиг. 3) съответства еднакъв участък от
земната повърхност, като се съхранява местоположението и цветовия нюанс (или степен на
сивото). В отделни таблици се записват техните
характеристики (атрибути), отразяващи типа
земно покритие и принадлежността към група от
пиксели, формиращи даден клас обекти.

Съвременните ГИС използват различни технологии за вход и изход на векторните и растерните данни, но също позволяват визуализирането и обработването им в едни и същи приложения, както и конвертирането на векторни
към растерни данни и обратното.
Графичните данни се организират тематично
според съдържанието или типа на земното покритие, като за целта се сформират различни
тематични слоеве. За слоеве, които заемат обширни територии, данните са разделени на части (например, землища, горски стопанства). Геореферирането е задължителен процес на приемане за всички слоеве от дадена територия на
обща картна проекция и съвместяване на координатни системи с общо начало. Това позволява по-голяма гъвкавост при анализа и визуализацията на данните.

Фиг. 3. Растерен и векторен модел на данните

В много случаи основните примитиви в графичните данни се комбинират в покрития, съ-
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всеки обект се идентифицира чрез уникален
идентификатор. Топологичната информация
изрично се съхранява чрез използване на метод,
подобен на топологичната структура на данните.
Непространствените данни се съхраняват в отделни релационни таблици. Обектите в пространствените и непространствените релационни
таблици са свързани с общи идентификатори [6].

1.2. Модели на непространствените данни
Непространствените (атрибутни) данни съдържат тематични и времеви характеристики :
- описание на признаците на обекта – тип,
наименование, параметри;
- непространствени връзки с други обекти;
- момент или период от време, през който
съществува или се изменя обектът.
За ефективно съхраняване на неграфичните
данни се използват различни структури на данните, като се групират по подходящ начин за
улесняване на достъпа до тях и управлението
им. Изборът на подходяща структура е свързан
с възможностите за по-бързо и икономично (с
минимум ресурси и време) обработване на информацията. Дефинирането на структури от
данни става по общи правила за връзките между данните и възможните операции между тях.
Най-често използваните структури на неграфични данни са масив от данни, линеен списък,
дърво и граф.
Основен елемент за организиране на неграфичните данни е елементът от данни. Група от
свързани елементи от данни образуват запис.
Например, в инвентаризацията на горските ресурси един запис съдържа свързани данни за
едно насаждение (номер отдел, номер подотдел, дървесен вид, средна височина, среден
диаметър и други параметри). Един запис може
да съдържа комбинация от показатели и данни с
различни видове формати и стойности. Съвкупността от записи или полета формира масив от
данни.
Релационните структури от данни съдържат
логически свързана информация във вид на
таблици със записи - комбинация от признаци,
характеризиращи обекта в дадена предметна
област и отношенията между записите. Таблицата е разновидност на нормализиран линеен
списък, което е предимство на структурата. При
нормализацията в тази структура се добавят
ключове (атрибути), които свързват таблиците и
улесняват обработката на данните. В съвременните ГИС атрибутните данни се съхраняват
в релационни БД като съвкупност от структурирани в таблици с данни, при което таблиците се
явяват свързани в отношения. Във всяка таблица се записват обекти от определен вид или
клас.
Структурата на геокодираните данни е разработена, за да се поддържа връзката между
пространствените и непространствените данни.
Структурата
на
данните
във
векторнобазираните ГИС софтуерни продукти е такава,
че и пространствените, и непространствените
данни се съхраняват в релационни таблици.
Векторните данни се съхраняват в отделни таблици от таблиците с тематичните атрибути, като

2. Концепции за модели на БД - релационен
модел БД
2.1. Модели на БД
БД представляват логически свързани и
структурирани данни, които се състоят от записи
с различна структура, подредени систематично,
съхранявани и управлявани съвместно. Чрез
създаването и използването на БД се постига:
- отделяне на данните от съответните
приложения;
- осигуряване на логически (концептуален)
поглед върху данните независимо от физическите подробности на съхраняването
им;
- достъп до данните, необходими за отделните потребители и приложни програми.
Концепцията за модел на БД включва принципите и правилата при организиране на работата с данните (съхраняване, обработка, преобразуване, извличане, представяне) и осигуряване достъпа до данните. Съществуват различни
БД според използвания базов модел за организация на данните (йерархичен, мрежов, релационен, обектно-ориентиран с различни нива на
представяне на избрана предметна област
(фиг. 5).

Фиг. 5. Структура на различните модели на данни

БД може да се разглежда в три аспекта - потребителски (приложения), логически (схема и
подсхеми) и физически (организация и съхранение). Приложенията са независими от физическото съхраняване на данните. Поддръжката на
БД се осъществява от СУБД, като извличането
на информация от нея става по зададени критерии чрез:
- система от програми, поддържащи средства за определяне на схемата на БД и
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-

обезпечаващи изпълнение на операциите над нея;
съвкупност от програми и инструкции
(специализиран софтуерен продукт), осигуряващи създаването, поддържането,
функционирането и използването на БД
от множество потребители.

който сочи към запис от друга релация. Той се
създава, като копие от първичния ключ на едната таблица се включи в структурата на втората
таблица, за която той се явява външен.

2.2. Релационен модел
Релационният модел на БД е характерен с
възможността разнородни по произход данни да
се съхраняват в релации (таблици), като се установят връзки между тях. В сравнение с останалите модели той осигурява най-добра гъвкавост, логическа и физическа независимост данните и постига добра интегрираност на данните.
Релационният модел е прост и естествен начин
за представяне на данните чрез таблици, базиран върху строга математическа основа на модела (теорията на множествата и предикатната
логика).
Първичният ключ осигурява адресирането на
записите в релационния модел. В БД за горското стопанство един запис (подотдел) може да се
идентифицира еднозначно чрез комбинация от
два атрибута – Otdel и Podotdel. Чрез външния
ключ (фиг. 6) се създават връзки между записи в
две (или повече) релации, като той е указател,

Фиг. 6. Външен ключ в БД за горите

Данните в релационните БД се съхраняват и
достигат посредством два вида релации (базови
и производни). В базовите релации се съхраняват данните, което съответства на физическото
им представяне в таблици. Производните релации (изглед и заявка) се изразяват в прилагането на операции над релациите. Отношения
между таблиците в релационните БД са показани на фиг. 7 и фиг. 8.

Фиг. 7. Отношение „едно към много” 1:M

Фиг. 8. Отношение „много към много” N:M

за основни операции за обработка на БД и релационното смятане чрез формален непроцедурен език, с който потребителят указва съдържанието на резултантната таблица.

При отношението „много към много” релацията се осъществява чрез допълнителна свързваща таблица, която съдържа копия на първичните ключове на двете таблици. Свързващата
таблица представлява сложен първичен ключ
на отношението, а всеки от първичните ключове
на таблиците играе ролята на външен ключ за
свързващата.
За да се комбинира информацията от няколко таблици е необходимо да се използват релационните операции, които свързват тези таблици при условие, че имат общ първичен ключ.
Релационните операции обновяват релационната БД (въвеждане на запис или поле, изтриване,
модифициране) или извличат данни от БД по
зададени условия от потребителя.
Заявките към БД и получените в резултат
справки (таблици) се изразяват със средствата
на релационната алгебра чрез формален език

3. Организация и структура на релационна
БД в ГИС
Организацията и структурата на БД в ГИС са
определящи фактори при функционирането на
тези системи и превръщането на данните в полезна за потребителите информация. Организацията на БД зависи от приетия модел на БД;
отношенията в БД; операционната система;
прилагането на определен тип архитектура
СУБД и самото проектиране на БД.
Моделите на данни представят предметната
област, а моделите на БД са тяхното софтуерно
изпълнение. Процесът на моделиране при БД
включва превръщането на данните в организи-
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рана БД на концептуално, логическо и физическо ниво. Концепциите за модели на БД изразяват различните подходи за организация на данните в среда на ГИС, като се отчитат различията в участващите основните елементи данни.
Графичните елементи и описателните елементи
(фиг. 2) имат различни изисквания при съхранението и обработката им [5].
Според целите и възприетия модел на БД се
организират и структурират в йерархични, мрежови, релационни, обектно-ориентирани или
обектно-релационни БД (фиг. 5). Организацията
в БД отразява отношенията между данните и
описва логическата връзка между обектите и
свойствата им. Пространствените отношения
описват връзките между различните обекти в
пространството и се използват при анализ на
данните и моделиране. Те могат да се наблюдават непосредствено, когато данните са представени в графичен вид. По-трудно се изграждат
пространствените отношения чрез организация
и структуриране на неграфичните данни, геокодирани към графичните данни в БД. Те изискват
значително пространство за съхранение на данните и повече време за обработка.
Данните в БД в ГИС за горите са статични и
се съхраняват за относително дълъг период от
време, независимо че актуалното съдържание
за обектите може да се е променило. По тази
причина данните се диференцират на входни,
междинни, операционни и изходни. Достъпът до
данните от БД в компютърната система става
чрез определяне на пътя до йерархично подредени папки в операционните системи, използващи графични потребителски интерфейси.
Концепцията за работната област (Workspace),
използвана от много ГИС пакети, се базира на
създадената вече структура на папките и осигурява компактното съхранение на файловете с
данни за конкретен проект.
В съвременните компютърни приложения управлението на информацията е на основата на
архитектурата клиент-сървър чрез файлове, БД,
Web и специализирани групи сървъри. Те позволяват на клиентите и потребителите да извършват обмен на данни в различни форми,
придружени от стандартизирани и поддържани
метаданни за по-лесен достъп и търсене на характеристики от съществуващите данни в БД.

тегии, въвеждане на специфични критерии, използване на оптимални модели за входна и изходна информация. Подобна методология гарантира широка приложимост и възможност за
използване на такива специализирани БД, без
това да зависи от конкретното компютърно приложение. Това осигурява качеството на продукта БД по отношение на точност, пълнота и
ефективност и лекота на използване от потребителите.
В процеса на проектирането на БД (фиг. 9) на
концептуално, логическо и физическо ниво като
резултат се получават съответните схеми [4].
При проектиране на БД за горите се дефинира
предназначението, структурата, характеристики
на горските обекти и съдържанието й в съответствие с изискванията на потребителите и нормативната уредба за горите.

Фиг. 9. Нива на абстракция и етапи в БД

При организиране на БД се прилагат принципи и правила за съхраняване, обработка, преобразуване, извличане, предаване на данните,
които облекчават в значителна степен достъпа
на крайния потребител до тях. Това е особено
важно в практиката, където се акцентира на
потребителската стойност на ГИС като информационна система (например, спестяване на
време за достъп до необходимата информация,
лекота при анализа и възприемане на информацията). Оценката на БД от потребителите е
във връзка с приложната страна на БД и възможностите за получаване на отчети, визуализация, достъп до менюта, време за достигане до
определена информация или за въвеждане на
нови данни в БД. Физическото съхраняване на
данните (магнитна медия, капацитет за съхраняване, минимално дублиране, бързо четене) е
определящо за сигурността на данните, изискванията към компютърната техника и стойността
на системата при физическата реализация на
БД.
За успешната реализация на релационна БД
още в етапа на проектирането й трябва да са
определени таблиците, които са нужни; полетата във всяка таблица; първичните и външните
ключове; връзките между таблиците. Определянето на съдържанието на таблиците в БД е съществен елемент в изграждането й. Колко таблици ще има в една релационна БД, зависи от

4. Проектиране и реализация на релационна
БД в ГИС за горите
Проектирането на БД се основава на прост,
но много ефективен принцип на отделяне на
решенията, свързани със същността и съдържанието на БД, от тези за създаването и реализацията им. Проектирането на БД за горския
сектор включва прилагане на поредица от стра-
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броя на описваните класове от обекти. Обикновено в една таблица се записват данните, които
се отнасят за един клас от обекти. Конкретно в
БД за работата на едно ДГС има таблици за отдели, подотдели, горски имоти, обекти във НАТУРА 2000, кадастър. За дейността на регионално и национални ниво (РУГ и ИАГ) в общата
БД се предвиждат таблици по горски стопанства
и землища. Определянето на полетата във всяка таблица включва името на полето, тип на
данните, размер на полето, формат на данните,
стойност по подразбиране, условия за допустима стойност, ключове (първичен ключ или съставен). В БД за горите полетата за идентификация на насажденията са номерът на отдел и означението на подотдела, а за свързването на
основната таблица от слой LESO с таблици от
слой CADASTER се използват номер на землище, масив и парцел. Когато първоначално няма
поле или набор от полета, подходящи за първичен ключ, то за еднозначно идентифициране
на всеки запис се генерира ново поле. При неправилно определяне на таблиците е възможно
възникване на аномалии (на излишество, обновяване, включване, изключване), за което се
налагат процедури на нормализация (синтез и
декомпозиция). Една от най-честите причини за
отклоняване от посочените правила е увеличаването на производителността (използвано
време и ресурси, сигурност). Например, ако се
налага изчисляване на горскостопанска характеристика по данни от съществуващи полета в
БД за десетки хиляди записи, по-приемливо е
да се въведе допълнително ново поле, съдържащо резултата и то да се обновява, когато има
промени в определен запис. Друга причина за
отклонение от правилата е стремежът да не се
отварят едновременно голям брой файлове.
Всяка отворена таблица задейства указател на
файла и заема място в паметта, което може да
забави работата на програмата при множество
отворени файлове. Данните за територията на
дадено горско стопанство се съхраняват в компютрите в седалището му, както и в обща БД за
горския отрасъл. Активният достъп до данните
се осъществява от няколко служители чрез локална мрежа с възможности за обмен на регионално и национално ниво. Тук акцентът се поставя върху бързия достъп до данните и възможността за едновременна работа потребителите.
В настоящата разработка са обобщени опитът и резултатите от създаване и структуриране
БД в ГИС за различни по тип обекти в горския
сектор у нас - горски и ловни стопанства и учебно-опитни обекти [1, 2, 3]. Използвани са величини, категории и номенклатури при описание
на обектите в горски територии, съгласно нормативно утвърдения ZEM формат за обмен на

данни за горски територии. Основа за създаването на БД са съществуващите данни за обектите от горскостопанските им планове. Основните
входни данни са векторни данни и атрибутни
таблици с данни от слой LESO и слой
CADASTER. В последните години все по-широко
се използват растерни данни за горски територии - цветни ортофото- и спътникови изображения. След изграждане на БД се структурират
слоеве в среда на ГИС и се разработват потребителски тематични приложения.
Изводи и препоръки
Обобщената схема за изграждане на БД за
горите в ГИС е препоръчително да обхваща
следните етапи:
- създаване, попълване и редактиране на
БД (таблици, индекси, ключове, връзки
между таблиците, ER диаграма, заявки);
- изменение на структурата на БД, нормализация – добавяне, премахване и промяна на таблици, полета, индекси, използване на заявки;
- изграждане и програмиране на потребителски интерфейс, формуляри, менюта,
ленти с инструменти;
- създаване и редактиране на отчети;
- тестване, конфигуриране на системата за
безопасност, права на достъп;
- комплектоване на приложения.
Заключение
За оптимизация на структурата на БД при интегриране на разнородна информация за горите
и за осигуряване на ефективността на БД в ГИС
за горите са валидни основните правила:
- определяне на съдържанието на всяка
таблица и поле; анализ, проверка, корекция на специализираните данни;
- създаване на нови полета, ключове, индексиране на полета за целите на пространствения анализ;
- разделяне на таблици при наличие на голям брой празни полета; при наличие на
повтарящи се полета, се създават подчинени таблици;
- ако дадена информация се повтаря в
много записи, тя се премества в отделна
таблица и се установят отношенията
между таблиците;
- за намаляване на обема на данните се
използват справочни таблици за преглед
и актуални таблици с номенклатури в
горското стопанство;
- в таблиците не се съхранява информация, която може да се изчисли по данните от други свързани таблици, ако това
не води до времеви загуби;
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-

обединяване или припокриване на данните и определяне на стратегия за управлението им; тематично аранжиране
по слоеве; изисквания за оптимален брой
и съдържание на слоевете; извършване
на сечения между слоеве.

3.

4.
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ASPECTS OF THE ORGANIZATION AND DATABASE STRUCTURE IN FORESRY GIS
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article discusses the organization and structuring of data used in forestry activities. The basic principles of data
modelling and the methods of information organization are presented on three levels - conceptual (data model), logical
(data structure) and physical (file structure). The aim is to structure the data according to the chosen database model
(relational, or object-oriented, or etc.) and design a specialized database in forestry GIS. The organization and structure
of the relational database have been adjusted to match the unique characteristics of the spatial and non-spatial data of
the selected forest area.
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КАРТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ РАЗПОЛОЖЕНИ
В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА БЪЛГАРИЯ
Мария Гуркова, Емил Галев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Статията информира за успешното използване на спътникови снимки при създаването на дигитална база
данни за недвижимите културни ценности разположени в горски територии у нас. Втората по важност цел на
проучването е да опише методологията на картографиране, с използването на сателитни снимки и в съчетание с
традиционни методи. В процеса на изследване е събрана голяма по обем информация за горите и горските територии попадащи в границите на недвижими културни ценности или в техните охранителни зони. Разработването на лесно приложима методология в картографирането на обекти в горска среда с използване на дистанционни
методи ще бъде много полезно за нуждите на проектирането на горските ландшафти, които в много случаи са
трудно достъпни и неудобни за извършване на необходимите измервания при традиционните способи на картиране. Сателитните изображения от GoogleEarth са използвани като техническо средство за картирането на голяма част от археологическите и исторически обекти и техните защитни зони. Използването на сателитните снимки
е частично, защото някои от изследваните обекти не могат да бъдат видени на монитора по една или друга причина. Новосъздадената база данни ще даде възможност на специалистите да оценяват рекреационния потенциал на горските ландшафти и да се набелязват приоритетни зони за опазване или за туристически и рекреационни дейности в горите като цяло и да се очертават конкретни горски терени за развитие на бъдещи рекреационни
дейности и занимания в частност. Статията обсъжда характеристиките, които трябва да съдържа графичната
база данни за културните ценности с оглед нейното оптимално използване в практиката. Създадените карти ще
помогнат на специалистите да идентифицират обектите от културното ни наследство и да планират дейностите
по опазването им.
Ключови думи: картиране, културни ценности, горски територии, база данни.
Key words: mapping, objects of historical importance, forest areas, database.
JEL: Q23, Q26, L83.

картиране на площите, опис на дървесните и храстови видове);
- създаване на фотоархив.
Обект на изследване са недвижимите културни ценности разположени в горските територии на България.
Предмет на изследване са местоположението, границите и основните физически признаци
на конкретните обекти, както и на тези, които
нямат статут на културни ценности, но имат
потенциал за постигане на такъв статут или
добавят стойност към обектите.
При идентифицирането на горските културни
ландшафти и точното картиране на недвижими
културни ценности в тях, географските информационни системи са несъмнено с незаменима
роля. ГИС осигурява възможност да се събира
на едно място, да се съчетава и изследва практически всякаква информация, да се класифицира, включва, изключва, степенува и развива
във времето.
ГИС-базирани платформи отдавна се използват в практиката от много специалисти. Такива
са: „Археологическа карта на България”, тясно
специализирана за нуждите на археолозите, със
строго регламентиран достъп [1]; интерактивна
карта за зоните по Натура 2000 [2]; електронна
платформа на база ГИС за картиране на стари-

Увод
Създаването на дигитална графична и текстова база данни за недвижимите културни ценности и техните охранителни зони, разположени
в горските територии на България ще подпомогне практически процеса работата на специалистите, както и учебните занятия на студентите и
специализантите. Данните ще могат в бъдеще
да се използват за определяне на историческите културни ландшафти.
За създаване на такава база данни може да
се набележат следните основни задачи:
- проучване на въпроса за класификацията
на недвижимите културни ценности въз
основа на данни от нормативни документи от националното и международното
законодателство;
- събиране, изучаване и систематизиране
на наличната текстова и графична информация натрупана през времето отпреди въвеждането на правила и закони,
касаещи опазването, консервацията и
социализацията на тези обекти до настоящия момент;
- анализ на отделните обекти и техните
елементи (уточняване на границите посредством измервания с GPS, подробно
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те гори в България, разработена от WWF върху
ортофотобазата на Google Earth [3].
Специално за нуждите на горското стопанство ГИС предлага карти с информация за характеристиките на горскодървесните насаждения,
извършваните сечи и залесявания проследяване на тяхната ефективност и целесъобразност.
ГИС помага да се проследят ареалите на автохтоната растителност и развитието й във времето, по този начин могат да се очертаят исторически достоверни области с автохтонен ландшафт.
Най-важното качество на базата е, че информация от различни източници и с различен
формат може да се съпоставя, съчетава и изследва. Точното мащабиране позволява прецизност при измерванията и проектирането, а съхраняването на информацията може да бъде в
най-разнообразни формати.

ГИС са особено ценни за определяне на специфичния териториален обхват на паметниците
на културата. При определянето на обхвата на
линейни обекти се определя сервитут, но найчесто охранителната територия се определя
чрез горските подотдели. В лесоустройствените
планове обаче културните обекти се отразяват
неточно или схематично. Това налага да се
комбинира графичната информация от тях с
геодезическо заснемане, имотни граници и други. При комбинирането на толкова различна
информация на хартиен и електронен носител е
неизбежно да се получат грешки. Използването
на интерактивни карти в тези случаи ще улесни
процеса и практически ще елиминира неточностите.
Използването на ортофотоснимки без съчетаването с други традиционни методи не е достатъчно за идентифицирането на горските културни ландшафти. Това е така поради особеностите на релефа (наклон, микролефени форми и други), както и поради плътността на горската покривка.
Като всички интерактивни карти, така и тези
касаещи горските културни ландшафти трябва
да съдържат информация, подредена в слоеве
и допълнителни приложения. В слоевете трябва
да се отрази графичната база от данни за културните ценности и техните околни територии.
Като приложения могат да се разработят 3D
заснемане, хипотетични реконструкции, възможности за включване в туристически и културни маршрути, прогнозно развитие и много
други. С оглед нейното оптимално използване в
практиката, базата трябва да съдържа информация за:
- актуално ситуиране на обекта на недвижимото културно наследство и неговите
охранителни зони, както и режимите за
опазване:
- пътищата за достъп – автомобилни и пешеходни;
- защитените територии по Закона за защитените територии;
- защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;
- границите на горите по отдели и подотдели;
- горите, попадащи в Натура 2000;
- данните от общите устройствени планове;
- данните от Областните планове за развитието на горите;
- данни от информационната система за
горските територии и дейностите в тях на
ИАГ [4].
Особеност на повечето културни обекти в
горските територии е разнообразното архитек-

Материал и метод
В обхвата на изследването попадат предимно количествените аспекти свързани с недвижимите културни ценности, намиращи се в горските насаждения или в съседство с тях от гледна точка на тяхното значение за формиране
външния облик на горския пейзаж и особено
периферните части на откритите пространства.
В своите граници обаче, изследването включва
само най-общите физически параметри на
обектите.
Основният подход използван в настоящото
изследване е системният подход и по-точно
този негов аспект, който разглежда културните
горски ландшафти като множество от топологични единици.
Комплексният характер на проблемите в изследването наложи конкретният анализ и синтез
да бъдат постигнати чрез съчетаното използване на математико-статистически и рекогносцировъчни методи. Методът на компонентния и
пофакторен анализ е приложен при диференцирания анализ на ландшафтните компоненти.
Методът на графоаналитичния анализ е приложен за обобщаване на резултатите получени
при работата с изходните данни и при тяхното
коригиране съобразно новополучените данни от
теренните измервания.
При картирането на културни ценности в горски територии ГИС осигурява следните незаменими възможности: наслагване на информация
от горскостопански карти върху ортофотография. Особено подходящо е фотографирането
през зимния сезон, когато ясно се очертават
иглолистните масиви, а дори и някои специфични видови особености на смесените широколистни.
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турно решение, съобразено с конкретен специфичен терен. Тяхното съществуване е неразделно от средата, в която са създадени. Поради
голямата денивелация или разполагането на
паметника във вертикална плоскост, ортофотографирането или изчертаването в план не е достатъчно, за да се отрази ситуацията и състоянието на обекта. Възможностите, които предоставя ГИС в съчетаването на планово и триизмерно изображение позволяват заснемането на
паметника в три измерения да се включи към
основната платформа.
Освен за определяне на териториалния обхват ГИС, се използва и при следващите етапи
на опазването – консервация, реставрация и
социализация. Чрез цялостно проучване на територията около даден обект на недвижимото
културно наследство могат да се открият и други природни, културни или нематериални ценности. След извършване на компетентна преценка може да се стигне до разширяване на
териториалния обхват на паметника, включвайки тези допълнителни елементи. Такова проучване ще е полезно и за нуждите на културния
туризъм – включване на обектите в туристически маршрути или обогатяване и разширяване на
представата за паметника. Възможността туристът предварително да „проучи” обекта и неговите околности чрез мобилно ГИС приложение ще
го насочи към търсене на възможности за поширока туристическа обиколка.
Чрез ГИС могат да се извършват проверки за
изпълнението на предварително набелязани
мероприятия. Това е особено подходящо при
предварително планираните прогнозни периоди
в плановете за опазване и управление.
Чрез ГИС обектите на наследството могат да
бъдат изследвани чрез цялостно виртуално
моделиране – както паметника, така и средата
около него и чрез този модел да се изследват
бъдещите промени. Това е особено важно за
обектите в горските територии – по този начин
може да се изследва развитието на горскодървесната растителност във времето и въздействието й върху паметника и пейзажа като цяло.
Чрез ГИС могат да се проследят и някои негативни промени, свързани със забраната на
традиционни мероприятия като пашата, които
водят до нежелано самозалесяване и промяна
на характера на откритите пространства [5].
В комплексните карти може да се включи
информация и от сканиращи лазерни устройства за предварително проучване на територията
за наличие на археологически обекти. Така чрез
наслагване върху картния материал ще се прецизират областите, в които биха се очаквали
археологически обекти и ще се намали рискът
от ненужно извършване на отсичане на всички

дървета в проучваната територия, както е предвидено в чл. 105 Закона за горите [6]. Освен
това ще се планира поетапно проучване, което
ще позволи щадящо регулиране на горската
растителност, попадаща в проучвания участък.
Значението на ГИС при полевата консервация чрез презариване също е голямо, защото
ще позволи залесяване на вече проучените
участъци, планирано така, че да не застрашава
историческите структури, а от друга страна да
защитава проучените площи от негативни въздействия на околната среда като ерозията.
Изводи и препоръки
ГИС позволява да се обменят данни за мултидисциплинарни изследвания за нуждите на
интегрираната консервация „различни мерки,
целящи да увековечат културното наследство като част от съответната среда, сътворена от човека и природата, като използването и приспособяването на обектите на
наследството са за нуждите на обществото”
[7]. В Закона за туризма [8] паметниците на културата са определени като туристически обекти.
Това налага да се разглежда като туристически
обект и да се разработва като такъв цялата
прилежаща територия, заета от горскодървесна
растителност, откритите пространства и пътищата за достъп. Всяка дейност, свързана с поддържането на горите и благоустрояването в
обхвата на паметника има две цели – едновременно да обслужва туристическия поток и да
защитава изложените на риск структури.
Чрез ГИС могат да се проследят в хронологичен ред създаването и трансформацията на
цели територии и линейни обекти. Например
при опит за възстановка на културния ландшафт
от ХІІІ-ХІV век в Родопите ще се очертаят ясно
граничните укрепления (крепостите Гугутка,
Устра, Маточина и други) и горскодървесната
растителност около тях. Такива възстановки на
исторически културни ландшафти и наслагването на периодите ще дадат изчерпателна визуална информация за развитието им във времето. Мултидициплинарните изследвания ще определят чрез палеоботаничен и дендрохронологичен анализ автохтонната растителност. Ще се
установят факторите за устойчивост на горските
ландшафти и причините за изменянето им.
Картирането чрез наслагване на множество
информационни слоеве ще позволи детайлно
проучване на процеса на формиране на горските културни ландшафти и историческата им
съхраненост и принадлежност.
Заключение
Основна характеристика на ГИС системата е
възможността за надграждане на първоначал-
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ната информация. С навлизането и усъвършенстването на нови технологии се добавят и детайлни пространствени изображения. Тези
приложения са незаменими за обекти, разположени в участъци с голям теренен наклон,
стръмни или отвесни склонове – скални ниши,
релефи, укрепителни системи, т.е на места, за
които ортогоналното картиране не може да
представи необходимата информация в пълнота. Панорамните фотографии предоставят възможност за сигниране на изгледните места от и
към обекта, разглеждане на проблемите на пейзажа като буферна зона и като окръжаваща
среда и сезонните изменения на ландшафта.
Освен в пространството ГИС платформите
дават възможност за проследяване на развитието на обектите назад и напред във времето.
Чрез напластяване на историческата информация се установяват промените в горската покривка и видовия състав, както и в лесовъдските
признаци на насажденията. Това ще подпомогне
определянето на оптималното състояние на
горското насаждение и параметрите за устойчивото му развитие в бъдеще. За прогнозиране на
бъдещото развитие на дървостоите отдавна се
прилагат електронни платформи, които проследяват промените в характеристиките и в признаците на насажденията в зависимост от плани-

рани приложени въздействия. Тези прогнози
стават все по-точни и улесняват процеса на
планиране, същевременно могат да окажат незаменима помощ при опазването на горския
културен ландшафт
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MAPPING OF THE OBJECTS OF HISTORICAL IMPORTANCE IN THE FOREST
AREAS IN BULGARIA
Maria Gurkova, Emil Galev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Creating a digital database for the objects of historical importance within forested areas in Bulgaria is the focus of
discussion at the paper. The secondary of importance study goal is to describe the methodology of mapping using satellite photos and traditional methods combining with remote sensing data. The purpose of the development of the historical
sites in Bulgaria mapping methodology is to provide an objective and cost-effective survey method utilizing satellite remote sensing for the landscape design projects. GoogleEarth satellite imagery data is used as a technical aid to map real
archaeological and historical sites and their protected areas. The use of satellite photo was fractional, because some of
surveyed sites haven’t enough spatial areas and was not visible on the screen. The article illustrates a concrete instance
of applying created database in the practice. Using the newly-created database, it would be possible to the designers to
choose a methodology allowing the assessment of the recreational potential of the forest landscapes and to identify
priority areas for conservation or for tourist activities and recreation in the mountain forests in general and to delineating
sites for establishing future tourist activities in each forest region in particular. Archaeological sites and monuments provide valuable information about our history and represent an important educational and recreational resource. This paper
discusses also the GIS features and basic criteria that it should meet data types in order to make the best use of practice
and at the education. The maps have been created to assist non-archaeologists involved in forest development to identify archaeological sites, and set out the procedures which should be followed to avoid site disturbance.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА АНАЛИЗ НА
МРЕЖИ ОТ ОБЕКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Радослав Милчев, Галин Милчев, Иван Манчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Усъвършенстването на стратегията за електронен бизнес на организациите и стопанските субекти представлява непрекъснат процес, вследствие на засилената конкуренция и глобализация. Част от процедурите по усъвършенстване, включват постоянен анализ на потребителското мнение, формиране на общности от лоялни потребители, оптимизиране на стойностните вериги между организациите и стопанските субекти и техните доставчици, партньори и контрагенти. В тази връзка управленският персонал на всички равнища на организацията,
трябва да има на разположение подходящи инструменти за анализ на съществуващите взаимовръзки и за извеждане на основни зависимости и тенденции. Това е особено важно за малките и средни предприятия, които не
разполагат с достатъчен брой служители с необходимите познания в областта на информационните и комуникационни технологии. Настоящата статия изследва възможностите за внедряване на подходящ инструментариум
съобразен с ресурсите на малките и средни предприятия в областта на анализа на съществуващите мрежови
връзки между потенциалните обекти на интерес.
Ключови думи: е-бизнес, анализ на социални мрежи, малки и средни предприятия (МСП).
Key words: e-business, SNA, small and medium-sized enterprises (SME).
JEL: C8, C81, C82, D8, D85.

стойностните вериги, представляват част от основните дейности, свързани с електронния бизнес [2], които налагат по-детайлен анализ и изследване на основните зависимости и тенденции.
В тази връзка управленският персонал на всички равнища на организацията, трябва да има на
разположение подходящи инструменти за анализ от нов тип, базиран на методите на анализа
на социалните мрежи. При малките и средни
предприятия, подобна необходимост се появява
в още по-остра форма, защото подобни организации и стопански субекти не разполагат с достатъчен брой служители с необходимите познания в областта на информационните и комуникационни технологии, които да им осигурят необходимия инструментариум и неговото правилно прилагане при решаването на проблемите по усъвършенстване на концепцията за електронен бизнес.
В последните години голяма част от потребителите на услуги в Интернет, се възползват от
развитието на социалните мрежи, като създават
лични или фирмени профили в мрежи, като
Facebook, Google+, Twitter, LinkedIN, YouTube и
други. Основните цели на подобни действия са
свързани, както с добавянето на нови възможности за общуване и споделяне на информация,
така и с позициониране в личностен или бизнес
план [3]. В допълнение подобни действия, спомагат и за формиране на нагласи в потенциалните бъдещи потребители, поддръжка на вече
съществуващите групи от лоялни клиенти, бърза връзка и възможност за моментална реакция

Увод
Към днешна дата, управленският персонал
от всички равнища на организациите и стопанските субекти, разполага със значителен набор
от програмни продукти за решаване на различни
проблеми от областта на електронния бизнес.
Както показва изследването [1], малките, средните и големите предприятия и организации,
разполагат с широка гама от продукти обслужващи успешното мигриране на традиционните
бизнес процеси към техните електронни аналози, с цел успешно реализиране на поставените
бизнес цели. Масовото възприемане и навлизане на концепцията за електронен бизнес от
страна на организациите и стопанските субекти,
както като спомагателен канал за комуникация с
потенциалните клиенти, партньори и контрагенти, така и като основен такъв, поставят акценти
върху подходящата оценка на взаимоотношения
и връзки между различни обекти, в т.ч. потребителите, партньорите и евентуалните конкуренти.
Усъвършенстването на стратегията за електронен бизнес, което само по себе си представлява
един непрекъснат процес, налага и отчитането
на динамиката на посочените отношения и
връзки, с цел запазване на конкурентни предимства и позиции в условията на засилена конкуренция и глобализация. Управлението на връзките с клиентите, планирането на ресурсите на
организацията и стопанските субекти, процесите
по формиране на потребителското мнение, общности от лоялни потребители и положителен
имидж в Интернет, както и оптимизирането на
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с голям кръг от заинтересовани потребители
при екстрени обстоятелства. В това отношение,
[5] посочва, че социалните мрежи играят съществена роля и са критични, както по отношение
на формирането на нагласи, свързани с продажбата на стоки и услуги, така и по отношение
на разпространението на важна социална, бизнес и друга информация. Не случайно [6], показва, че привнесените малките влияния в подобни структури, могат да доведат до значителни промени и допълнително засилват интереса
към изследването на подобни структури.

те програмни продукти и решения в областта на
анализа и визуализацията на социални мрежи,
позволяващи създаването, модифицирането и
анализа на мрежи от обекти, имащи отношение
към електронния бизнес на организациите и
стопанските субекти. Въз основа на направените изследвания, ще се даде възможност за
идентифицирането на инструментите с найподходящи характеристики, позволяващи лесен
достъп, управление и извършване на анализ на
зададените мрежи, с което да улеснят управленския персонал при вземането на крайни решения. Натрупаният опит и добри практики ще
подпомогнат създаването на набор от основни
правила и модели, които могат да бъдат приложени при обучението на управленски персонал,
с цел прилагане на натрупания опит в решаването на проблеми по усъвършенстване на стратегията за електронен бизнес и постигането на
устойчиви бизнес резултати в среда на засилена конкуренция и глобален пазар. Насочеността
на изследването акцентира върху безплатните
програмни продукти, както и тези с отворен код,
които са подходящи за малките и средни предприятия, поради ограничения бюджет, с който
разполагат подобни организации и стопански
субекти за внедряване на нови информационни
и комуникационни технологии.

Фиг. 1. Мрежов модел на бизнес анализ под формата на ориентиран граф

Моделирането на подобни мрежи налага
познаването и използването на специализиран
апарат, базиран на прилагането на математическата концепция за графите, както е показано
на фиг. 1. В своята същност мрежата представлява множество от взаимно свързани и взаимодействащи си обекти, посредством различни
количествени или качествени показатели, която
може успешно да бъде визуализирана и изучавана чрез ориентирани или неориентирани графи. В случая отделните възли на графа, ще
представляват обектите, които формират мрежата, а техните връзки ще бъдат изследвани с
помощта на ребрата на графа. В общ случай
подобна структура, може да опише успешно
различни множества от взаимодействащи си
обекти, вариращи, от отчитане на свързаността
на съществуващите мрежови устройства и устройствата на крайните потребители обвързани в
интранет, екстранет или Интернет, до изследване на съществуващите контакти и взаимоотношения в потребителска група, структурата на
организацията или друго множество от организации и/или стопански субекти. При извършването на подобни анализи, визуализацията е от
съществено значение, както за разчитането на
резултатите, така и за тяхното тълкуване [4].
Настоящото изследване има за цел да разгледа основните възможности на съществуващи-

Тестова мрежа от обекти
За тестване на възможностите за създаване,
анализ и визуализация на мрежи от обекти посредством различни програмни продукти, беше
разработен тестов мрежов модел, обхващащ
взаимодействието между доставчиците и дистрибуторите на три примерни фирми. Предложеният подход е подходящ за изследване на ебизнес модела на взаимодействие на организации и стопански субекти, които се явяват преки
конкуренти. В случая моделът (показан на
фиг. 1) притежава 11 възела и 13 връзки, и може да се представи под формата на ориентиран
граф. В допълнение е заложена и атрибутна
информация, свързана с обема на доставките
от страна на доставчиците към производителя,
както и от страна на производителя към дистрибуторите, което позволява и анализ на формираните стойностни вериги и съществуващото
оскъпяване на произведената продукция. При
анализа на съществуващите програмни продукти, акцентът беше поставен върху тези разпространявани безплатно, с възможности за прилагане в управлението на микро, малки и средни
предприятия, както и при подготовката на управленски персонал от всички равнища за организациите и стопанските субекти.
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основни пакета. Пакетите sna [8] и network [9],
предоставят набор от инструменти достъпни в
команден ред, предоставящи възможности за
структуриране, оценка, анализ и двумерна и
тримерна визуализация на различни социални
мрежи. В допълнение, съществуват и възможности за генерирането на случайни мрежи, които са подходящи при първоначалното навлизане в особеностите на използване и извличане
на максималните възможности на продуктите. В
допълнение, потребителите могат да се възползват и от възможностите на пакета igraph [10],
позволяващ създаването и манипулирането на
ориентирани и неориентирани графи, както посредством класически методи свързани с теорията на графите, така и чрез нови методи. Интерес
представлява и използването на statnet [11]. В
случая, това е набор от софтуерни пакети акцентиращи върху мрежовия анализ и основното
статистическото моделиране на мрежовите
данни. На фиг.2 е показана визуализацията и
статистиката от създадената и изследвана тестова мрежа в среда на R, с използването на пакетите sna и network.

Изследвани програмни продукти
Продуктът R [7], представлява програмен
език и специализирана среда за статистически
изследвания и графична визуализация, който се
разпространява под лиценз GPL и може да работи в среда на различни операционни системи.
Потребителите имат осигурена конзола, в която
успешно да въвеждат единични команди или
групи от такива, с цел решаването на разнообразни проблеми от различни области, които се
нуждаят от мощен изчислителен потенциал. В
това отношение, програмният продукт и средата,
позволяват да се използват подходите и техниките осигурени от мощни комерсиални програмни продукти, като Matlab® на MathWorks®
(http://www.mathworks.com/products/matlab).
В
случая съществено предимство се явява възможността от вграждането на различни специализирани пакети за анализ, чийто библиотеки
могат да се използват съвместно с базовите
възможности и функции на средата R. При процесите свързани със създаването, изследването
и визуализирането на различни видове социални мрежи, от изключително значение са няколко

Фиг. 2. Изследвана мрежа в среда на R

Предимство на предложените решения е
тяхната организация под формата на библиотеки написани на езика C/C++, което позволява
тяхното вграждане в специализирани програмни
продукти, разработвани за нуждите на ръководния персонал от различните нива на организациите и стопанските субекти. Съществуват доб-

ри методи за експорт на визуализираните данни
в различни формати. Класическото им прилагане в команден ред, налага наличието на компютърни умения от по-високо ниво, с цел постигане на максимални резултати, както и предварителна подготовка в областта на манипулирането
и извличането на данните за анализираните
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мрежи, включително и специализирана математическа подготовка.
Програмният продукт Pajek [13, 14], представлява решение предназначено за работа в
среда на операционна система Windows, безплатно за некомерсиална употреба. Това го прави изключително интересно средство за прилагане в процесите на обучение, свързани със
създаването, обработването и визуализацията
на големи мрежи. В случая изследваните мрежи
могат да имат милиони възли, което представлява съществено предимство. Графичният потребителски интерфейс, макар и с доста остарял
изглед, позволява на потребители с различно
ниво на владеене на информационните и комуникационни технологии да оперират успешно в

средата на програмния продукт и да извличат
максимални резултати от своята работа. Графичните представяния в двумерен и тример
формат, позволяват динамично преместване на
възлите, което е предпоставка за по-ясни и четливи диаграми на изследваните мрежи. Предимство представляват и широкия набор от
входно/изходни формати, позволяващи повторното използване на създадените и анализирани
мрежи и в среда на други програмни продукти.
Известни проблеми може да създаде неправилното прилагане на кодовите таблици при генерираните входни данни и тяхната погрешна визуализация. На фиг. 3 е показан резултата от
анализираната и тествана мрежа в среда на
Pajek.

Фиг. 3. Изследвана мрежа в среда на Pajek

Програмният продукт SocNetV [12] (показан
на фиг. 4) е сравнително нова разработка в областта на анализа и визуализацията на различни видове социални мрежи. Програмата има
добре проектиран интуитивен графичен потребителски интерфейс, подходящ за потребители
с различно ниво на компютърни умения, с вграден интерфейс за статистика и анализи. Визуализацията позволява динамична промяна местоположението на възлите от изследваната
мрежа, но се наблюдават проблеми при онагледяването с вградените модели за визуализация,
изразяващо се в трудно установяване на възлите в рамките на работното поле, както и с правилното показване на текстовото описание на
отделните възли, независимо от стандартизирания входен формат, използван за създаването на мрежата. Програмата се разпространява
безплатно под GPL3 лиценз и е достъпна за го-

лям брой операционни системи, включително
най-масово използваните.
Решението NodeXL [16] (показано на фиг. 5),
представлява решение за анализ и визуализация на различни видове мрежи в среда на програмния продукт Microsoft Excel и ориентирано
към използването на операционна система
Windows. Решението е безплатно и с отворен
код, като предоставя базов макет за създаване,
анализ и визуализация на социални мрежи с
отлично проектиран графичен потребителски
интерфейс интегриран с този на електронната
таблица. Вградени са широк кръг от входно/изходни формати, механизми за анализ на
съществуващи социални мрежи, визуализация
на възли от мрежата посредством използване
на изображения създадени от самите потребители.
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Фиг. 4. Изследвана мрежа в среда на SocNetV

Фиг. 5. Изследвана мрежа в среда на NodeXL

нето на собствени програми - добавки, съобразени с особеностите на функционирането в среда на MS Excel, което позволява решаването на
специфични проблеми съобразени с дейността
на съответната организация или стопански субект. На фиг. 5 е показан резултата от анализа и
визуализацията на тестовата мрежа в среда на
NodeXL.

Използването на електронни таблици от голям брой потребители, допълнително разширява потенциалния кръг от ползватели на програмния продукт. В допълнение могат да се използват големия набор от вградени функции за
анализ, както и разработените анализи на други
производители, интегрирани със средата на
електронната таблица. Програмният продукт
дава възможност за създаването и интегрира-
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Фиг. 6. Изследвана мрежа в среда на NetDraw, част от UCINET

Фиг. 7. Изследвана мрежа в среда на Gephi

За съжаление, програмният продукт UCINET
[15], показан на фиг. 6, е с ограничено безплатно ползване в рамките на 90 дни от датата на
инсталирането. Програмата е предназначена за
използване в среда на операционна система
Windows, като според разработчиците може да
бъде използвана включително и на по-стари
версии на посочената операционна система.
Допълнително използването на програмата може да стане и под останалите операционни системи, чрез съответните емулатори. Програмата
прави разделяне между боравенето с изследваните мрежи и тяхната визуализация, като предоставя на потребителите отделни среди с гра-

фичен потребителски интерфейс. Програмата
се развива от началото на 80-те години на миналия век и се явява своеобразен стандарт за
възможностите на средата. Разполага със значителни възможности за анализ и визуализация,
но налага наличието на първоначален опит от
страна на потребителите.
Програмният продукт Gephi [17], представлява мощен инструмент за създаване и анализ на
мрежи от обекти. Програмата се разпространява
под GPLv3 лиценз и е достъпна с основните
потребителски операционни системи – Windows,
Linux и Mac OS. Графичният потребителски интерфейс е на високо съвременно ниво, като съ-
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четава инструменти улесняващи работния процес на потребителите, както по отношение на
коректното боравене с данните от мрежата, така
и във връзка с управлението на визуализацията,
особено в случаите на изследване на по-големи
множества от обекти, със съществуващи голям
брой връзки между тях. В това отношение потребителите могат да се позиционират върху
всяка област от мрежата представляваща интерес или дори да преместват увеличената зона,
като и двете действия са асоциирани и се изпълняват чрез мишката. В допълнение, програмата позволява написването и интегрирането на
собствен програмен код под формата на програми - приставки, подход, който може да бъде
използван при интегрирането на програмния
продукт за решаването на специфични бизнес
задачи от страна на организациите и стопанските субекти. Наличието на опит в използването
на програмни продукти от областта на анализа
на социални мрежи, е от значение при започването на работа с конкретния продукт. На фиг. 7
е показана изследваната тестова мрежа в средата на програмния продукт.
Изследването на различни видове мрежи с
помощта на статистически методи, може да се
извърши и чрез използването на програмният
продукт RSiena [18]. Програмата представлява
пакет, предназначен за работа в среда на R, но
по-старата версия е достъпна в среда на операционна система Windows. Разпространява се
под GPL-2 лиценз. Преминаването на програмния продукт към среда на R, позволява да се
направи извода, че той има аналогични предимства и недостатъци, както и на останалите пакети функциониращи в тази среда. Отново основен проблем се явява проблема с улеснението
на потребителите от използването на графичен
потребителски интерфейс за създаване, модифициране, анализ и визуализация на изследваните модели на мрежи, въпреки вградената команда на средата siena01Gui. Известно подобрение при решаването на този проблем, се наблюдава при интегрирането на RSiena с графичната среда visone (достъпна на адрес
http://visone.info/html/ about.html) базирана на
Java. В резултат потребителят има на разположение работеща графична среда, но възниква и
необходимостта от инсталирането допълнително на Java виртуална машина на компютърната
система, в допълнение към R, Rsiena и visone.
Ориентирано към Java решение се използва
и при JUNG. В действителност, става въпрос за
библиотека разпространявана под BSD лиценз,
която осигурява общ език и функционалности за
анализиране и визуализация на мрежови данни,
както посочва [19]. Решението е платформено
независимо, но инсталацията изисква не само

Java, но и допълнителни библиотеки, както се
вижда от техническата документация (достъпна
на адрес jung.sourceforge.net). Това затруднява
неговото въвеждане при по-малките организации, които не разполагат с достатъчен персонал
в областта на ИКТ. Предимството на решението,
е че то може да се използва при разработването
на специализиран софтуер, съобразен с нуждите на организацията.
В последните години, много съвременни решения се ориентират към използването на програмния език Python. В областта на създаването
и анализа на мрежи от обекти, подобни решения
са: NetworkX [20] и Tulip [21]. Първото решение е
ориентирано изцяло към команден ред, докато
второ решение притежава графичен потребителски интерфейс. Предимствата на тези решения са възможностите за създаване на собствени приложения. За съжаление, потребителите,
които не притежават необходимите компетенции
в областта на ИКТ и специализиран софтуер от
посочения тип, ще се ориентират по-трудно.
Заключение
Анализът на различни видове мрежи от обекти и в частност, анализът на социални мрежи,
представлява нова перспективна област, получена в резултат на сливане на социологически и
математически методи и оказваща съществено
въздействие върху формирането и развитието
на стратегията за е-бизнес на организациите и
стопанските субекти. Управленските кадри от
всички равнища на организациите и стопанските
субекти получават възможност посредством
добре развити инструменти, работещи основно
в графична среда, да се възползват от предимствата на анализи, които позволяват да се отчетат влияния върху бизнеса и бизнес средата,
които в редица случаи са изключително трудни
за анализ с помощта на съществуващите техники. В рамките на настоящото изследване, бяха
проучени възможностите на над 10 различни
програмни продукта, с цел идентифициране на
техните силни и слаби страни, от гледна точка
на използването им в малки и средни предприятия от потребители с базови възможности в областта на информационните и комуникационни
технологии. Създаването на обекти и отчитане
на техните взаимодействия, подходящата визуализация, улесненията за работа, както със
средата на програмния продукт, така и със спецификата на изследваната мрежа, са само част
от факторите, които могат да окажат влияние
върху избора на организациите и стопанските
субекти за конкретния програмен продукт. Безспорно предимство на съвременните програми е
и възможността за замяна на стандартното
представяне на възлите в мрежата с обекти с
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различна геометрична форма и в частност, дори
поставяне на графични изображения. Това допълнително улеснява визуалното възприемане
на резултатите от проведените анализи.
За нуждите на малките и средните предприятия, изключително удачен е NodeXL, поради
тясната му интеграция с широко използван и
познат продукт, като електронната таблица
Microsoft Excel. Той притежава сравнително интуитивен графичен потребителски интерфейс,
но за съжаление не и с възможностите за въвеждане на зависимостите чрез инструмент,
като мишка. Въпреки този недостатък, той е
достатъчно лесен и интуитивен за употреба, със
сравнително широк набор от възможности за
анализ и визуализация на изследваните мрежи.
В това отношение прави впечатление, че програмите създадени в последните години, за разлика от по-старите, разполагат със значителни
улеснения свързани с графичния потребителски
интерфейс, който използват. В това отношение
Gephi и UCInet, предоставят дори по-широк
спектър от възможности, но потребителят има
нужда от известно време за адаптиране в условията на средата на функциониране на програмния продукт.
За целите на научноизследователската работа, продуктите работещи в среда на R и програмата Pajek, предоставят мощни изчислителни
възможности, позволяващи анализ на мрежи от
милиони възли. Статичността на графичните
визуализации в среда на R представлява известен проблем и по тази причина, потребителите
трябва да инсталират допълнително програмно
осигуряване, за да избегнат подобен недостатък.
В това отношение програмата Pajek, независимо от по-старомодно изглеждащия графичен
потребителски интерфейс предоставя мощни
средства за визуализация и обработка в рамките на един единствен продукт. За съжаление
тази група от продукти, определено поставят повисоки изисквания спрямо подготовката на потребителите, които ще ги използват за решаване
на конкретни проблеми в областта на електронния бизнес.
Познаването на няколко от посочените програмни продукта, би позволило на потребителите
да се възползват от предимствата на един и да
заобиколят недостатъка на друг, но за тази цел
е необходимо да се изследват възможности за
обмен на информация и поддържаните стандартизирани процедури за вход-изход на изследваните програмни продукти.
В заключение познаването и използването на
методите за анализ на мрежи от обекти и в частност социални мрежи, би подобрило значително възможностите за организациите и стопанс-

ките субекти да функционират в среда на засилена конкуренция и глобализация.
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INVESTIGATION OF THE POTENTIAL OF NETWORK ANALYSIS TOOLS FOR THE EBUSINESS OPPORTUNITIES OF SME
Radoslav Miltchev, Galin Milchev, Ivan Manchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The improvement of the e-business strategy of the organizations and enterprises is a continuous process corresponding to the enhanced competition and globalization. A major part of the procedures of improvement include permanent analysis of customer’s opinion, formation of community of loyal customers, optimization of value chains between
organization or enterprises and their suppliers, partners and etc. According to this statement the management personnel
from all levels of organization must have suitable instruments for analysis of existing connections and relationships and
for visualization of current trends. It’s a very important issue for small and medium sized enterprises which didn’t have
enough personnel with suitable expertise in the field of information and communication technologies. The present paper
consider opportunities for integration of suitable tools for SNA corresponding to the potential of SME and their issues in
the area of analysis of existing network connections between different business objects.
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ИЗСЛЕДВАНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА ТЯЛО, НАТОВАРЕНО С РАВНИННА
СИСТЕМА СИЛИ ПОСРЕДСТВОМ MATHCAD
Асен Стоянов
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София
Резюме
Обширната литература по теоретична механика спомага за усвояването на теорията, както и на методите за
решаване на типовите задачи. Получените знания и умения, не освобождават от рутинните и трудоемки пресмятания, заради които е възможно да се загуби смисъла на механичните явления и процеси. В настоящата статия е
демонстрирано приложението на мощния пакет за математическо моделиране MathCAD, с който може да се
облекчи решението и на сложни математични задачи. Правилното му прилагане в учебния процес, спомага за
падане на психологичната бариера в изучаването на механиката и математиката и прави процеса по-прост и
интересен Статията има методическо-образователна насоченост. Нейната цел е да се акцентира върху автоматизацията на изчислителният процес и преодолеят затрудненията у някои студенти при работата им с Mathcad.
Ключови думи: MathCAD, теоретична механика.
Key words: MathCAD, theoretical mechanics.
JEL: C00, C02.

ват в простота и нагледност при работата с него.
Програмата се интегрира както с MATHLAB
така и с Excel, притежава удобен интерфейс и
добри графични възможности.
В настоящата работа се представят три подхода за решаване на натоварената с равнинна
система сили проста греда от фиг. 1, реализирани с пакета MathCAD.

Увод
Използването на компютър при решаване на
задачи от областта на теоретичната механика,
позволява избягване на рутинни изчисления и
съсредоточава вниманието върху анализа на
получените резултати с цел избора на оптимални параметри за изследвания проблем [2].
MathCAD е програмен пакет за математическо моделиране, чиито достойнства се заключа-

Фиг. 1. Проста греда с начупена ос – изчислителна схема

При използването на MathCAD тази препоръка отпада и опорните реакции може да се определят чрез решаване система от три уравнения
с три неизвестни.

1. Изложение
При численото решаване на проста греда,
теоретичната механика препоръчва условията
за равновесие да представляват независими
относно неизвестните уравнения.
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2. Определяне на опорните реакции на проста греда чрез блока Given-Find
Задача
Да се определят опорните реакции на проста
греда с начупена ос, натоварена съгласно фиг.
1a, ако са зададени големините на:
c  5 m ; d  4 m ; q  10



3. Определяне на опорните реакции посредством прав матричен способ или с помощта
на процедурата–функция lsolve
Система линейни уравнения може да бъде
представена във вида –
(12)
A. X  B
където:
А е матрицата от коефициентите пред неизвестните с размерност (3х3);
Х - векторът от неизвестните величини с размерност (3х1);
В - векторът от известните величини (прехвърлени отдясната страна на уравненията) с
размерност (3х1).

kN
; P  40 kN ; M  20 kN.m ;
m



;  .
6
3

Решение:
Прилага се принципът на освобождаването,
като премахнатите връзки се заменят с опорни
реакции - виж фиг. 1b. Следва присвояване на
буквените означения на съответните изходни
данни и задаване началните приближения на
неизвестните реакции.
Съставят се уравненията за равновесие:
(1)
Xa  P. sin(  )  Rb. sin()  0 ;
(2)
Ya  Q  Rb. cos()  P. cos()  0 ;
Rb.c. sin()  Rb.d. cos()  Q.
c
 P. . sin(  )  0
2

d
M
2
;

Решението на система 12 се свежда до:
- правия матричен способ
 21,368 


X  A 1.B   73,851 ;
 1,58 



-

и се изпълнява блокът Given-Find [1], след
което се определят и търсените реакции  Xa   21,368 
  

 Ya    73,851 .
 Rb   1,58 
  


c
d
Ml : M  P.(  1). sin(  )  P. . cos(  ) 
2
2
d
d
 Xa.(c  1)  Ya.  Rb. . cos() 
2
2
 Rb. sin()

Формират се векторите на реакциите действащи на конструкцията – техните модули, и ориентацията им относно отправната координатна
система:
(5)

 21,368 


R A   73,851 ;
 0 



(6)

R A  76,88 ;

(7)

  1,368 


RB   0,79  ;
 0 


RB  1,58 ;

 73,863 

A 
  16,137  ;
deg 

 90 
150 

B 
  60  .
deg 

 90 

(14)

Проверка

(4)

 Xa 
 
R A :  Ya  ;
 0 
 

използва се процедурата lsolve

 21,368 


X   73,851 .
 1,58 



(3)

(13)

(15)

с резултат Ml  7,772 .10 15 .
При сравнение резултатите и по трите метода са еднакви.
Заключение
Видно е, че използвайки матричните форми
на запис за изходните данни и програмният пакет MathCAD, решението се свежда до набиране
на букви и цифри като коректността му лесно
може да бъде проверена.
При използване и на трите подхода за решаване е възможна промяна на изходните данни
(MathCAD позволява и аналитично решение на
задачата, в което могат да бъдат променяни
различни параметри – дължини, ъгли и натоварване по големина и ориентация в пространството). Всичко това дава възможност за автоматизация [3] и оптимизация на изследвания
проблем.
Настоящата работа демонстрира успешното
прилагане на MathCAD в учебния процес по
теоретична механика, като същите подходи могат да намерят приложение при решаване на

(8)
(9)
(10)

(11)
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конкретни задачи и по съпротивление на материалите.
Изследванията с цел оптимизация на определени параметри, могат да бъдат визуализирани графично – интерфейса на MathCAD предоставя възможност както за двуизмерна така и
за триизмерна графика.

EXPLORING THE BALANCE OF BODY, LOADED PLANAR SYSTEM OF FORCES
THROUGH MATHCAD
Asen Stoyanov
St. Ivan Rilski University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Abstract

Extensive literature on theoretical mechanics helps absorption of theory and methods for solving typical problems.
The knowledge and skills are not exempt from the routine and intensive calculations for which it is possible to lose the
sense of mechanical phenomena and processes. In this paper demonstrated the application of powerful mathematical
modelling package MathCAD, which can alleviate the decision and complex mathematical problems. Proper application
in learning process helps to fall psychological barrier to the study of mechanics and mathematics and makes the process
simple and interesting. The article has methodological and educational purposes. Its aim is to focus on the automation of
the calculation process and overcome difficulties in some students in their work with MathCAD.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATHCAD ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТА ГРЕДА
Асен Стоянов
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София
Резюме
В статията е показано аналитично решение на непрекъсната греда на три полета – три пъти статично неопределима греда. Класическото решение на такава греда е всъщност решаване на системата от тримоментови
уравнения. В статията се демонстрира възможността за бързо решаване на гредата (определяне на неизвестните моменти над междинните опори) с помощта на матрична форма на запис и приложението на програмният
пакет MathCAD. Целта на статията е да покаже, че за автоматизирането на изчислителния процес не винаги е
необходимо специализиран софтуер. Нейното предназначение е да улесни студентите както в изучаването, така
и в работата им с MathCAD.
Ключови думи: MathCAD, обратна матрица, греда.
Key words: MathCAD, inverse matrix, beam.
JEL: C00, C02.

Увод
При решаване на конкретни задачи с компютър от областта на строителната механика или
съпротивление на материалите, се използва
матрична форма за запис на всички изходни
данни за избраната изчислителна схема. По
този начин, пресмятането на съоръжението се
свежда до изпълнение на редица операции от
матричната алгебра [2].
Автоматизацията на изчислителният процес
освобождава студента (проектанта) от рутинността при извършване пресмятанията на ръка
и дава възможност за оптимизация на изследвания проблем.

2. Приложение на MathCAD за решението на
непрекъсната греда
Задача
За непрекъсната греда с постоянна коравина
и натоварване съгласно фигура 1а да се построи моментовата диаграма.

1. Изложение
Класическото решение на непрекъсната греда се извършва посредством тримоментовото
уравнение на Клайперон. За излишни неизвестни се приемат опорните моменти, като тяхното
определяне се свежда до решаване на система
от канонични уравнения от вида:
Mn 1ln  2M(ln  ln 1 )  Mn 1ln 1 
(1)
a
 b
 6( n n  n 1 n 1 )
ln
ln 1
където:
Mi – неизвестен опорен момент;

li – дължината на полето;
i – лицето на М-диаграма на проста греда
от външното натоварване;
ai – разстоянието от центъра на тежестта за
фигурата на М-диаграмата до лявата опора
на простата греда;
bi 1 – разстояние от центъра на тежестта за
фигурата на М-диаграмата до дясната опора
на простата греда.

Фиг. 1. Моментови диаграми

Решение:
Системата 1 може да се запише в матрична
форма и има вида:
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(2)
L M  
където:
L – матрицата от коефициентите пред неизвестните;
M – векторът на неизвестните опорни моменти;
 – векторът на свободните членове.

  a3 q 

3 
  11a q 

(6)
;
 23 
  4a q 


 0 
  a 2q 


M  L1    
(7)
.
2


2
  3a q 
 4 
Резултатите от решаването на система 2 от
същата задача с процедурата-функция lsolve
(съгласно б)) са, както би трябвало да се очаква,
същите:


 0 
  a2q 


(8)
lsolve(L, )  
.
 22 
  3a q 
 4 
Окончателната М-диаграма е построена на
база полученото решение – виж фиг. 1e.
Численото решение на задачата зависи от
параметрите „q” и „a”, с подходящият избор, на
които може да бъде оптимизирана гредата съобразно условията на нейната експлоатация.

Програмният пакет MathCAD предоставя
възможността за аналитично решение на примерната задача показана на фиг. 1а.
Основната система представлява поредица
от три свързани прости греди, натоварени с
външно натоварване и с приложени опорни моменти в излишните опори - фиг. 1b.
Следват построените моментови диаграми:
- на простите греди от външното натоварване – фиг. 1c;
- на простите греди от единичните опорни
моменти – фиг. 1d.
Решението на задачата може да се реализира чрез използване на:
а) обратна матрица [1];
б) процедурата-функция lsolve.
Съгласно а), решението на системата 2 се
предствя в вид:
(3)
M  L1  
където:
2a
0
2(2a  2a)



(4)
L
2a
2(2a  2a)
2a  ;

0
2a
2(2a  0)
а нейната обратна матрица е L1
1 
1
 7
 52a 26a 52a 
 1
2
1 
;
L1  
 26a 13a 13a 
 1 15 
 1
 52a 13a 52a 
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USING MATHCAD TO SOLVE CONTINUOUS BEAM
Asen Stoyanov
St. Ivan Rilski University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Abstract
The article shows analytical solution of continuous beam of three fields - three times statically indeterminate beam.
Traditional design of such a bar is actually solving the system of three moments’ equations. The article demonstrates the
ability to quickly solve the beam (determination of the unknown moments over intermediate supports) using the matrix
form of recording and administration of the software package MathCAD. The aim of this paper is to show that automate
the calculation process is not always necessary specialized software. Its purpose is to facilitate students in both learning
and in their work with MathCAD.
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