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Резюме
Въпросите за иновациите, образованието и обучението са особено дискутирани и приоритетни през последните години. Връзката образование-знание-иновации се налага като успешна формула за устойчиво развитие на
организациите и страните в ЕС и е обект на постоянни проучвания и анализи.
Образователните иновации, като цяло могат да бъдат измерени чрез нововъведения във формите, методите
и същността на образователната услуга, в т.ч. в продължаващото обучение.
Продължаващото обучение в Горския сектор в България е във фокуса на авторите поради липсата на задълбочени проучвания по темата, които да отразят съвременните методически аспекти на изследвания предмет. Поради тази причина, спецификата на неговото изследване налага оценката на знанията, уменията и компетенциите
на заетите в институциите и предприятията в Горския сектор, от една страна и проучване на потребностите от
обучение, от друга страна.
Ключови думи: иновации, управление на знанието, продължаващо обучение, Горски сектор.
Key words: innovations, knowledge management, continuing education, Forest sector.
JEL: 031, I20, Q23.

знанията и компетенциите, потребностите от
обучения, и стратегията на организацията за
продължаващо обучение, е провокация и творческа задача за авторите на настоящия доклад.

Увод
Едно от предизвикателствата, пред които са
изправени организациите през 21 век е осъзнаването на ролята и значението на знанието като
ценен организационен ресурс, използването на
който ще доведе до постигане на по-високи добавена стойност и конкурентоспособност. В този
смисъл разглеждането на релациите между образование, знание и иновации, придобива особена актуалност и значимост, в теоретичен и
практически аспект. В последните десет години
връзката между образованието, знанието и иновациите, е обект на постоянни проучвания и анализи от страна на изследователите. Получаването на актуална информация относно състоянието на проблема в различен тип организации, от
различни икономически сектори, безусловно е
необходимо, както на самите организации, така и
на образователните институции. Получените
данни от специализирани проучвания биха послужили за изграждане на бази данни, чиито информационен ресурс е необходим при управление на знанията, и използването им за постигане
на стратегическите цели и резултати на организациите.
Горският сектор, обхващащ Горско стопанство и Горска промишленост, е значима област за
икономиката на страната. Безусловно организациите/предприятията в сектора, са с различен
организационен и правен статут, и различни
стратегии и политики по отношение на управлението на човешките ресурси. Оценката на компетенциите на заетите и отчитането на потребностите им от знания, както и организирането на съответни обучения, е важна част от мениджмънта
на персонала. Изграждането на работещ методически инструментариум за проучване състоянието на проблема, и връзката между нивото на

1. Същност и съдържание на образователните иновации
1.1. Характеристики на иновациите
Иновациите са приоритетна област на ЕС и
за новия програмен период 2014–2020 г. в рамките на програма Хоризонт 2020. Водеща инициатива е Съюз за иновации и превръщането на
иновативните идеи в нови продукти и услуги, които създават растеж и нови работни места. Програмата се фокусира върху превръщането на
революционните достижения в областта на
науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на
висшите училища, научноизследователски
организации и бизнеса.
В литературата има различни определения
на понятието иновация, които се отъждествяват
предимно с новост. Новостта (лат. novation – изменение, обновление) представлява нещо, което
не е съществувало до момента – нов порядък,
метод, изобретение, явление. Иновацията произлиза от латинските in (във) и novatio (новост) и представлява въвеждане на нещо ново.
Съществуват множество класификации на
иновациите. Официално приетата и използвана
в ЕС класификация, разделя иновациите на 4 основни вида новости (области), които могат да бъдат направени в една организация [11]:
продуктови иновации (стоки и услуги);
процесни иновации (производство и доставка);
организационни иновации (структури и
практики);
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-

маркетингови иновации (комерсиализация и ценообразуване).
Редица автори, водещи специалисти в областта на иновациите, обосновават тяхната
сложност и комплексност, произлизащи от целите и областите им на проявление. През 21 век
се налага нов етап на развитие, в който движеща
сила са ценностите – обществото, базирано на
знание и създаващо ценности. Акцент се поставя върху иновациите като висша форма на работа със знанията и по-конкретно специфичните
знания като важен ресурс.
Образователната услуга представлява
дейност и/или продукт, които позволяват на
двете страни във взаимодействието – обучаем и
обучаван да развиват и разгръщат своите възможности в контекста на ученето през целия живот. Тя е резултат от знанието, опита и личностните качества на преподавателите във висшите
училища, комбинирани с умението им да ориентират обучението към компетентности, търсени
от бизнеса.
Основните елементи на образователната система са съдържанието и структурата
на учебните програми и методиката на преподаване. Те са обект на постоянни проучвания, анализи и оценки с цел повишаване на качеството
на образователната услуга.
Качеството на образователната услуга,
адекватно на потребителското търсене, се определя от практическите нововъведения в процеса
на обучение, от една страна и реализацията на
завършилите студенти, от друга страна. Неговата комплексна оценка включва [6]:
качество на обучението;
качество на живот в университета;
партньорство и външно сътрудничество;
университетски мениджмънт;
преподавателски професионализъм и
професионално израстване.
Иновациите в сферата на образованието
включват нови и значително подобрени компоненти и ресурси, концепции и методи, модели и
форми за предоставяне на различните видове
услуги.
По-съществени общи техни характеристики
са:
творчество и креативност;
възможност за защита като интелектуална собственост;
ролята на специфичното знание като организационен ресурс.

тенциала и потребностите на самата организация, промените в изискванията и потребностите
на пазара. Това обстоятелство изисква от организациите гъвкавост и приспособяване, предполагащи възприемане, интерпретиране и прилагане на нови знания. Оптималното използване на
организационните знания придобива силата на
предизвикателство за всяка организация, независимо от нейната големина и секторна принадлежност.
Бизнес организациите следва непрекъснато
да разширяват знанията и усъвършенстват компетенциите на служителите си от една страна, а
от друга - да определят механизмите и процедурите за трансформиране на индивидуалните знания в организационен актив. Характерно за
него е, че колкото повече се използват знанията,
толкова повече те увеличават и обогатяват стойността си.
Управлението на знанието като организационен ресурс, е свързано със система от различни мениджърски практики за разпознаване
или създаване, предаване и съхраняване на знанието вътре в организацията.
От друга страна, управлението на знанието
е пряко свързано с концепциите за управление
на интелектуалния капитал и идеята за учещата
се организация. Разликата между програмите за
управление на знанието и непрекъснатото организационно учене е фокусът върху управлението
на специфичните интелектуални активи, и използването на организационните канали, по които
„тече” знанието.
Най-често срещаните практики в управлението на знанието на българските организациите
са:
системите за вътрешно обучение;
споделяне на знанието от обучение и
личен опит в екип;
вътрешна мрежа (интранет) за съхранение и предаване на знанията на новопостъпили служители;
акумулиране на информационни материали (библиотека) и др.
Всяка бизнес организация, независимо от
мащаба и предмета на дейност, е необходимо да
разработва специфичен модел, който да свързва оперативното управление на процесите на
знанието, със стратегията на знанието.
Този алгоритъм включва оперативна съвместна работа в екипи, споделяне на добри практики, по-бързо прилагане на иновативни практики чрез движение и обмен на знание на организацията, придобиване и споделяне на нови знания, създаване на благоприятна за идеи среда.
Управлението на знанието е невъзможно
без учене вътре в организацията. Много компании създават свои собствени центрове за тренинг, за да наблюдават отблизо процеса на придобиване на нови знания, и оценяват напредъка
на своите служители.

1.2. Знанието като организационен ресурс
Ако критериите за успех през 20 век бяха измервани чрез производство, ефективност и качество на управлението, то през второто десетилетие на 21 век, те са изместени от творчеството,
иновациите и знанията. Тези критерии за успех
на бизнес организациите се променят, в зависимост от динамиката на конкурентната среда, по-
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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“. 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.
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, възприемаме 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.“ [7].
Основните форми на продължаващото обучение са: вътрешнофирмени и външнофирмени
курсове за придобиване и/или повишаване на
квалификация, инструктажи, ротация на работното място, самообучение и други. Това твърдение се подкрепя от направеното през 2010 г. НСИ
трето изследване в областта на продължаващото обучение. Проучени са 32 335 предприятия, като от тях 31,2 % осигуряват обучение на
служителите си. Курсове за продължаващо професионално обучение (ППО) (вътрешни и/или
външни) са организирали 28,3 % от предприятията, като по-предпочитани са външните курсове – 15,8 % от предприятията, осигуряващи
обучение, при които се ползва базата на учебни
центрове и/или външни преподаватели. Курсовете като форма за обучение са предпочели
предприятията от дейностите „Строителство“ (38,5 %) и „Финансова дейност и информационна дейност“– съответно 58,7 % от общия им
брой. Най-рядко курсове за ППО са организирали
предприятията от дейностите „Хотели и ресторанти“ и „Търговия, ремонт автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и площи“ –
20,6 %.
За повишаване на квалификацията на заетите лица освен на курсове за ППО ръководителите на предприятията разчитат и на други
форми на обучение – инструктажи, ротация на
работното място, самообучение и други. През
2010 г. в други форми на ППО са включили персонала си 56,7 % от проучените предприятия.

1.3. Стратегия за управление на знанията
Разработването на стратегия за управление
на знанията в бизнес организациите цели постигането на по-високи икономически и пазарни резултати:
по-висока ефективност на използваните
ресурси на организацията;
по-добри и по-бързи иновации;
по-пълно обслужване на клиентите;
снижаване на загубите, в т.ч. от неизползваните интелектуални активи.
Стратегията за управление на знанията е
необходимо да се изгражда и развива в различни
аспекти, на различни нива:
А. По отношение на вътрешната среда на
организацията: развитие на индивидуалните
компетенции, свързани с мотивация и обучение;
изграждане на информационни системи и бази
данни; заявки за патенти; полезни модели; промишлени дизайни.
Б. По отношение на външна структура:
развитие на отношенията с доставчици; изграждане на имидж на организацията; управление на
търговската марка; управление на взаимодействието между елементите на външната среда.
В. Засилване взаимодействието между
компетенциите на сътрудниците и външната
структура: как сътрудниците повишават компетенциите на потребителите, доставчиците, а
също как потребителите, доставчиците и акционерите повишават компетенциите на персонала.
Успешното реализиране на стратегия за
управление на знанията, предполага споделяне
на философията за продължаващо обучение, на
индивидуално и организационно ниво.
1.4. Продължаващо обучение
Основните нормативни актове, които регулират правната рамка на продължаващото професионално обучение у нас, 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) Законът за професионалното образование и обучение регламентира
непрекъснатото професионално обучение в системата за професионално образование и обучение като усъвършенстване на придобитата квалификация
по професия или част от професия,
както и началното професионално обучение – придобиване на първоначална
квалификация.
2) Продължаващото обучение в системата на висшето образование се провежда в съответствие с разпоредбите
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Тези предприятия са осигурили участие на заетите в едно или няколко обучаващи мероприятия, като най-често това е планирано обучение
на работното място – 21 % от предприятията. На
второ място по значение са придобиването на
нови знания и умения е посещението на конференции, работни срещи, изложения и лекции –
такива мероприятия са организирали 15,8 % от
предприятията. С по-малък дял са обученията
чрез участие в групи за придобиване на нови знания или квалификация – 9,4 %, самообучение –
6,7 % и ротация на работното място – 3,8 % от
предприятията.
В предприятията от обществения сектор
най-разпространено е обучението чрез посещение на външни курсове (31,4 %) и обучение, чрез
посещения на конференции, работни срещи, изложения и лекции (30,9 %), докато в частните
фирми разчитат предимно на обучение на самото работно място – 20,7 % от предприятията,
провеждащи обучения.
Предприятията не проявяват особена активност в политиката по повишаване квалификацията на персонала си. Това проличава и от по-горе
анализираните данни. Мениджърите на предприятията предпочитат в повечето случаи да наемат
лица с необходимата квалификация, от колко да
назначават персонал, за който трябва да бъдат
организирани обучения, което от своя страна
представлява допълнителни разходи за организациите.

Тези изследвания бяха продиктувани от необходимостта от по-пълна информация за възможностите и проблемите на продължаващото
обучение в Горския сектор (Горско стопанство и
горска промишленост). Данните, получени чрез
специално конструираните въпросници, послужиха 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.
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. Въпросникът е структуриран в 4 части, като
основните изследователки въпроси са 2 групи:
1) 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 въпросника1, 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 2-та въпросника, отнасящи се до препоръки, свързани с
изискванията на работодателите в сектора, по отношение на обучението в
двете образователно-квалификационни
степени, „бакалавър“ и „магистър“.
Оценката от тези въпроси и направените
препоръки ще даде отговор на това, до каква степен обучението в Лесотехнически университет в

2. Методически основи за изследване на потребностите от продължаващо обучение в
Горския сектор в България
Несъмнено ученето през целия живот и продължаващото обучение са особено актуални в
контекста на изграждането на икономика, основана на знанието. След обстоен преглед на проблема беше установено, че до сега, продължаващото обучение в България и в частност в Горския
сектор не е било предмет на задълбочени изследвания. С оглед изследването на проблемите
и възможностите от продължаващо обучение в
Горския сектор до сега са проведени 4 проучвания, чрез които са изследвани следните групи
проблемни области:
Качеството на образованието и обучението в специалност Горско стопанство в
Лесотехническия университет.
Практиките в продължаващото обучение
сред малките и средни предприятия от
дървообработващата и мебелна промишленост.
Мотивацията за продължаващо обучение.
Проблемите в обучението и развитието
на персонала.

1

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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секторите Горско стопанство и Горска промишленост отговаря на съвременните изисквания на
пазара на труда.
2) 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:
- участие на всички служители в обучителните дейности;
- наличие на годишен план за обучение;
- осигуряване на собствени ресурси за
организиране на обучение в организацията;
- наличен бюджет за продължаващо
обучение в предприятието/организацията.
Въпроси отнасящи се до:
- формата на финансиране на обученията в организацията;
- области, в които служителите имат
потребност от обучение.
Получаването на актуална и по-прецизна
информация от институциите и организациите /
предприятията в Горския сектор по отношение на
равнището на образованието и потребностите от
продължаващо обучение, ще ни позволи поточно и уверено да коментираме състоянието на
проблема. Въз основа на това, ще бъде възможно да предложим работещи решения за системно проучване и идентифициране на потребностите от обучение на персонала и неговото
последващо осъществяване.

криза, е необходимо изграждането на икономика,
базирана на знанието.
В Европа вече е прието, че преминаването
към икономика на знанието ще повиши жизнения
стандарт и затова Европейската комисия наложи
създаването на стратегии за интелигентна специализация в страните членки, с които да се определят приоритетни сектори за развитие. В
България Световната банка съветва правителството за изготвянето на стратегията, но тя още не
е приета. В същото време от това зависи усвояването на европейските средства по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Наука и образование" през следващите
седем години.
Отчитането на реалната връзка между образование и иновации, ще помогне на практика
организациите / предприятията от различни сектори на икономиката да постигнат ползи като:
създаване на нови продукти, навлизане в нови
пазари, увеличаване на печалбата, нарастване
на пазарния дял, повишаване на конкурентоспособността.
Благодарности
Публикацията е осъществена с финансовата
подкрепа на проект BG051PO001-3.3.06-0056 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г.

Литература
1. Дракър, П. (2000). Посткапиталистическо общество, С.
2. ЕК, Предприятия и промишленост, Интелигентен наръчник за иновации в сферата на услугите, 2013.
3. Закон за висшето образование. ДВ, бр. 112/1995.
Посл. изм. ДВ бр. 101/2013. Чл. 43 ал.1.
4. Закон за професионалното образование и обучение. ДВ, бр. 68/1999. Посл. изм. ДВ бр.70/2013. Чл.
5, ал. 2.
5. Иванова, Д. (2014). Мениджмънтът на знанието в
съвременната бизнес организация, сп. „Управление и устойчиво развитие“, кн. 1–2, 2014.
6. Маджирова, К. (2003). Качеството на образованието/Педагогика.
7. Национална стратегия за продължаващото професионално обучение 2005–2010.
8. Танева, Н. (2006). Иновационен мениджмънт, С.
9. Тоцева, Я. (2012). Образователните иновации в
съвременното българско образование, Сборник
научни доклади, Международната научно-практическа конференция на тема: Иновации и интерактивни технологии в образованието.
10. Чобанова Р., А. Тасев, А. Миланова, П. Найденова.
(2013). Знанието като икономически ресурс,
Акад.издателство, „Проф.Марин Дринов“, С.
11. OECD, The Measurement of Scientific and
Technological Activities: Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data, Oslo Manual, Third
Edition” prepared by the Working Party of National
Experts on Scientific and Technology Indicators,
OECD, Paris, para. 149., 2005.

Заключение
Качественото образование и иновациите са
в основата на икономическото развитие. За да
може Европейският съюз, и в частност България,
да се справи с последиците от икономическата
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INNOVATIVE FORMS OF CONTINUING EDUCATION IN THE FOREST SECTOR
Diana Ivanova, Radostina Popova, Teodora Obretenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Issues of innovation, education and training are particularly discussed with priority in the recent years. The relationship
between education, knowledge and innovation having a successful formula for sustainable development of organizations
and countries in the EU, and is the subject of ongoing research and analysis. The educational innovation can generally be
measured by innovations in the forms, methods and content of educational services, including continuing education.
Continuing education in the forestry sector in Bulgaria is the focus of the authors due to the lack of in-depth
studies on the subject, to reflect contemporary methodological aspects of the research object. Therefore, the specificity of
its study requires assessment of knowledge, skills and competencies of employees in institutions and enterprises in the
forest sector on the one hand and research training needs, on the other hand.
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СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОДИТЕЛИ-СТУДЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
СТРЕСА
Елка Русинова
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
Резюме
Значителен брой студенти поставят въпроса за груповата взаимопомощ под специализирано ръководство в
университетите. Голям брой родители-студенти се нуждаят от социален отзвук на проблемите им, свързани с преодоляване на стреса в ежедневното обучение и грижа за децата в семейството. Този факт се утвърди като акцент
в поетапната работа за обучение на групи студенти-родители и превенцията на стреса. В статията се описва изследването по темата като начален етап от комплексна психосоциална работа с групи за споделяне на опит при
учащи родители, които сами отглеждат и се грижат за децата си по време на следване във висшето училище.
Студентът-родител е неминуемо по-натоварен с ангажименти и отговорности. Едновременно с това е изправен
пред редица новости, свързани с усвояване на умения и навици при организиране на ежедневието. Динамичната
промяна подлага студентите на стрес, който рефлектира върху личността, обучението в университета и психоемоционалния климат в семейството. Обект на настоящото изследване са социалните прояви на стрес като поведение
на студентите и взаимодействието им със социалната среда във висшето училище и семейството. Целта на изследването е да се открият находки в зависимости, динамика и проявления на стрес сред семейните студенти с
деца. Оформени са задачи и методи за целите на изследването. Допуска се, че по-голяма част от изследваните
лица проявяват неустойчивост в стресови ситуации. Това повлиява качеството на обучението по университетските
дисциплини от една страна и от друга – дава негативно отражение в родителстването. В доклада се извеждат
резултати, които отразяват процентните съотношения на стресогенните фактори и влиянието им върху обучението
и семейните взаимодействия. Предложени са изводи и препоръки.
Ключови думи: превенция на стреса, социално изследване, студенти-родители, психосоциална работа, качество на висшето образование.
Key words: stress prevention, social study, students - parents, psycho-social work, quality of higher education.
JEL: A23, I23.

стресът често пъти е неправилно разбиран от
студентите и интерпретиран по незавидно неподходящ начин от партньора в семейството.
Динамиката на стресорите в обучението
сред студентите дава отражение на психоемоционалния климат в семейството и въздейства на
отношенията родител – дете. Като социална единица студентът – родител е неминуемо по – натоварен с ангажименти и отговорности, като едновременно с това е изправен пред редица новости, свързани с усвояване на умения.
Значителен брой студенти – родители се
нуждаят от специализирана помощ и социален
отзвук във връзка с проблемите им и дефицита
от умения за преодоляване на стреса в ежедневното обучение и грижа за децата.
Това предоставя нови възможности за изследване и работа с групи с идентична проблематика за усвояване на превантивни техники и разработване на социални умения за справяне със
стресовите ситуации по време на следване.
Това би дало позитивен отзвук при грижите
за децата в семейството и здравословен микроклимат в ежедневието.
Обект на настоящото изследване са социалните прояви на стрес като поведение на студентите, възникващи под влияние на факторите родителстване и следване и взаимодействието им
със социалната среда във висшето училище и
семейството.

Увод
Предмет на изследването е комплексна
психо- социална работа с групи за споделяне на
опит при студенти – родители, които се грижат
сами и отглеждат децата си по време на следване във висшето училище.
Предметът на проучването се представя
като поведенческа реакция спрямо неблагоприятни аспекти, които съпътстват обучението и устойчивото развитие на висшите училища. Отразява се когнитивната, емоционална и психологична настройка при избора за вземане на решения.
В статията са представени резултати от конкретно проучване и изследване на социална
група учащи родители с комплексна методика.
Голям е броят на педагози, психолози, и социални работници, които се занимават с преодоляване на стреса на личността и на работното
място, [2, 6] Има множество на брой изследвания
за стресогенните фактори, водещи до негативи
за организма. [4, 7].
В научната литература са оскъдни описаните методи, подходи и похвати за превенция на
стреса от едновременното обучение във висшето училище и родителстване в семейството на
студенти.
Подобно на много други проблеми, засягащи психичното здраве и отражението му индиректно върху процеса на детското отглеждане,
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Предмет на обследваната проблематика е
изследването на стреса при учащи се студенти –
родители.
Това изследване има значим ефект върху
социално-психологическата роля на личността в
двукомпонентния модел „родил – студент“. Фактът от взаимодействието на двата компонента е
натоварен по смисъл, съдържание и форма на
управление на личните ресурси.
Родителстването играе ключова роля по отношение на социалното взаимодействие на студента с членове на семейството /съпруг – съпруга – дете/.
Това не изключва ангажираността в учебния
процес и усвояването на знания от университетските дисциплини. Този вид социална усложненост, довежда до промяна на нагласите, емоциите и трудностите при управление на собствените ресурси на студентите.

3. Етапи на изследването
Изследването премина през 6 основни
етапа:
1. Формулиране на актуалния проблем на
база индивидуални консултации и обследване на
литература.
2. Извеждане и обосновка на обект, предмет, цел и задачи по социалната проблематика.
3. Съставяне на хипотезите и употреба на
методика.
4. Договор за съгласие за провеждане на изследването с екипите от групите.
5. Систематизиране на данните.
6. Обобщаване на резултатите и оформяне
на настоящият текстов материал.
4. Основни резултати от изследването
От направения анализ на резултатите от изследваните студенти чрез теста за определяне
на стрес се установи, че 60 % са стресово застрашени, 28 % са в позиция на неустойчивост и
само 12 % проявяват устойчиво поведение в
стресови ситуации. Допуска се, че това обстоятелство е инициирано от усложнената житейска
ситуация на родителстване и учене.
Прекалената ангажираност с няколко вида
дейности, в частност нови и непознати увеличава
високия процент на стрес сред студентите.
По полов признак разпределението е следното: мъжете са по-високо устойчиви на стрес
(36 %) от жените (12 %), което класифицира студентката – майка като социално по – лабилна.
Респективно стресово неустойчивите мъже са
по-малко (27 %) от доста по-големия процент
сред жените студентки (54 %). Друг изследван
фактор е курсът на следване във висшето училище.
Разпределението е следното: студентите от
първи и втори курс формират една група, а студентите от трети и четвърти курс – друга група.
По този критерий разпределението в двете групи
е почти идентично: при студентите от първи и
втори курс – 42 %, а при студентите от трети и
четвърти курс – 35 % (неустойчивост). Обяснението за този факт е, че независимо от курса на
обучение във висшето училище родителстването се явява един от стресогенните фактори в
ежедневието на студентите. Лекият превес в проценти сред студентите от първата група е показателен за повишената социална отговорност и
необходимост от обучаване за справяне с нови
предизвикателства и стрес.
Факт е, че с всяка изминала година от студентската и родителска практика стресът намалява, но не в значителна степен.
Този резултат от изследването от своя
страна доказва, че много от младите хора в България, които съвместяват лично си израстване и
образование със социалната си способност да
родителстват попадат в групата на стресирани

1. Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е да се открият находки в зависимости, динамика и проявления на
стрес сред семейните студенти с деца, да се установи въздействието му върху отношенията в
семейния контекст и да се изведат препоръки за
обучения.
Задачите на изследването са:
1. Да се установят компонентите на стресогените.
2. Да се анализира влиянието на различните
фактори върху стреса.
3. Да се стимулира споделянето.
4. Да се установи степента на устойчивост
по двойки „студент – родител“.
5. Да се набележат предпочитани стратегии
за справяне.
6. Да се разгледат подходите като полезност на превенцията.
7. Да се апробират компоненти на междуличностно взаимодействие за превенция на
стресогените.
2. Методи на изследването
Методите на изследване са:
1. Индивидуални консултативни сесии със
студенти – родители.
2. Пряка анонимна анкета.
3. Тест на D. Keirssey (въпросник за определяне на психологически портрет) при семейните
двойки.
4. Беседа и дискусия.
За постигане целите на изследването бяха
включени учащи се родители (20 жени и 18 мъже)
от различни университети в страната, (Русе, Силистра, Шумен, Велико Търново, Варна и София).
Възрастта им е от 22 до 34 години. Това
даде възможност да се изследват и квалифицират по пол и курс на обучение във висшето училище (група І и ІІ курс; група ІІІ и ІV курс).
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лица, които трудно се адаптират към социално
променящите се условия на
живот.

8. Само около 21 % не проявяват признаци
на стрес.
След направените обобщения може да се
разгледа стресът сред учащи се студенти – родители като организационен и социален феномен,
а не като личен недостатък и да се предвидят
като при всеки друг риск на безопасност за здравето – обучения в управление на стреса или работа по групи за увеличаване на възможностите
за справяне със стреса.
Най- важният акцент е да се установят стресорите и дефицитите на студентите по отношение на тяхното обучение за справяне с житейски,
социални ситуации, да се следи за динамиката
на преживяванията и да се адаптира работа с
групи за семейни студенти, които се грижат за децата си.

От индивидуалните консултативни срещи,
по време на които е направен и от теста на D.
Keirssey става ясно, че независимо от психологичния портрет, всеки студент преживява обучението и родителстването като два отделни
етапа, които си взаимодействат и се преживяват
като предизвикателства, които дават отражение
едно върху друго.
Резултатите от направената анкета показват, че недостатъчната организираност при обучението или липсата на компетенции за справяне
с трудни ситуации са в основата на стресогенните фактори – 63 % при мъжете и 57 % при жените. Други фактори, оказващи влияние върху
стреса са:
Неадаптивност към грижите за детето в
семейството – 31 %;
Липса на концентрация по време на лекции – 36 %;
Затруднения при подготовка на курсовите задачи – 41 %;
Липса на знания за работа в екип – 44 %;
Умения за съчетаване на дейности –
53 %;
Нетолерантност към промени и изисквания – 74 %;
Вътрешноличностни конфликти – 27 %;
Проблем в междуличностната комуникация – 39 %.
От изследването бяха установени и обобщени следните резултати:
1. Студентите – родители изпитват трудност
при съвместяване на двата вида дейности.
2. Висок процент при мъже и жени от всички
курсове има липса на компетенции за управление на собствените ресурси.
3. По-голяма част от половината анкетирани
изпитват трудности при организиране и управление на времето на различни задачи.
4. Близо 30 % от студентите изпитват несигурност и усещане за неудовлетвореност на междуличностно равнище.
5. Повече от 60 % от анкетираните студенти
преживяват стрес.
6. Почти 2/3 от изследваните лица имат поведенчески симптоми при увеличаване на семейните проблеми, ниска продуктивност, недобра
комуникация с колеги и преподаватели.
7. Липсата на социална подкрепа на студентите – родители влияе върху интензивността на
стреса почти при всички анкетирани.

Изводи и препоръки
На база направените изследвания се оформиха следните изводи и препоръки:
1. Да се подходи към учащите родители с
разбиране и да се въведе социално групова работа за справяне със стреса.
2. Да се изготви ръководство за водене на
групови срещи със студенти с идентични проблеми.
3. Предвид високия процент на стрес да се
оформят студентски отворени групови срещи за
обучение във висшето училище с цел устойчиво
развитие на образованието и социална грижа за
подпомагане на семейните и родителски взаимодействия.
4. Да се обсъдят възможности за изготвяне
на индивидуални подходи за работа с отделен
случай.
5. Висшите училища да вземат под внимание потребностите на социалните групи от индивидуални и групови консултации.
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SOCIAL STUDY ON PARENTS-STUDENTS FOR STRESS PREVENTION
Elka Rusinova
University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
Significant numbers of students place the question of group mutual aid under specialized authority in the universities.
A great number of parents-students need a social response of their problems, connected with overcoming stress in daily
education and child care in the family. This fact was established as an accent in the step by step training process of
education of groups of parents-students and stress prevention. The article describes the study on this subject as an initial
step of complex psycho-social work with groups for sharing experience with studying parents who bring up and care for
their children during higher education study. The student-parent is inevitably more burdened with engagements and responsibilities. At the same time, they face a lot of novelties connected with the acquisition of skills and habits for daily life
organization. This dynamic change puts the students under stress that reflects their personality, university education and
psycho-emotional climate in the family. Subject of the present study are the social displays of stress as a student’s behavior
and their interaction with the social environment in the university and the family. Aim of the study is to discover finds in
connections, dynamics and displays of stress among married students with children. Tasks and methods for the aims of
the study were formed. It is presumed that the larger part of the investigated persons display instability in stress situations.
This affects the quality of education in university subjects on the one part, and on the other – it exerts negative influence
on parental cares. The report brings out results that reflect the percentage correlations of stress factors and their influence
on education and family interactions. Conclusions and recommendations are proposed.
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СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ОТ РОДИТЕЛИ-СТУДЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Елка Русинова
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
Резюме
Като втори етап на социално изследване на родители-студенти във висшето училище се проведе диагностициращ и формиращ експеримент в гр. Русе като социална работа с групи за споделяне на опит, развиване умения
на адаптация към средата, самоконтрол и превенция на стреса в ежедневието. Участниците в експерименталното
обучение са семейни студенти от градовете Русе, Силистра, Варна, Шумен, Велико Търново. Проведе се обучение
в отворени групи с млади хора на възраст от 22 до 34 години от септември до средата на декември 2014 година.
Работните срещи са с продължителност три часа седмично. Предметът на дейността отразява психоемоционалната, поведенческа и когнитивна реакция на учащия родител по време на междуличностното взаимодействие в
групата. Обект на настоящата работа е разкриване идеята и социалната функция на личността с нейните фрустрации и взаимодействието в динамичната система родител – дете в група с идентични проблеми. Целта на експеримента е да се открият възможности за повишаване на толерантността и адаптивността в двукомпонентния модел „студент – родител“ и превенция на стреса по време на следване във висшето училище. Набелязани са задачи
и са приложени методи в хода на експеримента. Целите на груповите срещи са формирани на база установените
изводи и препоръки от първия етап на проведеното изследване. Предложени са ключови теми за обсъждане с
групата и се осъществи поетапното им изпълнение. След приключване на експеримента се потвърдиха очакванията, заложени в хипотезите. Оформиха се изводи и препоръки. Проведената работа с групи и интерактивно обучение отключи възможността да се постави нов акцент за следваща социалногрупова среща, която ще предложи
бъдещо развитие на групите.
Ключови думи: диагностициращ и формиращ експеримент, превенция на стреса, социална работа с група,
студенти-родители, качество на висшето образование.
Key words: diagnosing and forming experiment, stress prevention, social work with group, student - parents, higher
education quality.
JEL: A23, I23.

Предметът на дейността отразява психоемоционалната, поведенческа и когнитивна
реакция на личността по време на междуличностното взаимодействие в групата.
Обект на настоящата работа е осъществяване идеята и социалната функция на личностното разкриване в група и ролята на студента –
родител в динамичната система. Акерман (1958)
твърди, че „несъответствието между вътрешния
Аз и външния Аз, който всеки представя може да
бъде източник на напрежение“, [8]. За целите на
груповата работа се приема, че всеки студент
внася в групата установен модел на превръщане
на уникалната си личност в социално действие.

Увод
Във връзка с проведено социално изследване на учащи родители във висшето училище за
превенция на стреса се проведе диагностициращ
и формиращ експеримент със студенти – родители в гр. Русе като социална работа с групи за
развиване умения на самоконтрол, адаптация
към средата и превенция на стреса.
В предварителното изследване по-голяма
част от половината студенти – родители индикираха недобра адаптивност към образователния
процес, вследствие на стрес. Това наложи реализацията на обучителния експеримент, [1, 7].
Продължителността на работните срещи е три
часа седмично за период от три месеца и половина. Студентите – родители са от университети
в градовете: Русе, Силистра, Шумен, Велико
Търново, Варна и София.
На база направените препоръки и предложения от автора се изготви ръководство за групови срещи за обучения на студенти с идентични
проблеми.
Проведоха се социално отворени групи с
млади хора за подпомагане на семейните взаимодействия и адаптация към обучителния процес с цел превенция на стреса, като предпоставка за високо равнище на успеваемост в учебната среда, [4, 5, 6].

1. Цел и задачи на социалното изследването
Целта на експеримента е да се открият възможности за повишаване на толерантността и
адаптивността към новите предизвикателства в
обучението във Висшето училище и едновременно студентите да се възползват от подходите
за превенция на стреса при родителските
двойки.
Задачите, които са поставени в хода на дейността са:
1. Да се използва отворената група като стимулатор за споделяне на преживяното.
2. Да се установи с тест за измерване равнището на адаптираност на учебния процес, [2].
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3. Да се анализира влиянието на родителстването от членовете на групата.
4. Да се измери адаптацията на индивида
към средата.
5. Да се набележат стратегии за превенция
на стреса.
6. Да се апробират компоненти на меджуличностно взаимодействие, които окозват позитивен ефект в резистентността към стреса.

8. Последствия от стресовите ситуации за
качество на обучение във Висшето училище.
9. Да си нестресиран родител и качествено
обучен студент.
10. Социалнопсихологически умения за
справяне в трудни ситуации и вземане на решения.
Проведените групови срещи имаха социална форма на общуване с интерактивно обучение.
Участниците общуваха свободно, преодоляваха негативни нагласи, имаха социалната подкрепа на групата за споделяне на преживявания.
Усвоиха се нови знания, формираха се нови модели за справяне със стреса и се изградиха
ефективни стратегии за самоконтрол.

2. Методи на изследването
Приложени са следните методи на изследване:
Работа с индивид.
Консултации със семейни двойки.
Измервателен тест.
Беседа.
Анкета.
Контролирано наблюдение по разработена програма с обратна връзка.
Общите цели на групово – социалната работа са:
1. Студентите да се запознаят с други свои
колеги с идентични проблеми.
2. Да има социално взаимодействие в групата.
3. Да се информират участниците за постиженията в практиката по вълнуващите ги въпроси.
4. Да се поставят „на мястото на другия“.
5. Да се упражняват студентите чрез ролеви
игри за усвояване на умения.
6. Да се тренират умения с цел използването им при усвояване на знания от университетските дисциплини.
7. Да се решават казуси.
8. Групово да се формулират изводи върху
поставени задачи.
9. Да се дискутира свободно.
10. Групата да помогне на индивида.
11. Да се използват арт – терапевтични техники за справяне със стреса.
За изпълнение на целите бяха подсигурени
необходимите ресурси като зала, материали,
флипчарт и други.

4. Основни резултати от социалната работа
Хипотетичните очаквания от социалната работа с група са:
Студентите-родители ще приемат следването и родителстването като етап от
живота.
Ще съумяват рационално да организират себе си.
Ще планират задачите си в ежедневието.
Ще придобият умения за справяне със
стреса.
Ще повишат информираността си и личната устойчивост.
Ще прилагат техники за планиране на
време, бюджет и други ресурси.
Очакванията са да съвместят студентството
и родителството като прилагат техники за освобождаване от стреса. В търсене на пътища за оптимизация на ежедневието на студента – родител повишаване качеството на обучения без напрежение и стрес се установява актуалното равнище на студентското разбиране за същността
на обучението и родителстването.
За тази цел се поставиха десет въпроса, на
които групата трябваше да обобщи отговорите,
като ги сведе до три отговора на въпрос. Общата
групова анкета изведе тридесет обобщени проблемни точки, които поставиха бъдещ акцент за
работа.
Анкетираните студенти- родители отделят
заслужено внимание на дидактическото общуване с преподавателите, като това предполага
богат арсенал от действия, постъпки и отношение на взаимно разбиране. Неумението в комбинативността и креативността в отношението преподавател – студент/родител е оценено в почти
90 % от изследваните лица като предпоставка за
стрес и снижаване нивото на интереса към обучение.
Този казус изисква специално внимание в
разрешаване на бъдещи проблеми от подобно
естество и целесъобразни подходи във взаимоотношенията. Винаги трябва да се изхожда от

3. Теми и подходи на социалната работа
Под формата на социална работа с група се
оформиха множество ключови теми, които се отработваха поетапно:
1. Информираност за среса и факторите, които го обуславят.
2. Стресът като защитна реакция.
3. Балансът между желания и възможности.
4. Организация на времето.
5. Индивидуални различия в поведението.
6. Семейството и детето в студентския живот.
7. Социалните изисквания и уменията за
добри родители.
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конкретните ситуации и специфики на създадените обстоятелства, дори това да изисква оригиналност при решаване на възникналите трудности.
По време на обучението се изгради групова
сплотеност и се осъзна от участниците отговорност за действията, съпричастност един към
друг, доверителност в общуването. Набелязаха
се общи групови виждания и постигнато съгласие
за предстояща работа по набелязани казуси.
Тези резултати, установени чрез наблюдението и беседата се потвърждават и от писмените самоотчети на групата в края на обучението. Различията между членовете на групата се
възприемат като ресурс и разнообразие от възможности, а не като заплаха и препятствие на
обучителните процеси.

2. Университетските ръководства да организират специални обучения за родители-студенти
и техните преподаватели като отворени групи за
обмен на информация и търсене на подходящи
възможности за повишаване качеството на обучение по различните дисциплини.
3. Да се отпечатват методически пособия за
социална работа в група за повишаване различните компетентности и преодоляване на стреса.
Литература
1. Абрамова, Г. (2001). Практическая психология,
Москва, с.429-432.
2. Джонев, С. (1990). Адаптацията и нейното измерване, Психология, с. 2–16–22
3. Иванов, П. (2009). Приложна психотерапия, Русе,
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Изводи и препоръки
Контролираното наблюдение и обратната
връзка от участниците доказаха хипотезите. На
база направените изследвания и приложени подходи за работа може да се предложи следното:
1. Да се създаде отворен тип група, в който
да се споделят мнения, опит и преживявания.

SOCIAL WORK WITH A GROUP OF PARENTS-STUDENTS FOR IMPROVEMENT OF
THE QUALITY OF TRAINING IN HIGHER EDUCATION
Elka Rusinova
University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
As a second step of social study on parents – students in the higher school, a diagnosing and forming experiment in
the city of Ruse was conducted as a social work with groups for sharing experience, development of skills for adaptation
to the environment, self-control and prevention of stress in daily life. Participants in the experimental training are family
students from the cities of Ruse, Silistra, Varna, Shumen and Veliko Tarnovo. Training in open groups was conducted with
young people at the age of 22 to 34 from September till the middle of December 2014. Working meetings last three hours
per week. The subject of the activity reflects the psycho-emotional, behavioral and cognitive reaction of the studying parent
during interpersonal interaction in the group. Object of the present work is to reveal the idea and the social function of the
person with its frustrations and interaction in the dynamic system parent – child in a group with identical problems. Aim of
the experiment is to discover possibilities for increase of tolerance and adaptation in the two-component model “student –
parent” and prevention of stress during higher education study. Tasks were pointed and methods were applied in the
process of the experiment. The targets of the group meetings were formed on the basis the established conclusions and
recommendations from the first stage of the study conducted. Key subjects for discussions were suggested in the group
and their stage by stage implementation was accomplished. After the experiment was finished, the expectations set in the
hypotheses were confirmed. Conclusions and recommendations were formed. The work with the groups and the interactive
training unlocked the possibility to put a new accent for a next social-group meeting that will propose a future development
of the groups.
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ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ
(базирани на Делфи метода)
Красимира Станева
Лесотехнически университет, София
Резюме
Цел на представяното изследване e да се направи концептуален модел за обучение по направление „Туризъм”, адаптиран към динамично променящата се обучителна и професионална среда. Методи на изследването:
Приложен е методът Делфи и негов адаптиран вариант Еstimate-Talk-Estimate (ETE), които включват три сегмента – обучители, студенти и професионални организации; сравнителен анализ и оценка на учебни модели, прилагани в Австрия, Швейцария, Германия, Унгария, Холандия, Сърбия и България. Резултати: От проведеното изследване тип Делфи са получени достатъчен обем и с висока представителност данни относно изискванията на
бизнес средата към професионалната компетеност на обучители и обучавани. Установи се висока степен на сходство в изискванията и очакванията от обучителния процес и в трите целеви групи участници. Сравнителният анализ на прилаганите обучителни модели във водещи европейски университети в направление Туризъм очерта основните приоритети за адаптиране на действащия обучителен модел в ЛТУ. Изработена е концепция (адаптиран
модел с прогнозен характер) за развитие на обучението в това направление, който да отговори на изискванията
на променената професионална среда.
Ключови думи: туризъм, обучителен модел, Делфи анализ.
Key words: tourism, education, Delphi analysis.
JEL: A20.

Анализирайки състоянието на висшето образование не е трудно да се установи, че качеството на преподаване в университетите е най-съществения проблем на образователната ни система. На второ място би могло да се посочи несъответствието на учебните планове и програми
с променените изисквания на пазарната среда.
Очевидно се налага оценка на качеството на
предлаганото образование, преосмисляне на
приоритетите и нов подход в предоставянето на
образователни услуги.
Университетите по своята същност се превръщат в бизнес единици, които разпространяват
определен обем знание под въздействието на
променящите се външни фактори. Но този процес е пряко обвързан с необходимостите на пазара на труда и все по-ясно се очертава проектния принцип на функциониране на отделните
университетски звена. Това намира обяснение с
динамичната конкурентна среда, която предприемачески подхожда в образователния процес. В
този смисъл университетската структура би
могла да се разглежда и оценява не само по съществуващата рейтингова система, но и по доходността от отделните специалности. Философията на всеки успешен образователен проект
се основава на креативността, при която обучението се превръща от пасивно в активно [1].
Обучението по Алтернативен туризъм в ЛТУ
е сериозно предизвикателство както към преподавателите, които са ангажирани в обучителния
процес, така и към самите студенти от тази специалност. В условията на непрекъснато променящата се конкурента среда предлаганото образование трябва да отговаря на квалификацион-

Увод
Според Стратегия за развитие на висшето
образование в Р България за периода 2014–2020
(проект). Основната цел е“ създаване на модерна и ефективна система на висшето образование, в центъра на която е човекът с неговите
личностни качества и интелектуален потенциал“.
Модернизираната система трябва да гарантира:
•
подготовка на проактивни, иновативни и
мотивирани специалисти;
•
успешна професионална реализация на
завършващите студенти;
•
високи и приложими резултати от научните изследвания в икономиката;
•
растяща конкурентоспособност на висшето образование и икономиката на
знанието в европейски и глобален контекст [4].
Налице и сериозно разминаване между професионалния профил на подготвяните специалисти в университетите и необходимостите на
пазара на труда. Известно е, че една малка част
от завършилите студенти в страната се реализират по специалността, което насочва вниманието
ни към два основни въпроса: коя е причината за
това разминаване и какво би могло да се направи
за да се коригира състоянието?
Според Тужаров [6] съществуват няколко
основни външни фактори, които влияят върху
висшето образование. Сред тях се открояват
бърза смяна на технологиите в световната икономика, повишена човешка мобилност, силно изразени миграционни процеси и засилена конкуренция при предлагането на образователни услуги.
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ните потребности на динамичния пазар и да предоставя възможност за активизиране на мобилността на преподавателите и студентите [2].

-

1. Дизайн на проучването
•

Цел на представяното изследване e да
се направи концептуален модел за обучение в направление „Туризъм”, адаптиран към динамично променящата се
обучителна и професионална среда
•
Основни задачи на проучването:
- да се проучат образователните модели, прилагани в европейски университети в обучението по туризъм;
- да се сравни действащия обучителен модел в ЛТУ с тези, предлагани
в други университети
- да се проучи и оцени качеството на
обучение в ЛТУ
- да се оцени степента на съответствие на модела с образователните
тенденции в направление „Туризъм“,
свързани с Wellbeing Concept 2014–
2020
- да се разработи идеен модел за обучение.
Целеви групи: Участници 132 студенти от
ЛТУ, НСА и СУ „Св. Кл. Охридски”, 5 професионални сдружения, 22 преподаватели, 132 студенти, 61 ученика от столични училища (чуждоезиков профил).
•
Обучителни модели в 7 университета:
Австрия [2], Холандия, Сърбия, Швейцария, Унгария и Германия, като всичките членуват в ATHE.

-

висок рейтинг, базиран на професионално, академично и студентско оценяване;
добра материална база;
актуални/уникални специалности;
възможности за получаване на допълнителна специализация в сходно професионално направление;
локация на университета.

Втори панел ЕТЕ
Въпросник за оценка на качеството на
обучителния модел
Актуалност на изучаваните дисциплини;
Иновативност при обучението;
Наличие на достатъчно избираеми дисциплини, тематично свързани с професионалната насоченост;
Наличие на баланс между фундаментални (общообразователни) и специализирани дисциплини;
Наличие на пазарноориентирани учебни
модули, които са свързани с туризма;
Ниво на академично общуване студентпреподавател.
Въпросник, оценяващ качеството на
учебните стажове и практики (с отворени отговори):
Оценка на организацията на учебните
практики и стажове;
Оценка на съдържанието на учебния
план и учебните програми;
Препоръки по отношение съдържание
на учебния план;
Препоръки за организация на учебната
дейност;
Препоръки за организация на практики и
стажове;
Обща оценка на качеството на предлагания обучителен модел.

Методи на проучването
Приложен е методът Делфи и негов
адаптиран
вариант
Еstimate-TalkEstimate (ETE), които включват три сегмента – обучители, студенти и професионални организации;
Анализ и сравнителен анализ на получените резултати;
Синтезиращ анализ и изработване на
концептуален модел за обучение, адаптиран към изискванията на професионалната среда;
Сравнителен анализ и оценка на учебни
модели, прилагани в Австрия, Швейцария, Сърбия, Германия, Холандия, Унгария и България.
Използвани са специално разработени въпросници за целите на настоящето проучване, които се отнасят до два панела на проучването.

2. Анализ на резултатите от Делфи проучването
Анализ на резултатите от проученото студентско становище
Интересът на анкетираните студенти е насочен основно към привлекателни професии към
момента на тяхното кандидатстване и подходящо местоположение на обучителния център.
Това намира обяснение с желанието на студентите да се реализират успешно след обучението
си, за което би подпомогнало и подходящото геопозициониране на университета. По отношение
на предлагания обучителен модел критичното
отношение към всеки негов елемент не позволява да се направи реална оценка на състоянието. Преекспонирането на незначителни и не винаги имащи пряко отношение към обучението
факти, насочва вниманието ни към необходимостта от организиране на медиаторски център
за решаване на проблеми, възникнали в хода на
обучението.

Първи панел:
Въпросник, оценяващ критериите при избор на специалност и място за обучение: ETE
Посочете Вашите критерии за избор на Университет като ги подредите по степен на важност:
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Анализ на резултатите от проученото становище на ученици 12 клас
Резултатите от анкетираните ученици показват сериозно различие от становището на студентите от 3 курс в бакалавърска степен на специалност „Алтернативен туризъм“ и тези в магистърски програми. За кандидат-студентите от определящо значение е местоположението на университета, което намира своето логично обяснение с желанието на бъдещите студенти да имат
високо качество на живот и по-добра социална
среда. Едва след това се отдава значение на интересните за тях специалности в зависимост от
търсенето на пазара на труда. Изненадващо е
тяхното желание за получаване на допълнителна квалификация и стремеж към максимално
усвояване на допълнителни знания по време на
престоя си в учебното заведение.
Повечето участници игнорираха своето отдадено предпочитание към продължаване на образованието си в чужбина и направиха своята
оценка единствено за български условия.
Независимо от липсата на академичен опит
у анкетираните ученици, техните критерии и оценъчна система заслужават сериозно внимание и
биха били полезни при разработването на дългосрочни прогнози и стратегии за предлагане на
специалности и модели на обучение.

Анализ на данни от проучването, свързано с
оценка на качеството на обучение в ЛТУ –
Втори панел
Предлаганият модел на обучение в своята
цялост би могъл да се подобри по отношение на
балансирано изучаване на фундаментални и
специализирани дисциплини, което да е в полза
на тези, които са професионално насочени.
Анкетираните не възприемат ползването на
мултимедийна техника и работа с уеб базирани
източници като иновативни подходи. Те се възприемат като традиционни методи за обучение.
Наличието на добре развита връзка преподавател-студент, поставена на строго академични принципи на общуване е добър показател
и индикатор за нашата дейност.
Бизнес партньорите ни, които бяха ангажирани със становище в този панел смятат, че дисциплините, които обслужват туристическите
проблеми са в недостатъчен обем, не разпознават добър баланс между базовия модул и специализиран такъв в учебния план, оценяват като
недостатък отсъствието на достатъчно по брой
избираеми дисциплини в направлението и пазарно ориентираните модули са в подчинено
присъствие по отношение на нарастващите изисквания в бранша. Но по отношение на професионализма на обучаващите, анкетираните са категорични-изключителен професионален авторитет и опит, които са високо оценен от бизнес партньорите.

Анализ на резултатите от професионалните
среди в областта на туристическите услуги
Изключителен интерес представляват данните от професионалните среди. Те разчитат на
нови, привлекателни и достатъчно престижни
предлагани специалности.
Изненадващ за нас е резултатът, свързан с
очакването на бизнеса, ЛТУ да разполага с
добре развита материална база. Но търсейки
обяснение, неизбежно е да се спомене, че в рейтинговата оценка като цяло се включва и базата,
а и нещо, което съвсем не е за пренебрегване:
професионалните среди очакват по-активно и
трайно ангажирано участие на университета в
обучителния процес чрез предоставяне на собствена материална база за различните етапи и
форми на обучение.
Обобщавайки резултатите от трите целеви
групи и направения анализ се наблюдава разминаване в мненията на студенти, кандидат студенти и работодатели по отношение на качество
и развитие на материалната база. Това би следвало да се отчете като наличие на риск по отношение университетската политика за развитие
на собствена материална база.
Необходим е деликатен баланс между обучители и ко-партньори, така че да се запази обезпечеността на учебния процес единствено от
университета, базата на партньорите да се възприеме като допълнителна среда за професионално изграждане на обучаваните.

Анализ на проучените университетски образователни модели
Анализът на обучението в няколко университета [7], където се преподава специалността „Туризъм“ ни дава възможност да се изведе успешен образователен алгоритъм – моделът „TEM (Twente Educational Model)“, който се
характеризира с интегративен подход и съчетание на проектовия образователен подход и традиционни педагогически методи чрез които се извеждат отделните модули в учебните програми
[5]. Така се провокира креативността у студентите и те се приучават да прилагат усвоените
знания за решаване на конкретни проектни задачи. Същественото в тези практически разработки е възможността да се обединят няколко
различни модула и така да се постигне комплексен характер на студентската разработка. В този
смисъл университетската практика в ЛТУ би
могла да даде много добри примери, включително и провеждането на комплексни учебни
практики. Но отсъствието на академичен наставник е сериозен пропуск в обучителния ни процес.
Отсъствието му прекъсва връзката студент –
обучение и не допринася за изграждане на устойчива обучителна среда.
Направен е SWOT анализ на действащия
обучителен модел, където са обобщени основните предимства на модела и са очертани насоките за неговото адаптиране към променената
обучителна и професионална среда. Данните от
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него са послужили за изработване на концепция
за обучението по туризъм.
Силни страни S

Възможности О

1. Уникални обучаваща среда.
2. Добра разпознаваемост на ЛТУ като образователен център с традиции.
3. Развита материална база, позволяваща
да се провеждат студентски практики и
стажове в следните направления: ловен и
риболовен туризъм, балнеологичен и SPA
туризъм, водни ресурси в туризма, алтернативен туризъм, туристически дестинации и др.
4. Развита релация обучителен център- професионална среда. Ясно изразена ориентация на обучителния модел към туристическия бранш.
5. Мотивация на академичния и административния състав за поддържане на високи
образователни стандарти.

1.
2.
3.
4.

5.

Слаби страни W

Прилагане на системен подход при изработването на обучителен модел за специалностите от направление Туризъм.
Изработване на адаптирани към конкретни изисквания на професионалната
среда обучителни модели.
Приложение на възможностите на риск
анализа и тези на управление на риска в
обучението по туризъм.
Приложение на системата за контрол на
качеството на обучението за постигане
на устойчивост в рейтинговите показатели на ЛТУ.
Мобилност на студенти и преподаватели
от направление Туризъм в ЛТУ и колаборация с колеги от университети с висок
рейтинг в образователната система.
Заплахи (рискове) Т

1. Отсъствие на систематизирана базова информация за предоставяните туристически услуги в страната със специализирани елементи, които да се ползват в обучението на студентите.
2. Недостатъчен брой избираеми дисциплини, пряко свързани с туризма, които дават възможност за развитие на специализирани професионални компетености при
студентите.
3. Непълноценно използване на собствената материална база в обучителния процес.
4. Недостатъчно ниво на развитие на академичната връзка студент-преподавател,
което се отразява върху качеството на
обучението и рейтинговата система за
оценка на преподавателите в ЛТУ.
5. Отсъствие на риск анализ и управление
на риска в обучителния модел, прилаган в
ЛТУ.

1.

2.

3.

4.
5.

Недооценяване на възможностите, които
предлага динамичния туристически пазар за развитие на обучението в специализирани форми на туризма. (т.нар. пропуснати ползи от реализация на методично насочен образователен пакет към
туристическия бранш).
Претоварване на учебния план с общообразователни дисциплини, които изместват фокуса от специализираните туристически дисциплини.
Проблеми в управлението на персоналаналичие на възможен дисбаланс в преподавателската заетост в лекционни курсове.
Непълноценно усвояване на ресурса за
обучение в традиционни и иновативни
туристически програми.
Забавяне на скоростта на развитие на
сектора.

Фиг. 1. SWOT анализ на действащия обучителен модел

Основни изводи от Делфи проучването
-

3. Иновативни подходи в обучението по туризъм- концептуален обучителен модел

Обучителната среда в ЛТУ е достатъчно
добре разпознаваема със специфичен
облик и сериозни достижения.
Университетският опит и традиции в
обучението на студенти са сериозна
предпоставка за развитие на успешен
учебен процес, който е привлекателен
за кандидат студенти и за студенти.

Предлаганите иновативни подходи се свързват с разработването на концептуален обучителен модел, който да бъде синергиен по своята
същност. Целта му е да съчетае най-доброто от
обучителните традиции в ЛТУ и асоциацията на
университетите, обучаващи студенти в специалност туризъм (АТНЕ). Съвместното функциониране на отделните елементи от предлагания модел в пряка връзка със средата и с отчитане на
влиянието, което тя оказва върху елементите,
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ще осигури добро функциониране на обучителната среда в университета.

Сегменти на модела:
1. Адаптиран учебен план, отворен към професионалните среди- да се разработи модул,
който е от специализирани, нетрадиционни за пазара дисциплини и да носи в себе си отражението на конкретиката на професионалните изисквания към определен времеви период.
Аргументите за този подход са следните: такъв динамично поддържан модул би могъл да се
разглежда като портфолио на академичния екип
от ФСУ. Това е обликът на екипа и демонстрира
по най-добър начин професионалните възможности на ЛТУ да предлага изискан и високо качествен обучителен продукт в изключително сериозна конкурентна среда.
2. Адаптирани учебни програми, които да се
актуализират непрекъснато в зависимост от конкретни променени изисквания към качество и
специфика на предоставяната информация.
Аргументите са следните: ще се осигури
така желаната гъвкавост и виталност на предлагания учебен материал.
3. Активизираща студентска практика и стажове.
Разчупване на съществуващия модел за
провеждане на учебни практики и стажове- да се
внесе креативен елемент и той да е определящ
за крайната оценка на проведената практика или
стаж
Аргументите за това са следните: да научим
студентите да мислят, да желаят да мислят, да
търсят професионални проблеми и да предлагат
компетентни решения за тяхното решаване.
4. Приложение на собствено икономическите инструменти за организиране на учебния
процес. Прилагане на строго икономически подход при структуриране и извеждане на приоритети в учебния процес: Риск анализ и управление
на риска. Да се използват техните възможности
за подобряване на учебния процес.
Аргументите са: Адекватна оценка на моментното състояние и компетентни решения, гарантиращи устойчивост на постигнатите обучителни показатели в определен времеви интервал.
5. Слоган на специалността- да се разработи съвместно със студентите и бизнесeс партньорите, което да гарантира неговия успех (добър опит от сродни университети в Холандия, Австрия, Сърбия).
Аргументите са следните: иновативност,
адаптивност и креативност.
Моделът корелира пряко с едно от основните предизвикателства, стоящи пред професионалистите от сферата на туризма – тясно сътрудничество, базирано на взаимозаменяеми
екипи от специалисти. Тези очаквания за мобилност на човешкия ресурс могат да бъдат обезпечени единствено и само посредством високо качество на образователните услуги, предлагани в
тази област.

Предпоставки за предлагания модел
Реферирайки споделения обучителен опит
от университети, които са със сериозни постижения в обучението по специалност Туризъм и са
членове на професионална асоциация на обручителите (АТТЕ), биха могли да се обобщят няколко важни постижения:
1. Учебните програми са мултидисциплинарни, гъвкави и последователни. Те формират
единна система на последователно захранване с
необходимата информация за всеки определен
етап от обучението.
2. Учебните програми са с впечатляващи
връзки с бизнес средите и отговарят адекватно
на изискванията на професионалистите към необходимите компетентности.
3. Взаимната връзка между теория и практика е последователна и силно изразена.
4. Качеството на преподаване е постоянно
високо. То се отличава с богато многообразие от
подходи, включително и ясно професионализиране на обучителния процес. Налице е силна
подкрепа от професионалните среди.
5. Бизнес ориентираният мултидисциплинарен подход е философията на всеки обучителен
модел (1999–2013).
Получените резултати от проучването,
обобщени в SWOT анализа са сериозна база за
разработването на нов концептуален подход за
обучение в специалност „Туризъм“. Същността
на предлагания елементен модел се свежда до
това, обучението в Лесотехнически университет
да стане разпознаваемо по специфичен набор от
дисциплини, които допринасят за уникалността
на предлагания учебен продукт и да се адаптират гъвкаво към променящата се образователна
среда. Моделът се състои от сегменти, които са
взаимосвързани, което допринася за неговата
устойчивост.

Фиг. 2. Сегменти на концептуалния модел
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Фиг. 3. Осъществено сътрудничество в областта на туризма (по данни от проект данни от Regional wellbeing concepts
in the Balkans' project (KTIA_AIK_12-1-2013-004, Budapest, Hungary).

Досегашният опит в тази насока ни отрежда добро място сред обучителните центрове
в Източна Европа и е допълнителен аргумент в
подкрепа на осъществяване на необходимите
промени в начина на обучение в ЛТУ.

Спецификата на предлагания образователен продукт в университета дава сериозно
предимство при сегментирането на туристическия пазар за периода 2014–2020 г.

Фиг. 4. Водещи концепции в областта на туризма и очаквания от обучителните центрове за периода 2014-2020 (данни
от Regional wellbeing concepts in the Balkans' project (KTIA_AIK_12-1-2013-004, Budapest, Hungary).
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Заключение
Нивото на представяния обучителен продукт в областта на туризма и натрупаният опит
дават възможност да се разработи модел, насочен към по-широка група участници в обучителния пазар и да се задълбочи професионалната
насоченост на студентите към конкретни изисквания на средата. Това би довело до по-добра
продаваемост на нашия специфичен продукт, подобра динамика на обучението и по-добра професионална реализация на завършилите студенти. По този начин се създават условия за постигане на основните цели на висшето образование-интегриране на методиката на обучение с
информационните технологии, отворено образование към света, подобряване на качеството и
ефективността на образователната система,
осигуряване на достъпност на всички.
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INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING OF TOURISM
(Based on Delphi method)
Krasimira Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Aim of the present study was to make a conceptual model for education in "Tourism", adapted to the dynamic educational and professional environment
Methods of research: The Delphi method is applied and its adapted version Estimate-Talk-Estimate (ETE), which
include three segments academics, students and professional organizations; comparative analysis and evaluation of training models which applied in Austria, Switzerland, Germany, Hungary, Netherland and Bulgaria.
Results: The Delphi research received a sufficient volume and high representative data on the requirements of the
business environment for professional academics competent and students. A high degree of similarity in the requirements
and expectations of the learning process were established in the target groups.
The comparative analysis of applied educational models from leading European Universities in the field of Tourism
outlined the priorities for adapting the current educational model at Forestry University.
The concept (adapted model with predictive character) for development of education in this area, which has to respond to the changed professional environment was done. Special emphasis is placed on the prospects for training programs on SPA, Medical SPA and Wellness tourism which have no analogues in other educational centers in the country.
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ГОРСКАТА ПЕДАГОГИКА – НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕЯ В РАБОТАТА НА
СЪВРЕМЕННИЯ ЛЕСОВЪД В БЪЛГАРИЯ
Анна Петракиева
Изпълнителна агенция по горите, София, България
Резюме
Изследването цели да установи мнението на лесовъдската колегия за нуждата от повишаване на своите
знания и умения за работа с обществеността. Резултатите очертават необходимостта от „отваряне“ на горската
система към обществото и разкриване на дейността на лесовъдите при стопанисване и опазване на горските екосистеми. Обосновава се необходимостта от специализирана подготовка по „Горска педагогика“ за работещите в
горския сектор.
Ключови думи: горска педагогика, горско стопанство, лесовъди, работа с обществеността.
Key words: forest pedagogics, forestry, foresters, public relations.
JEL: Q15, Q23, Q29, I20, I23.

В западно европейските страни Горската педагогика се разглежда като частен клон на екологичното възпитание, имащо своя принос в образованието за устойчиво развитие.
В рамките на няколко срещи на деканите на
факултетите по горско стопанство в Европа е отчетена недостатъчната подготовка на специалистите с лесовъдско образование за работата с обществеността и представяне на лесовъдската
професия пред различни целеви групи. За определяне на подходящ и работещ подход за запълване
на тази празнина беше извършено проучване на
опита на други европейски държави – Австрия,
Германия, Словения, Полша и др. Резултатите показаха, че добре функционираща форма на работа с обществеността е организирането и провеждането на занимания по горска педагогика.
Тези изводи наложиха започване на работа в областта на горската педагогика в България.
Настоящото изследване има за цел да определи необходимостта от специализирана подготовка на лесовъдите за работа с деца и различни
целеви групи. Тази подготовка би могла да започне чрез изучаване на дисциплината „Горска педагогика“ от студентите специалност Горско стопанство в Лесотехническия университет (ЛТУ) и
може да продължи чрез провеждане на следдипломни квалификационни курсове за работещите в
сферата на горското стопанство.
Необходимостта от този тип проучване се поражда от появилото се и задълбочаващо се неразбиране и противоречие между съвременното общество в България и дейността на лесовъдите в
горите. Необходимостта се обуславя и от стремежа на Лесотехническия Университет и Факултета по горско стопанство да изпълняват своята
мисия по подготовка на квалифицирани инженери
с необходимите знания и опит за посрещане на новите предизвикателства пред съвременния лесовъд.

Увод
В страните от Западна Европа съществуват
утвърдени традиции за активното участие на работещите в горите при представянето на лесовъдската професия пред обществеността. Разработени са специални програми и курсове за квалифициране на лесовъдите, как успешно да представят своята професия, нейната значимост и роля
пред различни целеви и възрастови групи – от
най-малките до работа със специализирана аудитория от журналистическите и политическите
среди.
В условията на интензивно стопанисване на
горите в нашата страна все по-ясно се очертава
необходимостта от системна работа на лесовъдската колегия с обществото, както и нуждата лесовъдите да получават подготовка за провеждане на
различни инициативи с обществеността, позната в
западните държави като подготовка по „Горска педагогика“.
Горската педагогика е нова научна дисциплина в Централна и Западна Европа. Предлаганите от лесовъдите дейности и организирани занимания имат за цел да приканят децата и учителите да влязат в гората и да открият нейните ценности, като мотивират децата към отговорно отношение към природата. В по-тесен смисъл, Горската педагогика предлага информация за горите,
за горските екосистеми и значимостта на устойчивото развитие в контекста на горско стопанските
дейности, стимулирайки креативност и обогатяване познанията за природата въз основа на собствен опит и експеримент [7]. Основен акцент се
поставя и върху теми, представящи работата и
значението на лесовъдската професия за устойчивото и многофункционално стопанисване на
горските екосистеми и поддържане на техния природозащитен статус.
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Важен фактор за поддържане качеството на
обучение е постоянната обратна връзка с Горската администрация и предприятия, в които работят дипломирани инженери от Лесотехническия
университет със специалност „Горско стопанство“.
Мнението на специалистите в тази сфера е ценно,
тъй като дава възможност за адекватното актуализиране на учебните планове. В резултат се подготвят добре квалифицирани специалисти, които
осигуряват възможност за правилото функциониране на българския горски сектор [8].

Предмет на изследването е мнението на специалистите, заети в горския сектор. То се отнася
до дефицита в образованието на кадрите за работа с различни социални групи, за представяне
на многостранните функции на гората за човека и
ролята на лесовъда за опазването, възстановяването и стопанисването на горите.
За извършване на изследването е използван
анкетният метод. Разработена е анонимна анкетна карта от полустандартизиран тип, съдържаща 14 въпроса. От тях 13 са от затворен и
един – от отворен тип. Към някои от въпросите е
дадена възможност за представяне на допълнително и специфично мнение, различаващо се от
предложените възможности.
Обект на изследването са служители и работещи в регионалните структури на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) (38 %), държавните
горски предприятия и държавните горски и ловни
стопанства (61 %) и специализираните териториални звена на ИАГ (1 %).
Анкетата е попълнена както от специалисти
със средно специално образование (10 %), така и
от експерти с висше образование (90 %). Възрастовата структура (фиг. 1) на анкетираните е сравнително пропорционално разпределена между основните възрастови групи, като 5 % от анкетираните са на възраст между 20 и 30 години, 47 % –
на възраст между 30 и 45 години и 38 % на възраст
между 45 и 60 години.

1. Методика на изследването
Настоящото изследване има за цел да установи отношението и разбирането на лесовъдската
колегия към темата за екологичното образование
и по-конкретно към необходимостта от повишаване компетенциите и уменията на работещите в
системата на горите за работа с различни целеви
групи – „Горска педагогика“.
Изпълнението на целта наложи решаването
на следните задачи:
Дефиниране на проблема;
Проучване на подходите при решаването
на проблема в други европейски държави;
Избор на метод, предмет, обект, организация и график за провеждане на изследването.

15%

38%
между 20 и 30 г.

между 30 и 45 г.
между 45 и 60 г.
47%
Фиг. 1. Възрастова структура на анкетираната аудитория.

Разпределението по пол между анкетираните
е приблизително равно, с лек приоритет към мъжете (57 %) спрямо жените (43 %).
Организацията на изследването включи
разпространяване на анкетата чрез електронна
поща до всичките 16 регионални дирекции на ИАГ
и шестте държавни горски предприятия в страната. Участието на служителите в анкетата и предоставянето на отговори е доброволно. Получени
са 150 броя попълнени анкети, което е около (4 %)
3,75 % от работещите в системата на горите, притежаващи специално образование в областта на
горското стопанство.

Данните са обработени с програмен продукт
MS Excel.
Графикът на изследването протече в рамките на месец август и началото на месец септември 2015 г.
В началото на месец август 2015 г. беше разработена анонимната анкета, която беше разпратена на 25.08.2015 г. Попълнените анкети бяха получени в периода 27 август – 15 септември 2015 г.
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Като основна причина за негативния имидж
на обществото към лесовъдите и служителите в
горите (фиг. 2), преобладаващата част от анкетираните отчитат липсата на достатъчна информация за ролята и функциите на лесовъдите за опазването и устойчивото стопанисване на горите
(43 %). На следващо място се посочва недостатъчната работа с обществеността (27 %). Като
причина за неразбиране на професията и провежданите мероприятия в горите, запитаните отчитат
липсата на достатъчен контакт с природата
(15 %), както и несъвършенствата на образователната система и недостатъчното представяне
на процесите, които протичат в горските екосистеми в учебните програми на учениците от основния и среден курс (13 %). Едва два процента (2 %)
от отговорилите считат нарушенията в горите като
основна причина за отрицателното отношение
към работещите в горския сектор.

2. Резултати и дискусия
2.1. Водещи причини за негативния имидж на лесовъда сред обществото.
Съвременното общество е особено чувствително към опазването на околната среда, съхраняването на горите и биологичното разнообразие.
Редица са примерите от последните години, в които то реагира твърде негативно към дейностите
по стопанисване на горите и с особена сила към
извежданите в тях сечи. Причините за това отрицателно отношение са разнообразни, като сред
взимащите превес са липсата или ограничена работа с обществеността, липса на достатъчни информираност на заинтересованите страни, липса
на адекватни познания за горските екосистеми и
необходимостта от лесовъдска намеса в тях, нарушения в горите и др.
13%

2%

15%

Нарушения в горите;

Липса на информация за ролята и
функциите на лесовъдите;
Недостатъчна работа с обществеността;

27%

Темата за „гората“ е недостатъчно
застъпена в учебната програма на децата;

43%

Ограничен контакт с околната среда

Фиг. 2. Резултати от въпрос „Какви според Вас са водещите причини за негативния имидж на лесовъда
сред обществото“?

пред обществеността. В голяма част от Европейските страни дейностите по Горска педагогика са
залегнали в горското законодателство, като се организират и специализирани квалификационни
обучения - или като част от задължителната програма на студентите по горско стопанство, или като
допълнителни квалификационни курсове [5].
Горската педагогика може да бъде разглеждана и като част от екологичното образование,
чрез което обществото придобива знания за горските екосистеми, за протичащите процеси в тях и
за взаимовръзките между човека и горите.
В гората, обучени и квалифицирани лесовъди обучават хората, предлагайки знания за
функциите и значението на горите. Горската педагогика е инструментът, чрез който лесовъдите предават знания за околната среда и живота в нея [4].
В съответствие с европейските тенденции, и
в нашата страна през последните години се отчита необходимостта от провеждане на занимания и кампании с обществеността за представяне
на целите и функциите на лесовъдската професия. Дейностите в тази насока обаче са основно
кампанийни и концентрирани около традиционното честване на седмицата на гората.

2.2. Има ли място Горската педагогика (ГП) в работата на съвременния лесовъд?
Недостигът на информация за горите, техните функции, а така също и за ролята на лесовъдите е оценена на Европейско ниво още през миналото десетилетие. Още през 2006 г. „Европейският горски план за действие [3] очерта ключови
действия, целящи „Насърчаване на сътрудничеството между собственици на гори и подобряване
образованието и обучението в областта на горското стопанство“. В допълнение, като мярка за
постигне на целта „Принос за подобряване качеството на живот“ този план предвижда ключово
действие № 10: „Стимулиране на екологичното образование и информация“.
Днес страните от Европа прилагат многообразни подходи за преодоляване на тази празнина,
като организират разнообразни образователни
програми за различни целеви групи от най-малките до вече пенсионираните граждани. Една от
най-разпространената на европейско ниво практика, добиваща все по-голяма популярност е Горската педагогика - организиране и провеждане на
занимания сред гората от квалифицирани лесовъди, които водят и представят своята работа
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Настоящото проучване показва, че лесовъдската колегия в България отчита недостатъка на
кампанийните дейности и липсата на системна работа с обществеността, като 93 % от анкетираните
отчитат значението и мястото на Горската педагогика в работата на съвременния лесовъд и като
считат за необходимо провеждането на систематизирани и регулярни занимания с обществото.
Едва 7 % отговорилите намират провеждането на
образователни мероприятия с обществеността за
ненужни.

място се поставя значението на дейностите за повишаване на екологичното възпитание (22 %).
Едва един процент от анкетираните считат, че
няма полза от провеждането на такива мероприятия.
Според съвременните разбирания за образователните занимания в гората, горските педагози
не следва само да предават знания, но трябва
преди всичко да мотивират хората към съзнателно
отношение и поемане на отговорност. Горите и
тяхното устойчиво стопанисване трябва да служат
за пример и модел за предаване смисъла и съдържанието на понятието „устойчивост“ и „устойчиво
развитие“. Горите и тяхното управление са и модел, който върви ръка за ръка с много ценности,
услуги и предимства осигурявани на човека. Ето
защо Горската педагогика може да има съществен
педагогически принос за огромен спектър от компетенции, свързани с поведението и отношението
[9].

2.3. Какви според Вас са ползите от провеждане
на занимания по ГП?
Преобладаващата част от анкетираните считат
(фиг. 3), че занимания сред гората ще допринесат
основно за повишаване познанията на обществото за ролята и необходимостта от лесовъдската
професия (50 %), като ще се повишат и знанията
за гората и горските екосистеми (27 %). На трето

Фиг. 3. Резултати от въпрос „Какви са според Вас ползите от провеждане на занимания по ГП?“

Участниците в добре разработените програми по Горска педагогика могат да получат познания за ценности като респект към природата,
внимателно отношение към себеподобните и към
всички живи същества, отговорност, толерантност, солидарност. Тези познания формират дългосрочното мислене и поведение и могат да подобрят креативността и въображението, кооперативността и компетентността, любознателността,
концентрацията и социалното поведение. Тези
обучения дават възможност и за оценка на резултатите от нашето поведение и собствената ни

роля в контекста на природата или обществото,
както и за възможностите за промяна на собственото ни поведение и отношение във всекидневния
ни живот [9]. С други думи, заниманията по Горска
педагогика биха могли да се разглеждат като част
от екологичното образование, целящо достигането на зрялост и компетентност по отношение
разбирането за устойчивост и устойчиво развитие,
като се преминава последователно през шестте
стъпки на педагогическо развитие за достигане на
екологична зрялост (фиг. 4).
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Фиг. 4: Шестте стъпки за развитие към достигане на зрялост и компетентност в Образоването
за устойчиво развитие [2].

Повечето от традиционните форми на занимания, предлагани от горските педагози, изпълняват първите четири стъпки – обучение да се наслаждаваме на природата около нас, да усещаме и
наблюдаваме природата, да разбираме екологичните взаимовръзки и на взаимовръзките между човека и природата. Предизвикателството, което все
още стои пред заниманията е изграждане на капацитет и способност за взимане на решения по екологични въпроси и вдъхновяване на участниците
да поемат конкретна отговорност при опазването
на природата и горските екосистеми. Едва когато
бъдат постигнати и последните две стъпки, Горската педагогика ще има ценен принос към Образованието за устойчиво развитие [9].

дори най-разпространените растителни видове
около нас.
Претоварените учебни програми предвиждат
все по-малко занимания на открито, а учебният
материал по биология и човек и природа не дава
задълбочени познания за горските екосистеми.
В допълнение с оглед осигуряване на безопасност и сигурност на учениците, организирането
и провеждането на занимания и екскурзии сред
природата се осъществява при изключително сложен разрешителен режим от Регионалните инспекторати по образование.
От друга страна, съществуват и редица трудности за провеждане на занимания в гората, произтичащи от организацията и традициите в сферата на горското стопанство.
Като основна трудност за реализирането на
занимания с обществеността (фиг. 5), анкетираните представители на лесовъдската колегия отчитат липсата на опит за осъществяване на този
вид дейности (39 %), както и липсата на финансов
стимул (24 %). Липсата на интерес към този вид
дейности е посочена като основна причина за работа с обществеността от 17% от анкетираните.
Едва 4 % от запитаните отчита провеждането на
такъв тип занимания за ненужни.

2.4. Кои са основните трудности по провеждането на занимания на открито (в гората) с различни възрастови групи (занимания по ГП)?
В нашето съвремие хората от градовете все
повече се отдалечават от заобикалящата ги природа и губят контакта си с нея. Децата, които растат в градовете са подвластни на електронните
технологии и наред със загубата на директен контакт помежду си губят и истинския контакт с природата. Все повече и повече са подрастващите,
които не напускат градската среда и не познават
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Фиг. 5. Резултати от въпрос „Кои са основните трудности по провеждането на занимания на открито
(в гората) с различни възрастови групи (занимания по ГП)?“

Макар че това е един сравнително нов клон в
науката, Горската педагогика придобива все по-голяма популярност в Европа и днес добри практики
могат да се покажат в редица европейски страни
като Австрия, Швейцария, Германия, Франция,
Полша и др. Във всяка от тези страни се организират и провеждат разнообразни форми за обучение
и подготовка на лесовъдите. Целта е повишаване
на техните компетенции за осъществяване на занимания с различни целеви групи. Във водещите
в областта страни като Австрия, Германия, Испания и Полша дисциплината е залегнала в задължителната програма на студентите по горско стопанство. В Чехия, Словения, Словакия, Италия и
др. се провеждат специализирани курсове за
следдипломна квалификация.
В нашата страна Горската педагогика е непозната като дисциплина до 2015 г. В различни
части на страната се осъществяват занимания по
програмата „Учим за гората“, чиято визия е да се
постигне повишено знание и разбиране за ключовата роля, която горите играят за устойчивия живот на планетата. Програмата отразява всички
функции, които изпълняват горите за хората – културни, екологични, икономически и социални.
Слаба страна на тази програма е, че обучението се осъществява от учителите в самото
учебно заведение, които най-често не са специалисти лесовъди и не притежават необходимите
знания и опит за пълноценно представяне на тематиката.
В допълнение, липсата на пряк контакт с лесовъдите от практиката лишава програмата от
едно от основите предимства на Горската педагогика, а именно запознаване на обществеността с
функциите и същността на лесовъдската професия, което е от особено значение за горския сектор.
Необходимостта от изучаване на дисциплина, насочена към повишаване уменията за работа с различни целеви групи (фиг. 6) с оглед
представяне на горите и ролята на лесовъдите за
тяхното устойчиво стопанисване се отчита от 88 %

2.5. Извършвали ли сте дейности по ГП или
сходни, и ако да какви?
Независимо от посочените трудности, една
значителна част от анкетираните (43 %) са провеждали занимания подобни на заниманията по
Горска педагогика. Основната част от тези занимания са свързани с организиране на залесявания
с деца и доброволци, състезания и беседи, презентации, организиране или участие в зелени училища, еко-академии, кръжоци и клубове по интереси. Съществен проблем, който се отчита, е че
тези мероприятия са концентрирани основно в
рамките на „Седмица на гората“, както и в проведената в края на учебната 2014/2015 година инициатива „Горски инспектор за един ден.
2.6. Необходимо ли е изучаването на дисциплина,
насочена към повишаване на уменията за работа с различни целеви групи с оглед представяне на горите и ролята на лесовъда? Ако „да“,
коя според Вас е удачната форма за придобиване
на подобни знания и опит?
Горската педагогика се появява за първи път
в САЩ, където Калифорнийският учител Джоузеф
Корнел полага основните на учението за природата чрез сетивата през 1960 година. Първоначално този нов стил на обучение се разпространява основно в Америка, след което прекосява
океана и достига пределите на Европа през 80-те
години на миналия век [6].
Швейцарската организация SILVIVA за първи
път прилага принципите и методите на Дж. Корнел
в Европа, като въвежда и израза „Горска педагогика”. Няколко години по-късно този нов подход
към обучението за гората и природата достига
Германия и Австрия, където днес Горската педагогика е част от обучението на децата от всички
възрасти [6].
Изразът „Горска педагогика“ се състои от два
основни елемента - „Гора” и „Педагогика” и не означава нищо повече от това, че лесовъдите водят
хората и особено младите през гората.
32

Анна Петракиева

от анкетираните. Близо една трета от отговорите
(27 %) считат за необходимо изучаването на самостоятелна дисциплина в Лесотехническия Университет (ЛТУ) и професионалните гимназии по

горско стопанство. Съществена част от анкетираните считат, че повишаването на квалификацията
в тази област би могло да се осъществи и чрез
провеждането на специализирани обучения (43 %)
и допълнителни квалификационни курсове (30 %).

1%
42%

27%

Като самостоятелна
дисциплина в Университета
(ЛТУ) и Лесотехническите
професионални гимназии;
Допълнителни
квалификационни курсове;

Специализирани обучения

30%
не мога да преценя

Фиг. 6. Резултати от въпрос „Необходимо ли е изучаването на дисциплина, насочена към повишаване на уменията за
работа с различни целеви групи с оглед представяне на горите и ролята на лесовъда, и ако „да“, коя според Вас е
удачната форма за придобиване на подобни знания и опит?“

По данни в „Доклад самооценка за програмна
акредитация на професионално направление“ 6.5.
Горско стопанство, специалност (А) Горско стопанство, март 2012 г. [1], съгласно които делът на
реализиралите се студенти със специалност „Горско стопанство“ за периода 2007-2012 е изключително голям - средно 97,8 %. Реализацията при
магистрите е 99.2%, като от тях 79,6 % са работещите по специалността.
Резултатите са в съответствие и с направените изводи от проведено проучване от Обретенова и др. [8], според които подготовката на студентите по горско стопанство от двете степени
(бакалавър и магистър) би могло да се подобри
чрез актуализиране на обучението посредством
някои специализирани дисциплини.
Необходимостта от разширяване на познанията в областта на работата с обществеността и
провеждането на образователни програми се потвърждава и от резултатите, получени като отговор
на въпроса относно „необходимостта от започване на постепенно следдипломно обучение на
работещите в системата на горите за работа с различни обществени групи”?
Преобладаващата част от анкетираните
(78 %) намират за необходимо и стартирането на
постепенно следдипломно обучение на работещите в системата на горите за работа с обществеността и различни целеви групи.

2.7. Кои структури в системата на горите
следва да извършват дейности по ГП?
Съществуват разнообразни форми на организация и провеждане на заниманията по „Горска
педагогика“ в страните от Европа. В значителна
част от тях, като Австрия, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Финландия, тези дейности се осъществяват или координират от националните горски служби, като в повечето случаи
дейностите се провеждат от квалифицирани лесовъди. В страни като Италия, Кипър, както и част от
по-горе изброените държави занимания по Горска
педагогика се провеждат и от специализирани горски институти, неправителствени организации или
специализирани горски образователни центрове.
Отчитайки резултатите от проведената анкета, преобладаващата част от интервюираните
(91 %) считат за свое задължение организирането
и провеждането на дейности по Горска педагогика
(фиг. 7). Според едва 9 % от запитаните тези занимания следва да бъдат осъществявани от лица,
работещи извън системата на горите. Заслужава
внимание фактът, че според 34 % от запитаните
образователните програми и дейности следва да
са приоритет на служителите в Регионалните дирекции по горите, 26 % на служителите в ИАГ и 23
% на работещите в Държавните горски предприятия. Едва 8 % считат за необходимо тези дейности
да се провеждат от служителите в специализираните териториални звена на ИАГ – Дирекции на
природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции
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Фиг. 7. Резултати от въпрос „7. Кои структури в системата на горите следва да извършват дейности по ГП?“

дагогика може да бъде въведена като избираем в Образователно-квалификационна степен „Магистър”, а по-късно може
да се търси възможност за включване и в
бакалавърските учебни планове.
Структурите на ИАГ трябва да започнат
обособяването на специализирани образователни центрове и да открият щатни
места за квалифицирани специалисти по
Горска педагогика.
Литература

Заключение
Направеното проучване позволява да бъдат
направени следните по-важни изводи:
Налагащото се негативно отношение все поясно очертава необходимостта от „отваряне“ на
Горската система към обществото и разкриване на
функциите и задачите на лесовъдите за стопанисване и съхраняване на горските екосистеми;
Поради липса на педагогическа подготовка и
на подготовка в областта на връзките с обществеността, специалистите по горско стопанство се
нуждаят от специализирана подготовка в тези насоки.
Опитът в редица западноевропейски държави сочи, че изучаването на дисциплината Горска педагогика осигурява необходимата квалификация на специалистите за работа с различни социални групи.
Една от най-подходящите форми за изграждане на капацитет в областта на Горската педагогика е въвеждането на дисциплина „Горска педагогика“ в ЛТУ и професионалните гимназии по горско стопанство. За завършилите висше образование обучението може да се проведе посредством
следдипломна квалификация.
Направените изводи обосновават генералното заключение, че въвеждането на дисциплината Горската педагогика не е прищявка при осъвременяването на учебните планове. Тя не е и проява на разточителство по отношение на образованието на специалистите-лесовъди. Дисциплината
Горската педагогика е отговор на обективната потребност на обществото за възстановяване на
връзката му с природата.
Въз основа на очертаните изводи могат да се
набележат следните препоръки:
Необходимо е актуализация на учебните
планове в Лесотехническия университет.
Първоначално дисциплината Горска пе-
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FOREST PEDAGOGICS – THE NEED OF IT IN THE WORK OF THE CONTEMPORARY
BULGARIAN FORESTER
Anna Petrakieva
Executive forest agency, Sofia, Bulgaria
Abstract
The aim of the present study is to establish the foresters’ understanding for the need to enhance their knowledge
and skills for work with the general public. The results highlight the need for "opening" of the foresters to society and for
revealing of the aims of the foresters’ work in the management and conservation of forest ecosystems. The study justifies
the necessity of specialized training of foresters in "Forest Pedagogics".
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ИНТЕРАКТИВНОСТ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ГИС ЗА
СТУДЕНТИТЕ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО
Мария Асенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Разработката дискутира въпроси и проблеми, свързани с обучението по дисциплината „Географски информационни системи“(ГИС) и приложението му в горското стопанство. Обсъдени са методите на преподаване и резултатите от обучението по ГИС за студентите на Лесотехнически университет (ЛТУ) от специалност „Горско стопанство“ (ГС), образователна и квалификационна степен „магистър“. Разгледан е период на преподаване по дисциплината от около 10 години при различни форми на обучение и различни по обем и съдържание учебни програми. В анализа на резултатите са обхванати двете традиционни форми на обучение (редовно и задочно) за специалността от три специализации – „Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно стопанство“ и „Лесоползване и икономика на ГС“. В разработката са включени и електронни форми на преподаване чрез модул по ГИС в платформата „Blackboаrd Learn TM+“. Направени са изводи и препоръки в методологичен и технологичен аспект за повишаване на качеството на учебния процес, оптимизацията на учебните програми и подобряване практическата подготовка на студентите по горско стопанство за бъдещата им професионална работа в среда на ГИС.
Ключови думи: образователна стратегия, интерактивно обучение, дистанционно обучение, ГИС, горско стопанство.
Key words: education strategy, interactive training, distance learning, GIS, forestry.
JEL: I20, I21, I29, C88, Q23.

ГИС. Основни цели на провежданото интерактивно обучение по ГИС са свързани с получаването на специализирани знания и инженерни
умения, подобряването на подготовката на студентите за бъдещата им работа в практиката и
повишаването на качеството на преподаване.
При този метод на обучение се използват нови
интерактивни средства за представяне на учебното съдържание по ГИС и се осигурява директна работа в среда на различни компютърни
приложения и софтуерни пакети за ГИС. За дистанционната форма на обучение е разработен
електронен модул по ГИС, програмиран в избрана софтуерна платформа за дистанционно
обучение [7]. Високата ефективност на интерактивното обучение по ГИС води до по-добри резултати в придобиването на професионален
опит от студентите-магистри в учебната зала и
извън нея и до усвояването на знания, приложими в различни дисциплини, свързани с горското стопанство.

Увод
Съвременните географски информационни системи са част от информационните технологии и осигуряват богати възможности за
обработка и управление на взаимно свързани
пространствени и непространствени (атрибутни) данни. Многобройни и разнообразни са
областите на приложение на ГИС за териториално и селищно устройство, кадастър, селско и
горско стопанство, екология и опазване на околната среда, метеорология, геология, икономика, промишленост. Най-високите достижения
на ГИС като едно от новите научни направления през последните 20 години са в областта на
моделирането на данни, статистическия анализ, разработката на интерфейс и визуализацията.
Образованието е в сърцевината на Лисабонската стратегия и има ключова роля в социалните политики за развитие на човешките ресурси на Европейския съюз [3]. За постигане на
устойчиво развитие на обществото решаващо
значение имат качественото образование и успешната организация на образователната система чрез внедряване на нови методи в образователната практика и повишаване на иновационната активност на университетите.
Използването на интерактивни средства в
практическото обучение по дисциплината ГИС
за студентите-магистри по горско стопанство е
предпоставено от спецификата на взаимодействието между участващите в процеса на обучение (преподаватели и студенти) и особеностите
на изучавания учебен предмет, пряко свързан с
използване на високотехнологичен софтуер за

1. Модели и подходи в обучението по инженерни дисциплини
Опорни пунктове в настоящата разработка
са теорията за качество на обучението, особеностите на инженерното образование и самооценяването като съвременна образователна
стратегия.
Качеството на образованието стои в методологичните основи на академичното обучение. Определящо влияние върху качеството на
образованието оказва човешкия фактор, като
днес обучаваните и обучаващите се поставят в
еднакво важни позиции. Не по-малко значение
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в процеса на обучението имат организационните и технологични фактори като целеполагане, планиране, мениджмънт, ресурсно осигуряване [5]. Преподаваното учебно съдържание
е първостепенно, но още по-важен е самият
процес на работа и взаимодействие между студентите и преподавателя. Качеството на обучението е в пряка зависимост от прилаганите образователни технологии (словесни, аналогови,
аудио-визуални, компютърно-базирани и информационни). То се гарантира от системата за
проверяване и оценяване на постиженията и
напредъка на студентите.
Инженерното образование по техническите и технологични учебни предмети се характеризира с няколко важни особености [2]:
Единство и неделимост на конкретното
и абстрактното знание, които са в непрекъснато и особено интензивно взаимодействие в процеса на словeсно-логическото мислене и са в съответствие
с обектите и явленията, които се изучават в инженерните дисциплини.
Преходът от абстрактното към конкретното знание е един от класическите дидактически проблеми при онагледяването в обучението по технически инженерни дисциплини. Той е свързан
именно с процеса на създаване на
връзката между теория и практика чрез
междинни когнитивни стъпки. От наличното знание и опит се селектират,
преструктурират и групират различни
фрагменти до конструирането на нова
конфигурация от знания и опит, така че
тя да бъде използвана като инструмент
за справяне с конкретна практическа
задача.
При онагледяването в инженерното
обучение приоритетно се използва условно-изобразителната
нагледност.
Като следствие се явява наситеността
със знакови форми – системи от знаци
и символи за представяне на информацията и използването на средства за
комуникация чрез слово, чертане и визуализация.
Изучаването и показването на нещата
в движение се извършва в реална
среда, което формира истинската професионална подготовка и компетентност.
Мисловният експеримент се прилага за
по-доброто възприемане и разбиране
на материята. Протичащият при това
психически процес на абстрактно мислене предхожда, съпътства и следва
изцяло обучението по техническите
учебни предмети.
Самооценяването е фактор, който определя и регулира педагогическия процес на преподаване и учене и осигурява ефективността на

обучението. Самооценката изразява степента
на съвпадение или приближаване на постиженията към зададена цел и избран еталон. В съвременните образователни стратегии ролята на
самооценяването е значима и се изразява в
явна или неявна форма [6]. Стратегията за самооценяването е свързана с:
характера на задачите, за чието изпълнение се оценяват обучаваните;
целите на обучението по дадения учебен предмет;
равнището на придобития професионален опит от студентите;
атмосферата в груповата среда – сътрудничество, съревнование или противопоставяне.
Образователните стратегии са базисни
при работата от преподавателя върху методическите задачи и баланса на въздействията
между различните компоненти на средата [6].
Усилията са насочени към стимулиране и активиране на учащите за постигане на индивидуален прогрес и прогреса на цялата група. В същото време се акцентира на вярното отчитане
на собствените постижения и адекватна реакция към външните корекции. В зависимост от
отношенията между обучаващия и обучаемите
могат да се диференцират 3 типа обучение
(фиг. 1).

Фиг. 1. Типове обучение

При традиционното обучение идентифицирането и решаването на учебните проблеми
и задачи се осъществяват при строга, консервативно структурирана и статична обкръжаваща
среда. Тук процесът на обучение се основава
на взаимодействието „субект – обект“, където
субект е преподавателят, а обект – групата от
студенти. Традиционното обучение има основен подход да се формира знание чрез повторение на възприетата информация, което найчесто е памет-ориентирано обучение. То е пасивно, ориентирано към успешното представяне на изпита.
При активното обучение връзката отново
е „субект – обект“, но тук като обект се явява
всеки отделен студент. Отчитат се особеностите във възприемането на материала от обучавания и се прилага индивидуален подход в
обучението. При активното обучение се прилага методът на решаване на отделни задачи,
представени от преподавателя „стъпка по
стъпка“, по предварително построен алгоритъм.
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В съвременните условия като най-ефективен метод на обучение се налага интерактивното обучение. При интерактивното обучение
се прилага действения подход. Тук връзката
между обучаващия и обучаемите е „субект –
субекти“. Всеки обучаем е субект в обучението
и има свой принос в процеса, работи със свой
почерк и подход. В този вариант преподавателят се стреми към повишаване на самостоятелната познавателна активност на студентите.
Най-важното е преподавателят да не бъде
просто източник на информация, а организатор
и координатор на учебния процес.
Теоретична основа на интерактивното обучение е конструктивизмът. Според тази образователна философия ученето е процес на приспособяване на мисловните модели на обучаемите към новия опит. Интерактивният модел на
обучение се базира на осъзната от страна на
обучаващия се потребност от информация и
знания, а идентификацията и решаването на
учебните задачи се осъществява в неопределена и динамична обкръжаваща среда с помощта на преподавателя. Взаимодействието
„студент – студент“ и работата в екип са неотменими характеристики на интерактивното обучение. Оценяването на съвместната дейност е
дело на преподавателя и студентите, като атестацията съпътства оценяването и също е съвместно дело [1].

Избраният интерактивен модел на обучение по ГИС има силно подчертан индивидуализиран подход. Използвани са характерните за
инженерното образование методи – проектен
метод; ръководене на учебния процес чрез презентиране; опитни методи на проектиране, експериментиране и моделиране. Тук интерактивността включва синтез от различни действия и
подходи, споделен опит и обмен на идеи в учебната зала и във виртуалната среда.
Диалогът е в основата на интерактивността. Това се изразява в силното междуличностно взаимодействие между участниците в
процеса. Тук ролята на преподавателя е преди
всичко да бъде съмишленик, съизследовател и
мотиватор. Неговата основна цел не е да регистрира или санкционира „неправилните“ отговори. При работата в среда на ГИС е характерно, че няма единствено верни отговори или
единствено правилни интерпретации в решаването на даден проблем.
В обучението по ГИС е приложен подходът
на адаптиране към отделния студент, поощряван към индивидуална работа. Същевременно
са създадени и условия за работа в екип (по
двойки, в малки групи или за групата като цяло).
Студентите участват активно в процеса на
оценката за своите (и тези на състудентите си)
действия и постижения. В процеса на преподаване са заложени няколко основни принципа:
допълване и изменение на учебното
съдържание и представянето му в подостъпна интерактивна форма;
смесване и съчетаване на интерактивни с традиционни действия;
използване на интерактивни технологични средства за почти всички извършвани дейности;
стремеж към повече директен контакт с
учебното съдържание и намаляване на
времето за пасивно слушане;
поставяне на ясни правила за изпълнение на задължителни елементи на задачите, самооценяване, системна обратна връзка;
пренасяне на учебните занятия от регулираната обстановка (компютърната
зала) във виртуална среда в електронна платформа за обучение;
приспособяване на интерактивните
дейности към възможностите и предпочитанията на студентите чрез проучване и оценка на равнището на знанията и уменията в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и по основни дисциплини от
учебната програма на специалността;
анализиране на стила на учене и мотивацията на всеки отделен студент чрез
анкетиране, самооценяване и оценяване на постиженията му при използване на дидактически материали от интерактивен тип;

2. Методика на практическото обучение по
дисциплината ГИС за студентите от специалност „Горско стопанство“ на ЛТУ
2.1. Избран модел за преподаване
Обучението по дисциплината ГИС изисква
използване на съвременни технологични средства, съответстващи на ГИС като широко използвано софтуерно приложение и технология за
управление на пространствена информация.
Прилагането на интерактивния метод на обучение по ГИС е предимство и подпомага преподавателя при осигуряването на все по-пълноценно и атрактивно представяне на учебния материал, за бърз и пряк достъп до бази данни от
различни области на приложение и използване
на разнообразни източници на пространствени
и метаданни. Интерактивните средства в процеса на преподаване предоставят адекватни
инструменти за визуализация, анализ, интерпретация, симулации и моделиране чрез избора
на оптимални за целта на обучението интерактивен софтуер и софтуерни пакети за ГИС.
В същото време тези технологични средства дават възможности за интерактивен диалог
и пълноценно взаимодействие между субектите, по-добра обратна връзка и коригиране на
методиката на преподаването в съответствие с
индивидуалните нужди на обучаемите и техния
стил на учене.
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-

анализ и оценка на приложените методи и подходи на преподаване и произвеждане на съответни коригиращи
действия.

степента им на инженерна подготвеност за изучаване на дисциплината
ГИС и прилагане на получените знания
в други свързани дисциплини.

2.2. Методическо планиране на практическите занятия
Упражненията по дисциплината ГИС се извеждат с използване на интерактивни методи и
интерактивни технологични средства на обучение. Планирането и реализацията им е в съответствие с учебния план на специалността „Горско стопанство“ и конкретно създадените инструменти за дисциплината ГИС:
учебна програма – лекционния курс, упражнения, хорариум);
календарен план – разпределение на
учебното съдържание по теми и часове
(блокове);
цели и задачи на практическото обучение – на упражненията като цяло и конкретно на всяко отделно занятие; определяне на знанията, уменията и компетентностите, които подлежат на формиране и развитие у бъдещите специалисти по горско стопанство;
организация – конкретен избор на стратегия на преподаване, на прилагани
методи и стилове на преподаване; на
оценяване на приложимостта на учебното съдържание и стиловете на учене
на студентите;
технология – избор на средства за търсене, предаване и демонстрация на информацията, търсене на методи за
покриване за нуждите на студентите с
различен стил на учене;
взаимодействие – планиране на начините на осъществяване на връзката
между студентите и преподавателя при
общуването в зала или във виртуална
среда; определяне на нивото на съответствие и взаимодействието между
стила на преподаване и стиловете на
учене;
характеристика на групата – установяване на индивидуалните различия
между студентите по отношение на
предварителната подготовка, възраст,
специални потребности, предпочитан
стил на учене;
специфични фактори, оказващи въздействие върху методиката на преподаване – обем на учебното съдържание и хорариум; форма на обучение;
образователна степен, специалност и
специализация; възприети и експериментирани методи и инструменти на
преподаване; изисквания към формирането на бъдещите професионални
умения, качествата на обучаемите и

2.3. Методи и подходи в практическата подготовка на студентите от специалност
„Горско стопанство“ по дисциплината ГИС
Обучението по ГИС е представено схематично на фиг. 2 и се провежда като компютърно подпомогнато интерактивно обучение
за работа със софтуерния пакет за ГИС MapInfo
Professional и разработка в среда на ГИС на
приложен проект, практически ориентиран към
горското стопанство. В методическо отношение
този тип компютърно-базирано обучение
включва активното използване на ИКТ с пряк
достъп до компютърни системи и подходящ
софтуер за решаването на поставените задачи.
От друга страна при този метод е използвана
образователна мултимедийна технология за
представяне на учебния материал. Учебните
теми при дистанционното обучение са разработени в модулен формат чрез платформата
„Blackboаrd Learn TM+“ [7]. Тя предоставя електронни инструменти за създаване на взаимовръзка и динамично споделяне на информация
между студентите и преподавателя. С това са
създадени благоприятни възможности за синхронно съвместно обучение по ГИС без географски ограничения.
При интерактивното обучение по ГИС е
възприет проектният метод. Всеки студент получава индивидуално задание и разработва задачи от учебен „Проект по ГИС“ (фиг. 2), свързан с приложението на ГИС за тематично картографиране и анализ на пространствени бази
данни на горски територии. При работата по
проектите се ползват реални геореферирани
графични и неграфични данни за двете учебноопитни горски стопанства на ЛТУ (фиг. 2). За
двата обекта студентите вече имат предварително натрупана информация от практически
занятия по различни дисциплини и учебни практики на терена или от разработени дипломни
работи.
В процеса на преподаване по ГИС е използвана образователна интерактивна мултимедия. Действията на преподаващия включват
въвеждане в темите, демонстриране на софтуерния продукт и предлагане на възможности за
разработка на проектните задачи. От тях студентите подбират стандартни или алтернативни начини и изграждат собствено решение
на проекта. Образователната интерактивна
мултимедия е приложена на всички етапи от
процеса на обучението по ГИС – при преподаване, проверка и оценяване на постиженията и
напредъка на студентите.
Крайните резултати от проектите се представят от студентите дигитално и аналогово, ко-
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ето е основа за оценка и самооценка на извършената работа. Всеки студент прави компютърна демонстрация на изпълнените задачи в
среда на ГИС и презентация на крайните продукти от проекта. За проверка и оценяване на
постиженията на студентите се провежда индивидуална защита на проекта по ГИС в условията на интерактивно представяне на проекта,
допълнено със събеседване и анализ на разработката. В режим на обща презентация и дискусия се обсъждат достиженията и пропуските в
получените от студентите крайни потребителски продукти.

За оценка на усвоените знания са използвани дидактически тестове – входен тест за установяване на степента на подготвеност на студентите за работа с приложни продукти и краен
тест по основните теми, разглеждани в упражненията по ГИС. В общия случай тестовете са
направени и оценени индивидуално. В няколко
поредни години успоредно с това са проведени
анонимни тестове с основна цел изследване на
постигнатия общ напредък в групата и определяне на средностатичестически показатели.

Фиг. 2. Схема на интерактивното обучение по ГИС

Външната оценка от преподавателя е направена индивидуално за всеки студент по система от критерии за текущата работа през семестъра и на качеството на крайните продукти
в проекта по ГИС. Самооценката на студентите
е направена по същата система от критерии, използвана от преподавателя, с възможност за
сравнителен анализ на резултатите. Взаимното
оценяване на разработките на студентите в групата е осъществено чрез публичното представяне на крайните резултати и обсъждането им
в групата. Комплексната оценка на преподавателя за работата на всеки студент и групата е
базирана на активността в упражненията; резултатите от тестовете; представените аналогови и дигитални варианти на проектите и защитата им; обработените резултати от оценяването и самооценяването. В края на практическото обучение се провежда анкета за оценка на

преподаването. Основни критерии в нея са получените знания и преподаван материал по
обем, трудност; разбираемост и разпределение
на времето; качество на процеса; оценка за преподавателя; самооценка от всеки студент за неговото лично отношение и участие. Получените
изводи от анкетата са използвани за подобряване качеството на преподаването и оптимизация на учебната програма.
Електронният модул по ГИС за студентитемагистри по горско стопанство в платформата
Blackboаrd Learn TM+ е разработен и апробиран
по „Проект за развитие на електронните форми
за дистанционно обучение в ЛТУ“ [4]. Той е важен елемент при осигуряване на интерактивността в обучението по ГИС и ефективното използване и интегрирането на ИКТ в процеса на
преподаване и учене.
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специализацията. Това засилва мотивацията за
работа на обучаемите и тяхната по-задълбочена подготовка в избраното профилирано направление. При по-голям хорариум е възможно
разширяване на тематиката на упражненията и
постигане на по-голяма адекватност към реалното състояние на информационната инфраструктура в горския сектор. Това означава повече
време и възможности за самостоятелна или
групова творческа работа върху проектите по
ГИС.
Интерактивността на обучението по дисциплината ГИС спомага както за подобряване
на диалогичността на процеса и изграждане на
отношенията между субектите, така и за повишаване на атрактивността на преподаването
чрез образователната интерактивна мултимедия. През разглеждания период са прилагани
различни техники на компютърно подпомогнато
обучение в зависимост от технологичната ситуация (хардуерна и софтуерна обезпеченост,
достъп до данни и др.). Обучението по ГИС еволюира от активно към интерактивно със стремеж към максимизиране на времето за директна работа на студентите с предложения софтуер за ГИС.

3. Анализ на резултатите
Интерактивното обучение по дисциплината ГИС е подчертано индивидуализирано с
елементи на групово обучение в зависимост от
дидактичната ситуация – форма на обучението,
специализация, големина на групите, ниво на
подготвеност на студентите и технологичната
обезпеченост за занятията. Получените резултати се приближават до предварително поставените цели (табл. 1).
В зависимост от хорариума (45, 30 или 15
часа) за различните форми на обучение се променя интензивността на преподаване на учебния материал и структурирането на тематичния
план. Много силно влияние върху крайните резултати от обучението оказва интензивността
на преподаване (брой часове на седмица). Натрупаният над 10-годишен опит сочи, че знанията се усвояват по-добре от студентите при поинтензивно преподаване на учебния материал,
независимо от хорариума. Поради това е препоръчителна модулната организация на извеждане на упражненията по ГИС.
Тематичният обхват на задачите в проекта
по ГИС се определя от формата на обучение и

Таблица 1. Анализ на резултатите от интерактивното обучение по ГИС
Положителен ефект
натрупване на знания и опит за работа в екип

споделяне на единни социални
норми, ценности и убеждения

катализиране на когнитивното развитие

осигуряване на непрекъсната
обратна връзка

създаване на съзнание за взаимопомощ

увеличаване активността и отговорността на студентите

стимулиране на критичността на мисленето

елиминиране на границата между
студент и преподавател

повишаване автономността; засилване настойчивостта на студентите в
ученето

създаване на положително отношение и доверие към състудентите и
преподавателя

натрупване на професионална компетентност и житейски умения

развиване на самоувереност и ентусиазъм

подобряване на разбирането на
чуждо мнение и разнообразието

формиране на социална компетентност

разгръщане на творческия потенциал

Отрицателни моменти
нееднаквост в равнището на академична подготовка и жизнен опит на отделните студенти;
различни стилове на учене и познание, което затруднява обучението и екипната работа
различия във възможностите на паметта на студентите
неумение на студентите за трансфер на знания и опит
нееднородност на получените резултати
Очаквания
по-пълноценно участие на всеки студент в процеса на обмен на идеи и решения
поощряване на творческите решения и иновативното мислене
преподавателят се превръща в съмишленик
студентите и преподавателят се учат един от друг

Настоящият вариант на мултимедийно
представяне на темите по дисциплината ГИС и
избрания софтуер е в онлайн режим и включва

изпълнение „стъпка по стъпка“ на елементи от
проектните задачите в среда на ГИС.
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След всяка разглеждана тема всеки студент
разработва съответната част от проекта (съгласно структурата на заданието), което е съчетано с обсъждане, дискусии и взаимопомощ в
групата. В дистанционната форма на обучение
съвместно се използват електронни материали,
видеоуроци и електронни библиотеки. Тук интерактивността на преподаването е подсилена с
редица вградени в платформата инструменти за
виртуална комуникация между преподавателя и
студентите с възможности за въпроси, дискусии,
обмен на мнения и полезна информация [7].
За проверка и оценяване на достиженията и
напредъка на студентите по ГИС са използвани
традиционни и интерактивни средства. В електронния модул по ГИС [7] оценяването е автоматизирано чрез програмиране със средствата на
платформата по предварително заложени критерии, правила и чрез формули в електронния
дневник на дисциплината. Тук също са използвани самооценката и анкетирането като обратна
връзка между студентите и преподавателя. Системата дава индикации и оценки за посещенията
в модула на дисциплината, за спазването на зададените срокове и генерира доклади за получените резултати чрез статистическо проследяване на различни параметри.

-

-

-

по-широко използване на софтуер за
ГИС с отворен код;
разширяване на дистанционното обучение по ГИС;
използване на модулен принцип при организацията на упражненията по ГИС;
осигуряване на пряк достъп до бази
данни и информационни услуги за потребители от горскостопанските институции при разработка на учебните проекти;
актуализация и разширяване на тематичния обхват на учебните планове в съответствие с реалната ситуация в горския сектор;
получаване на адекватна професионална подготовка на студентите за работа в среда на ГИС и други ИКТ, използвани от специалистите по горско стопанство на всички управленски нива.
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4. Изводи и препоръки
При анализа на провежданото интерактивно
обучение по дисциплината ГИС се очертават няколко тенденции:
все по-висока е технологичната обезпеченост за интерактивно обучение;
общо подобряване на базовите умения
на студентите за работа с ИКТ;
интерактивните методи предизвикват
по-голям интерес към преподаваната
дисциплина;
обучението по инженерните дисциплини, и в по частност по ГИС, трябва да
бъде все по-тясно ориентирано към подготовката за реализация на младите
хора на пазара на труда.
Принципно студентите следят с интерес
технологичните новости и всичко в обучението,
което е базирано на съвременно технологично
ниво. Нагледната, диалогична и интересна
форма на представяне и на най-сложния и абстрактен материал по ГИС акцентира вниманието
на студентите към дисциплината и нейната полезност за горския сектор.
За бъдещата оптимизация на учебния процес и повишаване на качеството на обучението
по ГИС се препоръчват полезни промени от технологично и методологично естество:
доусъвършенстване на интерактивното
обучение с иновативни технологични
средства;
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INTERACTIVE TRAINING COURSE IN GIS FOR FORESTRY STUDENTS
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This paper discusses the questions and problems related to the course "Geographic Information Systems" (GIS) and
their applications in forestry. The aim of the research is to examine the training methods and the results of students covering
the GIS coursework for "Forestry" majors, pursuing a Master's degree at the University of Forestry. The research describes
a period of approximately 10 years during which the course was offered to students in various instruction forms and with
various volumes and contents of the syllabi. The analysis of the learning results covers both traditional forms of training
(regular and external) for of three majors: Forest management, Hunting and Fishing, and Forest Use and Economy of the
Forestry. The paper also discusses the electronic forms of training in the GIS course supported by the e-learning platform
"Blackboаrd Learn TM+". The research makes conclusions and recommendations in both methodological and technological
aspects on how to improve the quality of learning, to optimize the training programs, and to boost the practical training of
students for their future professional work in a GIS environment.
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Петя Славова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Настоящата статия има за цел да представи възможностите на информационните системи за управление и
проектиране на бизнес процеси и тяхното превръщане в един от критериите за устойчиво развитие на бизнес
организацията, като се съобразява с досегашните вече възприети икономически проучвания в това направление.
Бизнес процесите могат да бъдат носители на траен икономически и устойчив растеж на предприятието при
осигуряване на благоприятни предпоставки и условия. Търсенето на универсален процес за гладко протичане на
дейността е основна оперативна цел за всяка една организация. За нейното постигане могат да се използват
различни средства и методи - най-често нови бизнес информационни системи, насочени към подобряването на
управлението на предприятието и от там съобразяването с икономическата среда и критериите за устойчив растеж.
Ключови думи: информационни системи, информационни технологии, управление, стратегия, бизнес процеси, устойчив растеж.
Key words: information systems, information technology, management, strategy, business processes, sustainable
growth.
JEL: L2, L210, L8, L860.

Увод

1. Цел и задачи

В дейността на всяка бизнес организация
се обединяват множество функции, които се изпълняват от служители на различни нива в йерархията на организацията. Всяка една от функциите се нуждае от различна информация, а
нито една система не може да предостави на
куп тази информация. Именно поради тази причина съществуват различни информационни
системи, които обслужват отделните групи и
функции на предприятието.
Решаването на днешните бизнес проблеми изисква възприемането на нови подходи
за проектиране на бизнес процесите в съответствие с моделите, заложени в популярните
софтуерни продукти за автоматизирано управление. Същевременно ефективността на интегрираните информационни системи в производствената среда, в която са внедрени, зависи от
задълбочеността на познанията за същността
на реалните събития и промени, които стоят зад
информационните потоци, отразени на компютърния екран. В този смисъл изучаването на
модерните управленски информационни технологии не бива да се отделя от класическите научни разработки, които са дефинирали същността, показателите и критериите за управление и устойчиво развитие на бизнес организациите. Доброто им познаване ще спомогне за
формирането на едно по-компетентно разбиране у заинтересованите страни при използването на съвременни информационни системи
за управление.

1.1. Цел
Целта на изследване в настоящата разработка е да представи възможностите на информационните системи за управление и проектиране на бизнес процеси и тяхното превръщане
в един от критериите за устойчиво развитие на
бизнес организацията, като запази досегашните вече възприети икономически проучвания
в това направление [1].
Бизнес процесите могат да бъдат
носители на траен икономически и устойчив
растеж на предприятието при осигуряване на
благоприятни предпоставки и условия [3].
Търсенето на универсален процес за гладко
протичане на дейността е основна оперативна
цел за всяка една организация. За нейното
постигане могат да се използват различни
средства и методи - най-често нови бизнес информационни
системи,
насочени
към
подобряването.
1.2. Задачи
В съответствие с така формулираната цел
и с оглед на нейното постигане в изложението
се извеждат три задачи:
Първа задача: Да се извърши задълбочено проучване на актуални и подходящи за темата на разработката литературни източници с
оглед установяването на вижданията на автора, свързани с основните понятия и постановки подходящи за проучване, методи или методологии за управление и проектиране на бизнес процеси и други.
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Втора задача: Да се анализират възможностите за внедряване на интегрирани информационни технологии в бизнес организацията и
видовете информационни системи за управление, адаптирани към специфичните нужди на
предприятието.
Трета задача: От методологическа гледна
точка, анализът да се движи от общото към частното и от частното към общото. Това ще даде
възможности за по-задълбочен анализ на конкретните системи при управлението на бизнес
процеси в отделни звена (нива) на бизнес организации, с оглед доказване приложимостта и
полезността на Информационните технологии
при подобряване управлението на бизнес процеси.

на работа е факторът, даващ възможност организацията да се възползва от новата система.
Първоначалният анализ и последващите
промяна и подобряване на вътрешните процеси е често пренебрегван фактор при внедряването на всякакви бизнес информационна системи. Изборът на оптимизационна стратегия и
средства за оптимизация често не е тривиален,
особено по отношение на нови методи и средства като решенията за информационни технологии. Факт е обаче, че информационните системите могат значително да улеснят и опростят
работата, правейки процесите по-директни и с
по-висока скорост на действие.
Дефинирането на изискванията към подобряване управлението чрез интегрирани информационни системи и настройка на бизнес
процесите вътре в тях има ключово значение за
ефективността от внедряването. Компаниите
специфицират изискванията с термините на
бизнеса, а внедрителите „превеждат” тези изисквания на езика на системата. Съществува
обективна предпоставка да се вложи различен
смисъл и това да бъде установено на доста късен етап от проекта.
Един от най-важните елементи на специфицирането на изискванията към информационната система е Gap-fit анализа (анализ на запълването на пропуските) [10]. Този анализ
трябва правилно да определи съотношението
между необходимостта от промени (доработки)
на системата, за да се постигне идентичност
със съществуващата практика за управление,
отчитане на бизнес процесите и ефективни промени (ре-инженеринг) на отчетността. Промените позволяват внедряване на стандартна
функционалност [5] и на най-добрите практики,
интегрирани в системата. Вземането на решенията за допълнителни разработки са ключови
за успеха на внедряването, за бюджета на проекта и за бъдещото поддържане на системата и
миграция към нови версии.
След детайлно запознаване с текущите
бизнес процеси, е възможно да се идентифицира най-добрият подход за управлението им
след интеграция в информационната система.
Внедряването е успешно само и единствено тогава, когато системата осигурява необходимите
отчети, справки, анализи и данни за вземане на
оперативни и управленски решения на всички
организационни и йерархични нива в бизнес организацията. Основното предимство, което
дава този метод за усъвършенстване (чрез
внедряване на информационни системи заедно
с текущите бизнес процеси) е възможността на
много ранен етап от проекта да бъде гарантирана коректната интеграция на внедряваната
функционалност, така че резултатът от настройките на бизнес процесите в системата да
има очакваното аналитично и синтетично изра-

2. Общи положения
Настоящото научно изследване прилага
съвременната методология „Управление на
бизнес процеси“ за проектиране на управленски системи в съответствие с икономическите
основи за управление и организация на бизнес
процесите в предприятието. Проверка за актуалността на концепцията за връзката между управлението на бизнес организацията като цяло
и управляващата информационна система,
свидетелстват дефинициите на основните понятия, които са съпоставени с основната терминология, използвана от Sheer (1998) при описанието на архитектурата на съвременните управленски информационни системи чрез методологията за управление на бизнес процеси.
Като израз на съвместимостта между методологията и наложилият се в България корпоративен бизнес модел [4], заложен в днешните фирмено ориентирани управленски системи, управлението на бизнес процеси трябва да се приема като надстройка към вече съществуващите
по отделно информационни системи (софтуерни програми за управление).
Преобладаващите условия на бизнес средата изискват по-голямо внимание към портфолиото на бизнес процесите и информационните услуги в управлението, целейки свързването на всеки бизнес процес с оптималната
среда за функциониране и усъвършенстване на
методологията „Управление на бизнес процеси“.
В съвременния бизнес нуждата от подобрение е постоянна и на почти всяко ниво. Подобренията се налагат, както поради постоянната промяна на бизнес средата, така и поради
появата на нови технически и технологични
средства, водещи до по-високи резултати. В същото време тяхното правилно изпълнение е
ключово за успеха на внедряването на информационни системи. Анализът на процесите е
особено важен, както за внедряването, така и
за по-добрата работа след внедряването на информационната система - промяната на начина
46

Петя Славова

жение във финансовата и управленска отчетност [6] и в частност в стабилен, устойчив растеж.
Управлението на бизнес процеси (от там и
на цялата фирма) чрез тяхното внедряване в
системи се използва от множество фирми от
широк диапазон браншове - производство, търговия, логистика, информационни технологии,
интернет, както и в сферата на услугите [2].

стратегическо ниво тези системи следят тенденциите, които засягат новите продукти и възможностите за печалба, подпомагат планирането на нови продукти и услуги, наблюдават
представянето на конкурентите на фирмата. На
управленско ниво те поддържат извършването
на пазарно проучване, рекламата и промоционалните кампании, както и решения за образуване на цените. На оперативно ниво системите
от тази функционална област помагат при откриването и свързването с потенциални клиенти, следят продажбите, обработват поръчки
и оказват помощ при обслужването на клиентите.

3. Различните видове информационни системи
Информационните системи в предприятието се разделято основно на 3 нива според нивото от организацията, за което отговарят [8]:
Системи на операционно ниво;
Системи на управленско ниво
Системи на стратегическо ниво.
Системите на операционно ниво помагат
на оперативното ръководство да следи ежедневната работа, следи за основните дейности и
транзакции в организацията като: продажби,
квитанции, парични депозити, заплати, решения за кредити, доставката на материали. Основната цел на тези информационни системи е
да отговарят на рутинни всекидневни въпроси
както: Колко части имаме в наличност?, Колко е
заплатата на служител в отдел продажби? и т.н.
Отговорът на тези въпроси изисква лесно-достъпна, точна и надеждна информация.
Системите на управленско ниво служат на
ръководителите от това ниво за контрол, наблюдение, вземане на решения и административни дейности. Те изискват информация, която е да нова и както от вътрешната така и от
външната за организацията среда. Тези системи най-често следят за месечното, седмичното изпълнение на плановете, зададени от
висшето ръководство.
Системите на стратегическо ниво помагат
на висшето ръководство да планира стратегическите цели (най-често до 5 години напред).
Тези цели се определят на база на дългосрочни
тенденции от вътрешната и външната за фирмата среда.

Информационните системи в производството
В тази област те отговарят за самото производство на стоки и услуги. Тези системи отговарят за планирането, развитието и поддръжката на съоръженията; установяването на целите за продукта; следят материалните запаси;
разпределението на оборудването, съоръженията, материалите и труда, които са необходими
за завършване на продукта [9].
На стратегическо ниво тези системи помагат при определянето на дългосрочните производствени цели. Например намирането на нови
фабрики или дали да се инвестира в нова технология за производство. На управленско ниво
тези системи анализират и контролират производствените и продуктовите разходи, както и
ресурсите. Що се отнася до оперативното ниво
там тези системи определят как вървят производствените задачи.
Информационните системи в производството най-често използват някакъв вид инвентарна система, която помага за следенето на
материалните запаси на компанията. Системите за определяне на кръговрата на живота на
продукта са друг вид от информационните системи в производството. Тези системи организират всяка информация, която постъпва при производството на определен продукт. Така компанията ще може да избере и комбинира данните,
които са им нужни, за изпълнението на определена функция.

3.1. Видове системи според функционалната
област

Системи при финансите и счетоводството
Информационните системи в тази функционална област трябва да се погрижат за управлението на фирмените активи, да максимизират възвръщаемостта от тези активи. Те отговарят и за капитализацията на фирмата, да определят дали фирмата получава най-добрата
възвръщаемост от инвестициите си. Отговорът
на всичките тези въпроси изисква голямо количество външна за фирмата информация. Що се
отнася до счетоводната функция – системите
отговарят за поддържането и управлението на
финансовите отчети на фирмата.

Системи при продажбите и маркетинга
Информационните системи в областта на
продажбите и маркетинга подпомагат присъщите за областта дейности. Тази област отговаря за продажбата на продуктите или услугите
на предприятието. Маркетингът се занимава с
намиране на клиенти за фирмените продукти и
услуги, като определя какви са им нуждите и желанията и според това развива съответните
стоки.
Както отбелязахме по-рано за всяко ниво
от организацията тези системи са различни. На
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Системите от тази област, които се отнасят до стратегическото ниво, определят дългосрочните инвестиционни цели на фирмата и осигуряват широкообхватни прогнози за финансовото представяне на фирмата. Тези от управленското ниво помагат на мениджърите да надзирават и контролират финансовите ресурси на
компанията. Тези информационни системи на
оперативно ниво следят за потока от средства
от транзакциите.

тези, отнасящи се до отделните бизнес функции.
Системи за интеграция на процесите в цялото предприятие
Фирмите днес отриха, че могат да станат
по-гъвкави и продуктивни като координират
бизнес процесите си по-задълбочено и в някои
случаи да интегрират някои от процесите. Приложенията в предприятията са проектирани
така, че да подпомагат за координацията и обединението на процесите из цялата организация. Тези приложения се състоят от фирмените
системи, системи за управление на доставчиците (SCM) и системи за управление на връзките с клиентите (CRM).
Фирмените системи създават платформа,
която да координира ключовите вътрешни процеси в компанията. Системите SCM и CRM помагат за координирането на процесите за управление на връзките на фирмата със доставчиците и клиентите ѝ [7]. Тези три системи представят области, в които компаниите цифрово
интегрират своите информационни потоци и
правят големи инвестиции за информационни
системи.

Системи при човешките ресурси
Информационните системи от тази функционална област помагат при изпълнението на
функцията на човешките ресурси, а именно:
привличането, развитието и поддържането на
работната сила на фирмата. Информационните
системи за човешки ресурси поддържат действия като: идентифицирането на потенциалните
служители, поддържането на пълни досиета за
настоящите си служители и създаването на
програми за развитието на таланта и уменията
на служителите.
Обединение на функциите и бизнес процесите
Едно от основните предизвикателства
пред фирмите днес е да съберат данните от
всички системи, които описах вече, за да създадат информационен поток през предприятието.
Този поток и работата трябва да бъдат добре
организиране, за да може организацията да
функционира като добре смазана машина.
Именно поради тази причина имат нужда от
мощни нови системи, които обединяват информацията от много различни функционални области и звена и координират дейностите във
фирмата с тези на доставчиците и други бизнес
партньори.

Системи за планиране на ресурсите в предприятието (Enterprise Resource Planning – ERP)
Фирмените системи известни още като
ERP системи, решават проблема, които възниква заради това, че в големите организации
обикновено има много различни информационни системи, които поддържат различни функции, на различни нива и различни бизнес процеси и не комуникират помежду си. ERP системите осигуряват една информационна система,
координиране и интегриране на ключови бизнес
процеси в цялата организация. Чрез тези системи информацията, която преди е била разделена измежду различни системи могат безпроблемно да преминават през фирмата, за да бъдат споделени от бизнес процесите в производството, счетоводството, човешките ресурси и
други области [11].
ERP системите събират информация от
различни бизнес процеси в производството,
финанси и счетоводство, продажби и маркетинг
и човешки ресурси и я съхранява в общо хранилище, откъдето могат да бъдат ползвани и от
други области от бизнеса. По този начин се осигурява на мениджърите по-точна и навременна
информация за координиране на всекидневните операции.
Компаниите все още се нуждаят от различни видове информационни системи, които
да обслужват различни нива от организацията,
различни функции и бизнес процеси. Те все повече се нуждаят и от системи, които да предоставят интеграция из цялото предприятие. Тези
нужди създават нови възможности и предизвикателства.

Бизнес процесите и информационните системи
Бизнес процесите в компанията могат да
бъдат източник на конкурентни предимства ако
те позволяват на компанията да прави иновации по-добре или да се справя по-добре от съперниците си. Но те могат да бъдат и пречки ако
са базирани на остарели начини на работа ще
ограничат ефективността и ефикасността на
компанията.
Някои от бизнес процесите се отнасят за
основните функционални области, а други обединяват няколко от тях. Тези от тях, които обединяват няколко области размиват границите
между тях. Например между продажбите, маркетинг, производство и проучване и развитие.
Този вид процеси променят традиционната
структура на организацията като например обединяват необходимите служители от различни
области в компанията, за да се извърши определена задача. Информационните системи могат да поддържат тези процеси така както и
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ции не е необходима йерархичност, а съвместно разработена балансирана система по показатели за управление.
4. Балансирано въвличане на всички заинтересовани страни в предприятието чрез веригата „цел-действие-показател”.
5. Концентриране на усилията върху главното изисква умение да се отхвърля несъщественото и потенциала на предприятието да се
насочва към ясна стратегия, представена чрез
формулиране в разбираем за всеки вид. Благодарение на тези принципи внедрените софтуерни програми функционира като саморегулираща се система, в която чрез обратната връзка
се създават условия предприятието да се адаптира към променящата се конкурентна среда и
устойчив растеж.

4. Изводи и препоръки
От получените резултати на база използването на методологията за управление на бизнес процеси можем да заключим, че с внедряването на информационни системи (специализирани софтуери за управление) се изгражда
многоаспектна система за управление, която:
Трансформира мисията и стратегията
на предприятието в осезаеми цели и
показатели;
Повишава ефективността на самия
процес на вземане на решения;
Осигурява връзка на стратегията със
системата за бюджетиране;
Създава ефективна система за мотивация на персонала;
Позволява оценка на ефективността на
подразделенията за постигане на стратегическите цели на предприятието.
Анализът на полезните практики в изследвани 10 предприятия показва, че при разработване и внедряване на информационни системи
за управление в бизнес организацията, е необходимо да се съблюдават следните пет принципа, разкриващи същността на системата:
1. Ориентиране на целите към стратегията
на бизнес организацията, което означава да се
прави ясно разграничение между оперативното
и стратегическото звено (ниво) в организацията. Като правило оперативният аспект асоциира с краткосрочната перспектива, а стратегическият – с дългосрочната. Стратегическият аспект предполага развитие на нови възможности
и способности в организацията, доходите от които трябва да се получат в бъдеще. Следователно, в стратегически план усилията трябва да
се насочат към увеличаване потенциала на
предприятието, а не към паричния поток. Оперативният аспект представлява използване на
потенциала и получаване на конкретни резултати, например доход, който да покрива направените разходи.
2. Провеждане на диалог (комуникацията)
за стратегическите цели не само на мениджърско ниво, но и със служителите на организацията, които трябва да са мотивирани и добре
обучени за дейността, която извършват. Комуникацията позволява на всички участници да
уеднаквят разбирането си, а на тази основа –
да обединят усилията си, за развитието на
предприятието и неизбежно води до търпимост
по отношение на грешките – важна предпоставка на способността за обучение и усъвършенстване.
3. Готовност да се подели отговорността.
Внедряването на система за управление превръща организацията в отворена структура, характеризираща се с инициативност на персонала, самоконтрол, работа за общите цели и готовност да се подели отговорността за тяхното
формулиране и постигане. В такива организа-

Заключение
Системите обвързват и балансират финансовите, пазарните, организационните и иновационните цели на предприятието до необходимото равнище на детайлизация.
Също така те вече са навлезли широко в
практиката на бизнес организациите по света и
по данни на „Gartner Group” над 67 % от големите и средните компании използват такъв тип
решения. Пример за успешно прилагане на
внедрени информационни системи за управление са: Volvo Cars Corporation, British Airways,
Ericsson Enterprise, Hewlett-Packard, Xerox и
Oriflame и много други фирми от САЩ и Европа.
Бизнесът е изправен пред необикновени
възможности, към които може да приложи информационни системи в предприятието, за да
постигне по-високи нива на продуктивност, печалби, и съответно устойчив икономически растеж. Днес информационните системи подпомагат всички нива и функционални области в бизнес организациите. В добавка на това те подобряват вземането на решения както при мениджърите, така и при служителите, като осигуряват информация където и когато е нужно във
формат, който лесно се включва във всяка бизнес среда.
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INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT OF BUSINESS ORGANIZATION
Petia Slavova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
This article aims to present the possibilities of information management systems and design of business processes
and their conversion into one of the criteria for sustainable development of the business organization, taking into account
the current economic studies already taken in this direction. Business processes can be carriers of sustained economic
growth and sustainable enterprise in providing favorable preconditions and conditions. Demand for universal process to
smooth the activity is an operational objective for any organization. To achieve it can use different tools and methods - the
most new business information systems aimed at improving the management of the company and hence compliance with
the economic environment and criteria for sustainable growth.
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Резюме
Комбинацията големи данни и облачни изчисления е поредното технологично предизвикателство за ИТ специалистите и бизнеса. В доклада се представя един възможен модел за съхранение и обработка на големи данни
в облак. Основният фокус е в създаването на разпределена среда за работа с големи данни. Предложената рамка
включва централизирана уеб услуга за управление на услуги, обслужващи различни видове бази данни.
Ключови думи: големи данни, облачни технологии, нерелационни бази данни.
Key words: big data, cloud technologies, non-relational databases.
JEL: C55, C8, D8.

за управление на информацията с цел да отговорят на нарастващите изисквания на потребителите за работа с големи обеми от данни. Напредъкът в информационните и комуникационни
технологии, цифровизацията на търговията,
както и разпространението на социалните медии
са предпоставка за генериране на огромни количества информация с нарастващ темп. Според
наскоро проведено проучване [1] над 90% от данните в световен мащаб са генерирани през последните 2 години. Разнообразни сензори, сайтовете на социални мрежи и др. генерират огромен
поток от информация, като цифрови снимки, видеоклипове, покупки, продажби, GPS координати
и др.
Нарастването на обема данни в световен
мащаб и иновациите в областта на технологиите
са предпоставка събраната информация да се
използва за вземане на икономически обосновани решения.

Увод
През последните години облачните технологии и големите данни предизвикват нарастващ
интерес в бизнеса и сред разработчиците на
софтуер. В доклада се разглеждат характеристиките на големите данни, предимствата и недостатъците на облачните изчисления и се предлага
модел с централизирана уеб услуга, която служи
за преразпределение на информацията, за съхранение и обработка на големи данни. Оценени
са предимствата и недостатъците на подобен
модел, като се поставят основи за разработване
на разпределени системи от услуги.
1. Големи данни
1.1. Определение
„Големи данни“ представляват колекция от
данни, чиито обем и сложност правят управлението и обработката им трудна задача при използване на традиционните методи за обработка и
съхранение (многомерни масиви, текстови файлове и/или релационна база данни). Въпреки че
терминът големи данни се свързва често с обема
данни, той има и друго значение. С големи данни
се обозначава и технологията, включваща инструменти и процеси, чрез която организациите и
компаниите се справят с нарастващия обем информация.
„Големите данни“ от една страна са подход
за придобиване, анализиране и представяне на
необходима информация, получена от данните,
а от друга страна те са и набор от базови технологии, които позволяват правилното използване
на вече получената информация.
Релационните бази данни преобладават
при избора на модел за съхранение на финансови, производствени, лични и други видове
данни. Софтуерните компании, които разработват системи за управление на релационни бази
данни (СУРБД), постоянно развиват алгоритмите

1.2. Основни характеристики на големите
данни
Една от най-важните характеристики на големите данни е техният обем. Именно обемът на
данните дава наименованието на този термин.
Счита се, че големи са данните с обем, по-голям
от 1 терабайт.
Друга основна характеристика е структурата
им или по-точно липсата на такава. Структурата
на големите данни се изменя с бързи темпове.
Това се поражда от факта, че информацията се
генерира от различни и разнообразни източници – социални мрежи, видеоканали, GPS
данни и др., поради което структурата им е изключително динамична.
Многообразието на източници на информация води не само до неструктурираност, но и до
възможност да липсва достоверност – данни които са съмнителни, генерирани са от софтуер
или имат несигурен произход.
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1.3. Основни характеристики на СУБД
Прогресът в областта на базите данни се
дължи в голяма степен на релационния модел,
предложен от д-р Едгар Код през 60-те – 70-те
години на XX век. По същото време е създаден и
езикът за манипулиране на данните SQL
(Structured Query Language – език за структурирани заявки). Бързото изменение в структура на
големите данни силно затруднява прилагането
на релационния модел. Усъвършенстването му
води до възникването на нови модели, често наричани NoSQL (Not only SQL). Едно от основните
изисквания към тези бази е да са устойчиви на
разделяне.
Изискванията към системите за управление
на данни могат да се разделят:
Съгласуваност (Consistency (C)) – съвместимост на данните. Всички потребители имат достъп до едни и същи данни
по едно и също време.
Достъпност (Availability (A)) – възприема
се, като гаранция, че всяко запитване
към СУБД ще генерира резултат. Ако
времето за получаване на резултата е
много голямо, то това може да се приеме
като невъзможност за отговор или недостъпност на данните.
Устойчивост за разделяне - възможност
за разделяне между множество сървъри
(Partition tolerance (P)) – системата може
да се разпредели върху няколко независими сървъри и дори при загуба на някой
сървър или пакети софтуерът ще продължи да работи.
Брюър представя своята CAP теорема през
2000 г. В нея той доказва, че е невъзможно една
разпределена компютърна система да осигури
едновременно и трите важни изисквания (C, A и
P) (Фиг. 1). В доклад [8] на Нанси Линч, се дискутира всяко едно от изискванията в теоремата на
Брюър.
Системите за управление на база данни
(СУБД) често са класифицирани в зависимост от
подхода на организация и начините за съхранение на информацията. Най-разпространени са
релационните СУБД, в чиято основа е релационният модел. Тук данните се съхраняват във вид
на релации. Двете основните характеристики, които осигуряват този вид база данни (БД) са достъпност и съгласуваност.
Разпределени бази данни са тези, които могат да бъдат разделени и репликирани. Към този
тип се отнасят новаторските NoSQL решения. Те
осигуряват свойството устойчивост на разделяне.
Главната задача на NoSQL е преодоляване
на ограниченията на релационния модел. Основният проблем на релациите се забелязва с увеличението на количеството информация. Колкото се увеличава размерът, толкова нараства и
времето за достъп до въведената информация.

Фиг. 1. CAP теоремата на Брюър

Tеоремата на Брюър става основополагаща
при избора на бази данни за реализация на софтуерни приложения.
1.4. Модели за съхранение и приложение на „Големи данни“
Прилагането на иновативни технологии при
проектирането и разработването на бизнес софтуер е в центъра на успеха на организациите.
Съвременните фирмени приложения предоставят възможности както за бизнес анализ на класически БД, така и за изследване на големи
данни. Ето защо изборът на подходяща база
данни се превръща в основна задача пред проектантите на фирмените информационни системи.
Със своите характеристики NoSQL СУБД са
подходящи за съхранение и манипулиране с големи данни. Според архитектурата на обработка
и съхранение на данните те се класифицират на
документно ориентирани, ключ-стойност, колонно ориентирани, граф БД и др.
Бизнес анализът на големите данни подпомага устойчивото развитие на организациите и
бизнеса, като предоставя разнообразни количествени оценки - на ръст, тренд на пазара и др.
2. Облачни технологии
2.1. Определение
Бързото развитие на интернет технологиите, превърна в реалност построяването на разпределени компютърни системи, осигуряващи
синхронизация и цялостност на централна база
данни. Подобни системи се изграждат с помощта
на релационни бази данни, като синхронизацията се постига посредством услуги (сървиси) за
репликация. Намаляването на разходите и увеличението на качеството и мощността на предлаганите услуги води до възникване на нова технология за съхранение и изчисления, наречена
Cloud Computing (облачни изчисления, облачни
52

Станислава Клисарова-Белчева

технологии или накратко облак). В облака ресурсите се предлагат като комунални услуги, които
се отдават под наем, освобождават се или се наемат в зависимост от изискванията на софтуера
и потребностите на компаниите. Софтуерните
разработчици все по-често пренасят основни
бизнес процеси и функции на организациите
върху облачни платформи.
Облачните технологии представляват съвкупност от две основни тенденции в компютърните технологии [3]:
ИТ ефективност, при която мощността
на съвременните компютри се използва
по-ефективно чрез силно мащабируем
софтуер и хардуерни ресурси;
Бизнес гъвкавост, позволяваща ценови
модел при който се заплаща само за
употребеното.
Ефективността и гъвкавостта се определят
от възможността ресурсите да се конфигурират
динамично. Колкото ресурси са необходими, толкова се заявяват и усвояват, след което се освобождават.
В доклад на Маккензи [4] се твърди, че „Облакът е съвкупност от хардуерно базирани услуги, които предлагат изчислителна мощност,
мрежови услуги и хранилище на данни, като
всички параметри могат да бъдат много еластични“.
Облакът може да се дефинира и като паралелна и разпределена изчислителна система, която представлява съвкупност от свързани помежду си виртуализирани компютри.

развойна среда, база данни, уеб сървър
и др.
Софтуер като услуга (SaaS) – бизнес
приложения като услуга. В повечето случаи се използва като софтуер по заявка.
Доставчикът осигурява софтуера, като
поема отговорност за инсталация, конфигуриране и необходимите ъпдейти.
Освен тези основни услуги, облакът може да
предостави и специфични услуги, например база
данни като услуга, информация като услуга, тестове като услуги и др.
2.4. Предимства на облачните технологии
Предимствата на облака, могат да се разделят на няколко основни категории:
Сериозно намаляване на разходите за
хардуер. Заплащане само на това което
се използва и възможност за мащабиране и динамична промяна на характеристиките;
Софтуерната поддръжка в облака се извършва от доставчика. Доставчикът на
услугите отговаря за актуализациите на
софтуера, неговата защита и архивиране (резервни копия);
Осигуряване на достъп без първоначални капиталови инвестиции;
Намалява бариерите при използване и
тестване на иновационни модели.
2.5. Недостатъци на облачните технологии
Въпреки многото позитиви и предимства на
облачните технологии в решенията на компаниите, разработващи софтуер, съществуват и някои съществени недостатъци. В доклад [3] на Аврам недостатъците са класифицирани по следните признаци:
Сигурност и поверителност – не е установено все още дали доставчиците на
услуги в облака осигуряват адекватна
защита на информацията;
Свързване и достъп – пълният потенциал на използване на облачните услуги
изисква високоскоростен достъп за
всички потребители;
Надеждност – бизнес приложенията
изискват висока надеждност и не търпят
сривове в работата си. Предпоставка за
приемането би било, ако се създаде регистър на надеждност;
Оперативна съвместимост – критична се
оказва преносимостта на данните между
частният и публичният облак.
Възможността за отдаване под наем на ресурсите намалява значително себестойността на
услугата, което е рентабилно при изграждането
на бизнес софтуер.

2.2. Характеристики и приложение
Приложението на облачните изчислителни
модели е конкурентен инструмент заради възможността за бързо разгръщане на паралелна
пакетна обработка. Интензивните изчислителни
бизнес анализи и мобилни интерактивни приложения изискват от софтуера да отговаря в реално време на потребителските запитвания.
В свое изследване [7] Vaquero заявява „Облакът е като голям басейн за лесно използваеми
и достъпни виртуализирани ресурси (хардуерни
платформи и/или услуги). Тези ресурси могат да
бъдат динамично преконфигурирани с цел да се
приспособят към променливо натоварване, което
позволява също така и оптималното използване
на ресурсите.“
2.3. Видове облачни услуги
Най-често срещаните видове услуги са:
Инфраструктура като услуга (IaaS) –
както подсказва името осигурява цялостно компютърно оборудване, което може
да е физическо или по-често виртуално,
пространство за съхранение, защитни
стени и др. като Windows Azure, Google
Compute Engine.
Платформа като услуга (PaaS) – обикновено включва операционна система,
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3. Големи данни и облачни технологии
3.1. Комбинация на големи данни и облачни технологии
Реализацията на решения, съхраняващи и
обработващи големи данни, изискват използване
на NoSQL СУБД и множество компютри организирани в клъстер. Подобна архитектура изисква
сериозни инвестиции, както за хардуер и софтуер, така и за екип, който да поддържа и развива
инфраструктурата. Освен това ресурсите постоянно се амортизират. Предимството на реализацията на подобен модел е в това, че ресурсът
може да се мащабира по всяко време, т.е. налице е възможност за съхранение и обработка на
нарастващ обем данни. Използването на по-маломощни компютърни конфигурации може да намали разходите в сравнение с изграждането на
скъп център за работа с данни. Тази идея се подкрепя и от основните възможности за скалиране
и разпределение на NoSQL базите данни.
Използването на облачните технологии в
частта си SaaS ще намали началното капиталовложение и ще предостави възможност за реализация на иновационни идеи. Освен това ще могат
да се създават тестови установки без предварителна инвестиция за изграждането на инфраструктура от скъпоструващи центрове за работа с
данни. Основната идея е облачните ресурси да
се използват за съхранение и обработка на големи данни, като се внедри модел от уеб услуги
за разпределяне и управление на входните
данни, пресмятане на агрегати стойности и обобщения на данните. Облачните технологии и „големите данни“ са взаимно допълващи се технологии [6]. Основната задача при прилагането на
големите данни в облака е изборът на архитектура за съхранение и методи за обработка и извличане на полезна информация.

Фиг. 2. Обща схема на информационна
система с уеб услуги

Уеб услугите служат за комуникация между
информационната система и клиентите посредством стандартни съобщения. SOAP (Simple
Object Access Protocol) и REST (Representational
State Transfer) са два от начините за комуникация
с уеб услугите. В SOAP комуникацията обменът
на данни се извършва посредством обмен на
XML съобщения. REST от своя страна осигурява
алтернатива, при която предаването на данни използва уеб адрес и стандартни команди, като
GET, POST, PUT, DELETE.
Уеб услугите позволяват независимост от
платформата на приложенията, които ги използват (C#, Java и др.). Това предимство, подпомага
в оперативна съвместимост между хетерогенни
приложения, както и са лесни за реализация.
3.3. Модел на разпределена система с уеб услуги
Внедряването и разработката на корпоративни информационни системи за управление на
околната среда (CEMIS) [5] може да се осъществи чрез набор стандартизирани уеб услуги. Подобни проекти, които включват обработка на големи данни, се реализират изцяло като архитектура, ориентирана към услуги (SOA – service
oriented architecture).
Предимството на комбинацията големи
данни и облак е в основата на модел, който комбинира уеб услуги за работа с данни и услуги за
управление на големи данни. По този начин информацията, получена от различните източници,
се съхранява независимо в различни бази данни
в облака. Новият модел предлага сървис ориентирана система, съставена от колекция услуги за
управление на различните бази данни. Реализацията на подобен модел включва разпределение
и достъп до необходимата информацията. За
тази цел е удачно да се използва моделът Map
Reduce.

3.2. Уеб услуги (Web services)
Уеб услугите представляват софтуерни системи за комуникация посредством функции и команди между взаимосвързани в компютърна
мрежа устройства. Те представляват стандартни
интерфейси между приложенията. Уеб услугите
са форма на разпределена информационна система. Според [2] уеб услугите се опитват да решат редица ограничения при проектирането на
разпределени системи, като различия в структурата на базите данни, достъп до ресурси и други.

54

Станислава Клисарова-Белчева

Централната уеб услуга може да осигури и
данни за анализи за различни софтуерни системи и мобилни приложения. Обединението на
уеб услугите в клъстер от услуги, подпомага унификацията на достъпа до разнотипни БД.
3.4. Предимства на модел от услуги и бази
данни върху облачни ресурси
Улеснената разработка на нови услуги, функции и възможности, както и намалените разходи
за инфраструктура за работа с големи данни, е
основно предимство на предложения модел за
работа в облака.
Общодостъпността на облака позволява
споделянето на обобщени резултати и анализи с
външни организации в реално време.

Фиг. 3. Модел Map Reduce

Map Reduce е вграден успешно в голяма
част от NoSQL СУБД и предоставя възможност
за разпределена обработка на големи данни. Основните фази на модела са три:
Адресиране;
Преразпределяне;
Обобщаване.
Адресирането служи за разпределение на
входната информация като всеки запис се обработва самостоятелно. При адресацията всеки запис получава ключ и стойност. Получената информация се сортира и преразпределя, за да се
достигне до обобщението й.
Колекцията от уеб услуги е в основата на изграждането на разпределена система за работа
с разнородни източници на данни - големи и
структурирани данни. При необходимост облакът
може да увеличава или намалява използваните
ресурси, необходими за изграждането и поддържането на разпределена система от уеб базирани услуги.
За управлението на създадената колекция
от уеб услуги се грижи централна уеб услуга, която комуникира с останалите чрез унифицирани
команди в стандарт UDDI (Universal Description
Discovery and Integration) и механизъм за взаимодействие [9].
Постъпването на данни от различни източници активира централната уеб услуга, която
„пренасочва“ към услуги, носещи отговорност за
съответния поток информация. Всяка услуга от
колекцията се грижи както за съхранението и извличането на данни, така и за уеб услуги от тип
актьори, които обслужват пресмятането на агрегатни стойности на входните данни. Предварително изчислените агрегати ускоряват извличането на резултатите и осигуряват бърз отговор от
всеки поток при поискване. Тази колекция
включва и сървисите за поддръжка на агрегатите.
Разпределението на входните данни подпомага съхранението на поверителни данни в частен облак или централен сървър, който може да
предложи защитата им.

4. Заключение
Въпреки несигурността на информацията от
големите данни, ползите от приложението им
при предвиждане и оценка на бизнес процеси
оказват съществено влияние върху разработването на бизнес софтуер. Инвестицията в инфраструктура за големи данни може да се намали значително при прилагането на комбинация с облачните технологии. Изграждането на разпределена
система от големи данни предоставя възможност
за създаването на услуги, подобряващи ефективността на приложението им.
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IMPLEMENTATION OF CLOUD COMPUTING IN BIG DATA APPLICATIONS
Stanislava Klisarova-Belcheva
Plovdiv University Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
The combination of big data and cloud computing is another technical challenge for IT professionals and business
today. This paper presents a possible approach for storage and processing big data in cloud environment. The focus is on
how to create a distributed framework for working with big data. The proposed model includes a central web service and
auxiliary services for each database source.
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Резюме
ЛТУ – София е университет с разработена, внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление,
в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9 001:2008 и 27 001:2005. (Сертификат BG14/91304 издаден от
SGS-България).Важно изискване и на двата стандарта е да се проучва удовлетвореността на клиентите, които в
случая се явяват обучаващите се студенти магистърска степен (редовно и задочно обучение) на Факултет „Горско
стопанство”. В тази връзка през 2013 и 2014 г. бе направена анкета за изследване мнението на студентите по
отношение на провежданата учебна практика по специализация „Стопанисване на горите". Периодът на провеждане на учебните практики е съответно - от 14 до 18. Х. 2013 г. и от 06 до 10. Х. 2014 г.
Обект на проучването са: условията за настаняване и пребиваване в учебната база; подбраните обекти за
демонстриране пред студентите, както и оценка на преподавателите, участващи в учебната практика. Ръководител
на учебната практика е преподавател 1 -доц. Васил Стипцов и участници, образно да ги определим като преподавател 2 и преподавател 3.
Резултатите от анкетата ясно и недвусмислено показват критичното отношение на студентите към условията
на пребиваване и прехрана в студентската база. В същото време се дава висока оценка на смисъла и съдържанието на подбраните и представени демонстрационни обекти, изнесените презентации и проведените дискусии,
както на обектите, така и в камерална обстановка. Направена е критична оценка и на преподавателския състав,
по отношение на познаване и представяне на материалите, способност да дискутират със студентите по определени теми, достъпност и комуникативност и пр.
Резултатите от анкетата ще бъдат използвани в оценката на удовлетвореността на клиента при провеждането на контролните одити на ИСУ на ЛТУ, а така също и за подобряване на условията при които се провеждат
учебните практики. Това следва да послужи за вземане на управленски решения от страна на Ръководството на
ЛТУ и учебните стопанства за даване на възможност за участие на клиентите/студентите в решаването на възникнали и възникващи в бъдеще конфликтни точки и проблеми при представяне на услугата практическо обучение на
студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен в ЛТУ.
Ключови думи: интегрирана система за управление, удовлетвореност на клиенти, контролни одити, анкетно
проучване.
Key words: integrated management system, customer satisfaction, control audits survey.
JEL: Q23.

е запознаване с изискванията за разработване и
представяне проект „План за развитието на горите” на избрана от студента община, което се
свързва с изучавания материал по дисциплините
„Горска политика” и "Многофункционално стопанисване на горите". Избират се подходящи
учебни обекти за дискусии по теми, свързани
най-общо с провеждането на новата горска политика на страната по стопанисване и управление
на гори и горски територии, в частност запознаване с концепцията за производство на висококачествена дървесина (т. нар. Саарлански метод),
проблема „мъртвата дървесина”, както и режимите за стопанисване на горите в зоните по „Натура 2000”, тъй като по-голямата част от територията на УОГС попада в тази мрежа.
По програмата на практиката са подготвени
три учебни маршрута:- Маршрут №1 – Петрохан – стопанисване и проблеми пред стопанисването на различните по състав гори, в частност
и на буковите гори в България; Маршрут №2 –
Пръшковица – проблемни точки, конфликти и
решаване на конфликти при стопанисване на
различните по състав и възраст гори; Маршрут

Увод
Повишаването на качеството на учебния
процес е основна грижа на Ръководството на
ЛТУ-София. Това се постига, не само като се
анализират учебните занятия и провежданите
обучения в камерална обстановка, но най-вече и
чрез Учебните практики, които са едно от средствата за постигане на тези цели. Във връзка с
това авторите се постараха да съберат и анализират информация, да потърсят и намерят обратна връзка с клиентите на ЛТУ, да получат преценка и оценка за нивото на една учебна практика, тази по „Управление на горското стопанство”. Практиката е предвидена за студенти магистърска степен (редовно и задочно обучение)
на Факултет „Горско стопанство”
През есента на всяка учебна година студентите провеждат учебна практика по „Стопанисване на горите” в УОГС-Петрохан с. Бързия.
Целта на тази практика е да се затвърдят придобитите знания от бакалавърския и магистърски
курс по многофункционално горско планиране и
управление и стопанисване на горите. Задачата
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№3 – Малката Бързия – Възобновителни сечи в
буковите гори” (учебен маршрут по Българошвейцарската програма за горите) и допълнителни обекти за демонстрация на производство
на висококачествена дървесина.
По време на практиката на студентите се
представят новите моменти в новото горско законодателство, отразени в ЗГ (2011), методът за
производство на висококачествена дървесина,
стопанисване на горите по Натура 2000, методи
за определяне на мъртвата дървесина в горите и
пр. Доста често на тези практики се канят за участие представители на ИАГ, РДГ, ДГС/ДЛС от държавните горски предприятия и фирми от страната и чужбина.
Студентите провеждат и два теста 1. За
изискванията на метода за производство на висококачествена дървесина и 2. За познаване на
нормативната уредба за стопанисване на горите.
Обучението на учебната практика е насочено към затвърдяване на познанията на студентите по нормативната уредба за горите [1 – 4],
многофункционалното стопанисване и управление на горите и горската политика на страната [5,
6, 7, 10 – 18], както и проблемите по сертификацията в горите и горския сектор [8 – 10]. Затова
считаме, че важен момент е повишаване на качеството на обучението, а елемент от това е изследване на мнението на клиентите (в случая
студентите) по въпроси, свързани с условията на
провеждане на учебните практики, предоставяните материали и представени обекти, новите
моменти в нормативната уредба и пр.

извършва от самите студенти, които избират
трима студенти, които да обработят, анализират
и представят резултатите.
Учебната практика е организирана така, че
студентите да бъдат плътно ангажирани през целия ден – от сутринта до обяд – посещение и дискусии на обекти, а след обяд и вечерно време семинарни занятия и подготовка на протоколи.
Студентите се разделят на работни групи, като
през 2013 г. бяха сформирани 12 бр. работни
групи, а през 2014 г. – 5 бр. работни групи. Предварително на всяка група се предоставят учебни
материали – карти с маршрути, таксационни описания на обектите, презентации, текстове и пр.
За практиката са избрани три маршрута за
обучение и провеждане на дискусии. Направени
са два вида тестове в по три варианта за проверка на знанията по „Стопанисване на горите” и
„Производство на висококачествена дървесина”.
През време на практиката се представят материали и се презентират нови тематики от поканени външни лектори и гости. През 2014 г. бе изнесена лекция от доцент Георги Костов за „Екосистемните ползи от горите”, а през 2013 г. бяха
презентирани инструменти и пособия за маркиране в горите на Германия.
Практиката завършва с решаване (от всеки
студент) на два теста и дискусия с преподавателите. Крайната оценка от представянето на всяка
група и на всеки отделен студент се извършва от
Комисия от Ръководителя на практиката, участващите преподаватели и 2-ма студента, избрани
от всички студенти. След оценката студентите
попълват анонимна анкета за условията в базата, за качеството на подбраните маршрути,
нови теми и преподаваните новости в областта
на стопанисване на горите. Дадена е възможност
на студентите да направят анонимна оценка по
три критерия на участващите в практиката преподаватели. Това цели същите да се стремят да повишават качеството на преподаване.
Целта на анализите от тази учебна практика
е да се допринесе до подобряване на провеждането качеството на практическия учебен процес,
както на тази, така и на други учебни практики.

1. Обект и метод на работа
1.1. Обект на изследването е удовлетвореността на студентите от провежданата
учебна практика.
1.2. Цел на изследването е:
Да се провери до каква степен учебното заведение – ЛТУ, респективно УОГС, успява да задоволи клиентските изисквания и каква е необходимостта от промяна и подобряване на условията на провеждане на практиката, свързани с
настаняване, пребиваване и прехрана, качество
на представените учебни обекти и презентации;
ниво на преподавания материал и на преподавателите, участващи в практиката.
Основната задача на проведеното изследване е да се анализира ролята и мястото на заинтересованите страни в процеса на многофункционалното горско планиране, като се направи
анализ и оценка на исканията и необходимостта
от предприемане на адекватни политически
действия.

2. Резултати от изследването
Направена е анкета през 2013 и 2014 г., като
през 2013 г. в анкетата са участвали 44 студенти,
а през 2014 г. – 43 студента. На студентите са
раздадени анкетни карти с въпроси и възможност да дадат и лични мнения. Получени са анкетни карти от 44 студенти за 2013 г. и 43 за
2014 г. Резултатите от анкетата са дадени в табличен и тестови вид. На въпроса „Как оценявате
условията в учебната база?” отговорите са дадени в таблица 1 и таблица 2, съответно за
2013 г. и 2014 г.

1.3. Метод на работа
Разработена е анкетна карта с въпроси, която се раздава на студентите и се попълва анонимно. Обработка и анализ на анкетните карти се
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Таблица 1. Отговори на въпроса „Как оценявате условията в учебната база?”, 2013 г.
Условия в базата
за 2013г.
В базата като цяло
В стаите
Отопление:
Осветление:
Храна и разнообразие
Условия в учебните зали

отлична
50
32
84
43
30
43

Оценка на условията в %
Не са
задоволителни
добри
12
30
6
5
30
23
2
5
-

добра
38
32
11
27
45
52

Общо
100
100
100
100
100
100

Таблица 2. Отговори на въпроса „Как оценявате условията в учебната база?”, 2014 г.
Условия в базата
за 2014г.
В базата като цяло
В стаите
Отопление:
Осветление:
Храна и разнообразие
Условия в учебните зали

отлична

добра

24
22
41
36
24
38

59
49
32
52
50
52

От направената анкета през 2013 г. е видно
че оценката за учебната база, като цяло, се оценява като отлична и добра за провеждането на
учебни практики – 50 % отлична и 38 добра. В
рамките на приемливия критичен тон и с оглед на
все по-пълно задоволяване на изискванията не
бива да пренебрегваме, че 12 % преценяват условията като задоволителни. През 2014 г. обаче
се вижда, че студентите дават превес на добрата
оценка – 59 %. Останалата част, 24 % приемат
условията за отлични, а 17 % като задоволителни, т.е. през втората година изискванията на
студентите към условията в базата леко са покритични.
За 2013 г. по отношение на отделните групи
показатели, виждаме колко силно варират процентите.
Условията в стаите за настаняване на студентите критичния тон се засилва и 6 % ги оценяват като „не са добри” и 30 % като задоволителни. Отлична оценка за условията дават едва
една трета от студентите.
Висок е процентът на одобрение по отношение на отоплението в стаите – отлична оценка –
84 % и 11 % – добра оценка.
По отношение на осветлението в базата и в
стаите оценката не е добра – 30 % оценяват този
показател с незадоволителна оценка.
По отношение на храната и разнообразието
/избор на храна в стола/ – 45 % я оценяват като
добра, но за 23 % тя е „задоволителна” и за 2 % v
като не добра.
Условията в учебните зали – оценката е
43 % като отлична, но 52 % са склонни да я оценят като добра и 5 % като „задоволителна”.
През 2014 г. за условията в стаите, една
втора от студентите дават „добра“ оценка. Помалък е делът на студентите, спрямо 2013 г.,
оценяващи условията в стаите като не добри –
2 %. Отлична оценка дават само 22 % от тях и
задоволителни – 27%.

Оценка на условията в %
Не са
задоволителни
добри
17
27
2
17
10
12
21
5
10
-

Общо
100
100
100
100
100
100

По отношение на отоплението имаме висок
процент на отличната оценка – 41 %, но спрямо
2013 г. той значително е намалял. Голяма част от
студентите дават добра оценка – 32 %, като през
тази година виждаме и не малък процент, поставен в графата „не са добри“ – 10 %.
За осветлението в базата отново превес
има добрата оценка – 52 %, а 12 % смятат, че е
задоволителна, но 36 % дават отлична оценка.
По отношение на храната – една втора от
студентите я смятат за добра, а останалите 50 %
се разпределят съответно: 24% – отлична,
21 % – задоволителна и 5 % – не добра.
Условията в учебните зали се оценяват като
добри – 52 %, отлична е оценката за 38 %, а останалите 10 % смятат, че са задоволителни.
От направената оценка на горепосочените
условия може да се направи извода, че изискванията на студентите се повишават с всяка измината година и учебното стопанство трябва да
обърне сериозно внимание на горепосочените
проблеми. Целта на анкетата е да се направи
преценка в кои области се налагат предприемането на коригиращи и превантивни действия,
така че да се увеличи процента на студентската
удовлетвореност. Не бива да ни успокоява
факта, че има нисък процент на незадоволителна оценка по един или друг критерии, факт е,
че има неудовлетворени клиенти.
Състоянието на нещата може да се обясни
или да се намерят приемливи отговори в дадените от студентите критични бележки или предложения. Трябва да се отбележи, че изискванията на студентите спрямо отделните условия в
базата се доближават почти на 100 % за двете
години, като през 2014 г. студентите по-слабо
участват с мненията си по този въпрос. Някои от
студентите бяха отбелязали наличието на хлебарки в банята или другите помещения.
Останалите критерии са идентични. На въпросите „Какви са Вашите бележки и препоръки за
подобряване на условията на пребиваване в
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учебната база по отношение на: – условията в
стаите за настаняване; – отопление и осветление; – храната в стола и условията в учебните
зали отговорите и препоръките са следните:
По отношение на условията в стаите студентите правят следните критики и предложения:
1. В стаите липсват бюра и столове, на които студентите да подготвят своите курсови проекти и задачи, да могат да учат
и да разработват съответните теми.
Учебните практики са свързани с определен вид камерална работа след теренните занятия.
2. При настаняване да се настаняват помалко хора в стая – основна критика на
настаняването по време на практиките
е, че в някой стаи се настаняват по 3 и
дори по 4 студенти, което не позволява
да се провежда нормална подготовка и
обучение. Препоръката в това отношение е настаняването да бъде най-много
по двама в стая и всеки един настанен
да има бюро за работа и ключ за вратата на стаята.
3. В стаите липсват контакти и закачалки
зад вратите – стаите са твърде малки за
настаняване на 3 или 4 студенти; настаняват се по 2–3–4 студенти, а има само
по една малка маса и 1 максимум 2 контакта, а при съвременните технологии
на работа с компютри просто няма възможност да се работи в стаята; малки
стаи, липса на контакти за включване на
собствени компютри за работа през
практиката.
4. Да има чиста вода, защото когато завали дъжд, водата става мътна и не
става дори и за къпане; това изисква
стопанството да предприеме мерки за
пречистване на питейната вода в съответни утаители или пречиствателни
станции.
5. Да се предприемат някакви мерки за редовна смяна на спалното бельо – не е
приемливо в 21 век да не се сменя спалното през цялата практика особено когато тя е повече от 5–6 и повече дни.
6. Няма Wi-Fi и следва да се закупят и поставят телевизори в стаите.
7. Възглавниците са много ниски, матраците – твърди, а част от леглата са износени и стари.
8. Има хлебарки в банята – препоръката е
да се вземат своевременни и постоянни
мерки за да се унищожават хлебарките
в стаите и учебните зали да се третират
срещу мухъл.
Препоръката по отношение на отоплението – да е равномерно през цялото време на
практиката, а не само в определени часове на денонощието.

Констатациите и препоръките по отношение на осветлението са: осветлението в стаите
и общите помещения е слабо, което не позволява подготовка на материали и курсови проекти,
а в коридорите дори липсват крушки; Препоръките са да се сложат нощни лампи над или до
всяко легло, а осветлението в коридора да се оправи, като редовно се подменят крушки и контактите.
По отношение на храната в стола – основна критика е липсата на разнообразие в
храната. Преобладават храни, които са предимно готвени с мазнина и каймата с лошо качество. Недопустимо е за десерт да се дават кроасани, вафли, сухи пасти и пр. за отбиване на номера, а да липсва постна и вегетарианска храна
и да се предлагат плодове.
Констатациите и препоръките по отношение
на условията в учебните зали – в учебните
зали няма и следва да се осигурят компютри за
работа на студентите; когато се налага да се разпечатват или да се ксерографират курсови проекти студентите се налага да ходят за тези и
други услуги до гр. Берковица. Залите са доста
големи и не се чува, което изисква да има озвучаване с микрофон, за да се чува какво говори и
преподава лектора; не всички контакти са изправни; има счупени маси и столове, липсват
крушки за лампите. В самата база липсва копирна и друга офис техника.
Относно работното време на кафе-бара –
студентите предпочитат и изискват да работи
през целия ден.
Въпрос: "Каква е Вашата оценка по отношение
на организацията на учебната практика –
спазва ли се предварително определената и
обявена програма?"
А/ Да – 95 %
Б/ Постоянно се сменя – 0 %
В/ Отчасти се спазва – 5 %
Г/ Не се спазва – 0%
данните са за 2013 г.
През 2014 г. – 77 % от студентите смятат, че
организацията на учебната практика се спазва,
не малка част – 14 % смятат, че се спазва отчасти, а има и такива, за които организацията се
сменя постоянно – 9 %.
Отговорите на студентите показват, че при
провеждането на тази учебната практика се постига доста добра организация, както и че програмата стриктно се спазва и само при крайна нужда
се налагат промени, като за 2014 г. те са вследствие на промяната на метеорологичните условия.
Въпрос: "В предвидената програма и представените материали и обекти виждате ли нови
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моменти, които ще са ви необходими за вашето бъдещо професионално израстване и реализация?"

Въпрос: "Каква е вашата оценка за представените лекционни материали и пакет от материали на електронен и хартиен носител - необходимост и полезност?"

Данни за 2013 г.
А/ Да – 66 %
Б/ Отчасти – 30 %
В/ Не – 5 %
Г/ Не мога да преценя – 0 %
Отговорите на този въпрос сочат, че само
5 % от студентите не виждат полза от обучението
с тази практика. Около 2/3 обаче виждат новостите в подбраните обекти и материали за обучение, а за 30 % само отчасти има нови неща

Данни за 2013 г.
А/ Полезни – 52 %
Б/ Необходими са за подготовката – 43 %
В/ Не са нужни – повтарят преподавания материал до сега – 2 %
Г/ Не мога да преценя – 2 %.
Предоставянето на учебни материали и даването на възможност на студентите да се запознаят с тях преди да започне обучението се вижда
и от отговорите, където 53 % считат, че това е
полезна практика и 43 % че са необходими за
подготовката. Едва по 2 % считат че не могат да
преценят или че повтарят преподавания материал.

Данни за 2014 г.
А/ Да – 77 %
Б/ Отчасти – 21 %
В/ Не – 2 %
Г/ Не мога да преценя – 0 %
По-голямата част от студентите виждат
нови и интересни неща, които ще са им необходими занапред. Много малка част, само 2 %, не
виждат полза от обучението с тази практика, за
21 % – тя ще допринесе отчасти.
Съотношението е показателно за няколко
неща:
1. По-голямата част от студентите са задочно обучение, работят в системата на горите и
повечето неща се практикуват в ежедневната им
работа;
2. Важното е че за 2/3 от студентите избраните теми, маршрути и тестове са нови неща и те
ги виждат като приложими за тяхната по-нататъшна дейност.

Данни за 2014 г.
А/ Полезни – 79 %
Б/ Необходими са за подготовката – 21 %
В/ Не са нужни – повтарят преподавания материал до сега – 0%
Г/ Не мога да преценя – 0 %
От данните през тази година се вижда, че голяма част от студентите оценяват предоставените лекционни материали като полезни, а също
така като необходими за подготовката.
Въпрос: "Вашата оценка за избраните три маршрута - демонстрират ли се нови моменти в
управлението на горския сектор по отношение
на стопанисването на горите и дават ли възможност да се дискутират проблеми и решения?"

Въпрос: "Бяха ли Ви предоставени материали
за практиката, за да можете да се подготвите
за теренните занятия и за тестовете?"

Данни от 2013 г.
Маршрут №1 – Петрохан
А/ Да – 82 %
Б/ Не – 0 %
В/ Отчасти – 18 %
Г/ Не са подходящи – 0 %

Данни за 2013 г.
А/ Да – 89 %
Б/ Не – 11 %
Данни за 2014 г.
А/ Да – 95 %
Б /Не – 5 %
Важен момент при провеждането на практиката се оказва предварителното предоставяне на
материалите и темите за провеждането на практиката. Това гарантира повишаването на качеството на обучението и това трябва да е задължително изискване преди провеждането на всяка
една от учебните практики. На студентите следва
да се раздават материали, включващи посещаваните маршрути (с карти и таксационни описания); печатни материали по темите; презентации; книги и помагала на хартиен и/или електронен носител и пр.

Маршрут №2 – Пръшковица
А/ Да – 77 %
Б/ Не – 5 %
В/ Отчасти – 18 %
Г/ Не са подходящи – 0 %
Маршрут №3 – Малката Бързия
А/ Да – 77 %
Б/ Не – 0 %
В/ Отчасти – 13 %
Г/ Не са подходящи – 0 %
Както се вижда от отговорите 77–82 % считат, че са подбрани подходящи теми и демонстрационни обекти. За поддържане и увеличаване
на този процент, обаче, се изисква тези обекти да
се поддържат и обновяват всяка година.
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Данни от 2014г.

Преподавател 3
критерий

Маршрут №1 – Петрохан
А/ Да – 92 %
Б/ Не – 0 %
В/ Отчасти – 8 %
Г/ Не са подходящи – 0 %

1.
2.
3.

Маршрут №3 – Малката Бързия
А/ Да – 92 %
Б/ Не – 0 %
В/ Отчасти – 8 %
Г/ Не са подходящи – 0 %
Както се вижда от отговорите, 87–92 % смятат че избраните маршрути демонстрират нови
моменти в управлението и стопанисването на горите, като те дават и реална възможност за дискусии.

Данни за 2013 г.
- критерий 1 – представяне на учебните материали пред вас на лекционните сесии - познаване на материята, ерудиция, дискусии, отговор
на ваши въпроси и пр.
- критерии 2 – познаване и ерудираното
представяне на тематиката на опитните площи познаване на проблемите, критично отношение,
изява на собствено мнение.
- критерии 3 – поведение със студентите,
достъпност и комуникативност.
Попълнете (заградете) оценката от 2 до 6.

1.
2.
3.
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Данни за 2014г.
- критерий 1 – представяне на учебните материали пред вас на лекционните сесии - познаване на материята, ерудиция, дискусии, отговор
на ваши въпроси и пр.
- критерии 2 – познаване и ерудираното
представяне на тематиката на опитните площипознаване на проблемите, критично отношение,
изява на собствено мнение.
- критерии 3 – поведение със студентите,
достъпност, комуникативност. Попълнете (заградете) оценката от 2 до 6.

Преподавател 1 – доц. В. Стипцов
2

3

По критерии 3 – поведение със студентите,
достъпност, комуникативност. Оценката по този
показател е Преподавател 2 – 75 %; доц. Васил
Стипцов 73 % и Преподавател 3 – 66 %. Оценката по трите показателя на участващите преподаватели в практиката дава основание да се направи оценка, че всеки преподавател следва да
подобрява методите си на работа със студентите – представяне на материалите, участие в
дискусиите, изразяване на лично мнение (различно от общо приетото), достъпност за разговори и поставяне на въпроси и пр.

Въпрос: "Не се притеснявайте да направите
оценка на преподавателите от практиката,
като дадете вашата оценка по отношение на
следните критерии:"

оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

2

Оценката на преподавателите също е доста
критична. Вижда се че и тримата преподаватели
имат различни оценки по трите критерия.
Така по критерии 1 – представяне на учебните материали пред вас на лекционните сесиипознаване на материята, ерудиция, дискусии, отговор на ваши въпроси и пр. водещ е Преподавател 2 – 78 %; следван от доц. Васил Стипцов – 73
и Преподавател 3 – 59 %;
По критерии 2 – познаване и ерудираното
представяне на тематиката на опитните площипознаване на проблемите, критично отношение,
изява на собствено мнение.
Водещ е Преподавател 2 с 82 %; доц. В. Стипцов с 78 % и Преподавател 3 с 57 %.

Маршрут №2 – Пръшковица
А/ Да – 87 %
Б/ Не – 0 %
В/ Отчасти – 13 %
Г/ Не са подходящи – 0 %

критерий

оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

Преподавател 1 – доц. В. Стипцов
Преподавател 2
критерий
1.
2.
3.

оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

критерий
2

3

4

5

6

0
0
0

0
0
2

2
0
5

20
18
18

78
82
75

1.
2.
3.

оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

2

3

4

5

6

0
0
0

0
0
4

2
0
4

12
3
5

86
97
95

2

3

4

5

6

2
0
0

0
0
0

0
0
0

5
2
2

93
98
98

Преподавател 2
критерий
1.
2.
3.
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оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

Васил Стипцов, Светлана Станева

Преподавател 3
критерий
1.
2.
3.

оценка
Общо в
%
100 %
100 %
100 %

2

3

4

5

6

0
0
0

2
2
7

7
10
5

26
15
22

65
73
66

3.

Оценката на преподавателите е доста различна спрямо трите критерия. Делът на отличната оценка е най-голям, но не трябва да се пренебрегват, преподавателите следва да се съобразят и с дадените и по-ниски оценки за някои
критерии.
Така по критерии 1 – представяне на учебните материали пред вас на лекционните сесии познаване на материята, ерудиция, дискусии, отговор на ваши въпроси и пр. Водещ е Преподавател 2–93 %; следван от доц. Васил Стипцов –
86 % и Преподавател 3 – 65 %;
По критерии 2 – познаване и ерудираното
представяне на тематиката на опитните площипознаване на проблемите, критично отношение,
изява на собствено мнение. Водещ е Преподавател 2 с 98 %, следван от доц. В. Стипцов с минимална разлика 97 % и Преподавател 3 с 73 %.
По критерии 3 – поведение със студентите,
достъпност, комуникативност. Оценката по този
показател е Преподавател 2 – 98 %, доц. Васил
Стипцов 95 % и Преподавател 3 – 66%.
Важно е да се отбележи, че оценяването
спрямо миналата година има леко завишаване,
като то е в полза на отличната оценка, т.е. можем
да заключим тук, че преподавателите са си взели
някакви поуки от миналогодишната практика и са
подобрили своята методика на работа със студентите, което е показателно.

4.

5.

6.
7.

Заключение
Като заключение от проучването на удовлетвореността на клиента при провеждането на
тази учебна практика могат да се направят няколко извода и препоръки за подобряване на качеството на обучение:
1. Преди провеждането на практиките Ръководителят на практиката и участващите преподаватели трябва да подготвят и предоставят
на студентите съответните учебни материали
на електронен и хартиен носител за предварителна подготовка. Те следва да се предостави по време на обучението в ЛТУ, за да могат студентите да се запознаят предварително с предстоящите задачи.
2. За всяка практика да се разработят анкетни
карти или други подходящи форми за изследване на удовлетвореността на клиента, както
и ефективността и ползата от този вид обучение. След приключване на практиката Ръководителят на практиката да провежда проучване сред студентите за тяхната удовлетвореност и да представя резултатите от това
проучване в съответния Деканат и при Зам.Ректора по учебната част. Така ще се намали

до минимум „екскурзионният” елемент на
доста от провежданите практики и ще се повиши нивото на обучението. Това може да
стане изискване и регулярна практика, като
това се запише в нормативните документи на
ЛТУ.
Ръководството на ЛТУ, респективно Директорите на УОГС и Управителите на учебните
бази, следва да се запознаят с критичните бележки на клиентите и да обърнат сериозно
внимание на условията за настаняване – проверки на състоянието на осветление, отопление и условия в стаите. За тази цел и двете
учебни стопанства, които са сертифицирани,
следва да водят съответните Дневници за
удовлетвореност на клиента.
В стаите да се предвижда настаняването на
не повече от 2 студенти, на които да се осигуряват условия за работа с компютър, интернет мрежа, контакти, маси и бюра за работа;
През време на практиката да се следи за качеството на предлаганата храна, като на студентите се дава възможност за предварителна заявка или възможност да се поръчва
вегетарианска и постна храна. Да не се допуска или да се намали до минимум раздаването на готови десерти и закуски в пакетиран
вид, а да се обърне внимание на плодове и
готвени закуски и десерти.
Да се обърне внимание на санитарните възли
и се подобри състоянието им, както и да се гарантира борбата с вредители и хлебарки.
Ръководителят на практиката и Преподавателите, които участват в учебните практики на
катедрени съвети да представят план за практиката, съответно материали за обучение и
изследване на удовлетвореността на обучаващите се. Материалите за и от практиката да
се анализират на катедрени съвети и да се
представят информации на ФС.
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STUDENT SATISFACTION WITH THE QUALITY OF SERVICE IN THE EDUCATION
PRACTICE IN TRAINING AND EXPERIMENTAL FOREST RANGE – PETROHAN OF
UF – SOFIA
Vasil Stiptsov, Svetlana Staneva
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
UF – Sofia is University with developed, implemented and certified Integrated Management System in accordance
with the requirements of ISO 9001: 2008 and 27001: 2005. An important requirement of both standards is to examine
customer satisfaction, which in this case is a trainee Masters students (regular and part-time) Faculty of "Forestry". In this
connection in 2013 and 2014 was made a survey to study the opinions of students regarding traineeships in specialization
"Forestry. Delivery period is 14 to 18. 10. 2013 and from 06 to 10.10.2014
Object of study: the conditions of residence in the training base; the level of the selected sites to present to the
students and evaluation of teachers involved in teaching practice. Head of school practice teacher 1 - Assoc. Prof. Vasil
Stiptzov and participants, figuratively be defined as teacher 2 and teacher 3.
The survey results show critical conditions for students of residence and food in the student base. At the same time
praised the presented demonstration sites, presentations and discussions of the objects and cameral atmosphere. Made
a critical assessment and teaching staff, in terms of knowledge and presenting the materials, the ability to discuss with
students on specific topics, accessibility and communication,
The survey results will be used in the evaluation of customer satisfaction in the conduct of audits of the IMS control
of UF, and also to improve the conditions under which the practice. This will serve as a decision-making by the management of Forestry and educational farms to enable the participation of clients / students in solving incurred and arising in
the future points of conflict and problems in the presentation of the service practical training of students of bachelor, master's and doctoral degree in Forestry.
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ИКОНОМИКА
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“
Зорница Стоянова
Университет за Национално и Световно Стопанство, София
Резюме
Целта на доклада е да се проучат и анализират учебни програми по дисциплината „Икономика на околната
среда и природните ресурси“ във водещи европейски и световни университети и на тази база, да се направят
обобщени изводи за необходимостта от изучаването й, разпространението й на европейско и световно равнище,
както и за сходството в съдържателно отношение между проучените учебни програми. Направено е проучване на
учебните програми по дисциплината „Икономика на околната среда и природните ресурси“ на водещи университети в Европа и света, на чиито страници в интернет са представени относително по-подробно учебни планове и
програми.
Ключови думи: околна среда, природни ресурси, учебен план.
Key words: environment, natural resources, curriculum.
JEL: I210, Q500.

във водещи европейски и световни университети
и на тази база, да се направят обобщени изводи
за необходимостта от изучаването й, разпространението й на европейско и световно равнище,
както и за сходството в съдържателно отношение между проучените учебни програми.
Разработката е част от проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
за актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието [1].
Направено е проучване на учебните програми по дисциплината „Икономика на околната
среда и природните ресурси“ на водещи университети в Европа и света, на чиито страници в интернет са представени относително по-подробно
учебни планове и програми.

Увод
Все по-ограничените възможности на околната среда да приема, поглъща и асимилира отпадъци, изчерпването на невъзобновимите природни ресурси, деградацията на възобновимите
природни ресурси налага осигуряване на необходимите знания и опит за ефективното разпределение и устойчиво използване на природните ресурси. Поради тази причина нараства потребността от специалисти и експерти за работа в областта на управлението на природните ресурси и
опазване на околната среда. Учебната дисциплината "Икономика на околната среда и природните
ресурси" предоставя базисни теоретични знания
за икономиката на околната среда и природните
ресурси, като позволява да се усвоят знания и
умения в областта на икономическата характеристика на природните ресурси, функционирането на пазара на тези ресурси, методите и подходите за оценка на околната среда и контролът
върху нейното замърсяване. Едновременно с
това, дисциплината дава теоретични знания за
същността и особеностите на икономиката на
околната среда; икономиката и управлението на
природните ресурси; необходимия методически
инструментариум за оценката им, базисните
принципи на устойчивото развитие, както и основни умения за обвързване и конкретизиране на
общите икономически принципи с принципите на
анализ и управление на природните ресурси[2].
Целта на доклада е да се проучат и анализират учебни програми по дисциплината „Икономика на околната среда и природните ресурси“

1. Преглед на разпространението на дисциплината във водещи университети
В голяма част от проучените университети,
дисциплината е включена в учебни планове със
сходно наименование, свързано с икономика на
околната среда и природните ресурси или с управлението на природните ресурси, а наименованието на учебната дисциплина е в голяма степен аналогично на „Икономика на околната среда
и природните ресурси”.
Проучените учебни програми с аналогично
наименование на дисциплината „Икономика на
околната среда и природните ресурси” са представени в таблица 1.
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Таблица 1. Разпространение на дисциплината „Икономика на околната среда и природните ресурси”
във водещи университети
Държава

Университет

Наименование на учебния план

Дания

Университет, Копенхаген

Икономика на околната
среда и природните ресурси

Великобритания

Йоркски университет

Германия

Университет Мартин Лутер,
Хале

Германия

Университет Christian
Albrechts, Кийл

Германия
Норвегия
САЩ

Университет Хумболд, Берлин
Университет по естествени
науки (Life science
university)
Държавен университет, Мичиган

Околна среда, икономика
и екология
Управление на природните ресурси
Икономика на околната
среда и природните ресурси
Интегрирано управление
на природните ресурси

Наименование на учебната програма
Икономика на природните ресурси
Приложна икономика на околната
среда и природните ресурси
Икономика на природните ресурси и
екологична политика
Институционална икономика и икономика на околната среда
Икономика на околната среда и природните ресурси
Икономика на околната среда и природните ресурси

Околна среда и развитие

Икономика на околната среда и природните ресурси

Икономика на околната
среда и политика

Икономика на околната среда

Дисциплината „Икономика на околната
среда и природните ресурси” се среща, както в
учебни планове за бакалаври, така и в такива за
магистри, като по дисциплината се обучават студентите в магистърска степен в университетите
в Хумболд (Германия), Университета в Копенхаген (Дания) и Университета Christian Albrechts
(Германия). В останалите проучени университети, тя е в рамките на специалности за бакалаври (Фиг. 1).

2. Характеристика на учебните програми по
дисциплината, преподавани във водещи университети и УНСС
В университета Хумболд в Берлин, студентите имат възможност да изучават „Икономика на
околната среда и природните ресурси” в три
части [4]. Първата част се изучава в бакалавърска степен на обучение. Другите две части са
предназначени за обучение на студентите в магистърска степен.
Първият модул на дисциплината „Икономика на околната среда и природните ресурси”
включва теми, свързани с въведението в околната среда и природните ресурси, агроекологичните проблеми и екологичната политика. Специално внимание се отделя на теми, свързани със
световните пазари на аграрни и продоволствени
продукти.
Втората част по Икономика на околната
среда и природните ресурси II е с наименование
„Оценка и инструменти”. Дисциплината дава основни знания за концептуални и аналитични инструменти за околната среда и ресурсната икономика, както и политическата рамка на двете области.
Съдържанието е свързано с концепцията за
устойчивото развитие, теориите за възобновимите и невъзобновимите природни ресурси, разбиранията за външни ефекти и публични блага,
методите за оценка на околната среда, инструментите за контрол на замърсяването, инструментите и институциите за управление на природните ресурси и екологичната политика. Темите, включени във втория модул „Икономика на
околната среда и природните ресурси“ са представени на таблица 2.

43%
57%

Учебни планове за бакалаври
Учебни планове за магистри

Фиг. 1. Разпределение на учебните програми по „Икономика на околната среда и природните ресурси” в зависимост от вида
на учебния план

Таблица 2. Теми по „Икономика на околната среда и природните ресурси“ в Университета Хумболд
Теми
1.Въведение в икономиката на околната среда и природните ресурси
2. Устойчивост и условия за постигане на устойчивост
3. Околната среда като оскъдно и публично благо, пазарен провал и интернализация на външните ефекти
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Теми
4. Невъзобновими ресурси
5. Възобновими ресурси
6. Методи за оценка в икономиката на околната среда
7. Анализ разходи-ползи
8. Икономика на замърсяването и други концепции за определяне за определяне на целите при разработване на екологичните политики
9. Инструменти на екологичната политика : политики за контрол на замърсяването
10. Институции и правителствени структури при координацията на природните ресурси и околната среда и постигането на
устойчивост
11 Типология на природните ресурси от физическа гледна точка
12. Типология на природните ресурси от социална гледна точка
13. Усъвършенстване на знанията по околна среда и природни ресурси в други посоки ( зелено счетоводство, глобални
екологични проблеми, международни конвенции по опазване на околната среда, институции за постигане на устойчивост и
др.

Третият модул по Икономика на околната
среда и природните ресурси касае институциите
и организациите в областта на околната среда и
използването на природните ресурси. Модулът е
свързан с определяне на връзките между околната среда и човека, които произтичат от икономиката на околната среда. Модулът разглежда
социалната екологична система и фокусира на
институциите, рамките за анализ и теориите на
институционалната промяна. Основните теми са
свързани с :
Теоретични и аналитични рамки в икономиката на околната среда и природните
ресурси в политически и институционален аспект.
Методология на институционалните и
политическите анализи, прилагана за
околната среда и природните ресурси.
В университета в Копенхаген [8], в рамките
на магистърска програма за обучение е включена дисциплината „Икономика на природните
ресурси”. В нея се разглеждат теми, свързани с
оптимално използване на възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Специално внимание се отделя на въпроси, свързани с горските и рибните
ресурси и невъзобновими източници на енергия.
Разглежда се динамичния подход при използване на природните ресурси. Курсът разглежда
правата на собственост при природните ресурси.
Основни теми в курса са както следва:
Въведение в икономиката на природните ресурси;
Основни икономически принципи при използването на природните ресурси;
Икономическа концепция за оскъдността
на природните ресурси;
Концепция за устойчиво развитие;
Ефективно разпределение на възобновимите природни ресурси (горски и
рибни ресурси);
Ефективно разпределение на невъзобновимите природни ресурси (минерали);
Динамични методи за оценка на природните ресурси.
Дисциплината „Икономика на околната
среда и природните ресурси”, включена в учебен
план по „Околна среда и развитие” в Университета LIFE SCIENCE в Норвегия , цели усвояване
на основните идеи, теории, методи и модели в

икономиката на околната среда и природните ресурси [7].
В съдържателно отношение курсът се състои от четири части:
1. Общ модел за взаимодействията между
икономиката и околната среда. В тази част се
разглежда и теорията за икономика на благосъстоянието и как оптималното управление на природните ресурси увеличава благосъстоянието на
обществото.
2. Модели за оптимално използване на природните ресурси. Тази част разглежда конкретни
модели за ефективно разпределение на:
възобновимите ресурси – вода, въздух,
почви, рибни и горски ресурси, биоразнообразие;
невъзобновимите ресурси – нефт, природен газ, минерали.
3. Регулаторни инструменти на екологичната политика. В рамките на тази част се отделя
внимание и на :
анализ разходи – ползи;
методи за оценка на околната среда и
оценка на екологичните стоки;
зелено счетоводство, схема за зелени
инвестиции, социална и корпоративна
отговорност на бизнеса.
4. Политики / регулаторни мерки.
децентрализирани политики (правата на
собственост);
командно регулативен подход;
доброволни механизми на екологичната
политика (данъци , субсидии, търгуеми
разрешителни).
В Университета Мартин Лутер, Хале в рамките на бакалавърска програма по „Управление
на природните ресурси” е включена учебна дисциплина с наименование „Институционална икономика и икономика на околната среда”[5]. Цел
на курса е да даде знания за основните институционални проблеми и проблемите свързани с
околната среда в аграрната сфера и в сферата
на продоволствената икономика.
Основните теми включени в курса са следните:
Основи на институционалната икономика: договори, транзакционни разходи,
поведение на политическите актьори;
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-

Основи на икономиката на околната
среда: обществени блага, външни
ефекти, поведение към околната среда,
стратегии за интернализиране;
Примери и добри практики при прилагането на институционалната икономика и
икономиката на околната среда в областта на аграрната и продоволствената
икономика.
В университета Christian Albrechts в Кийл,
като задължителна дисциплина в рамките на учебен план с наименование „Икономика на околната среда и природните ресурси” е включена и
дисциплина с аналогично наименование „Икономика на околната среда и природните ресурси”
[3]. Тя включва 3 основни направления :
1. Икономика на околната среда.
2. Оценка на околната среда.
3. Икономика на природните ресурси.
В държавния университет в Мичиган, в рамките на бакалавърска програма по „Икономика на
околната среда и политика” са включени задължителни дисциплини със сходно наименование
на дисциплината по „Икономика на околната
среда и природните ресурси”[6]. Дисциплини с
аналогично наименование и сходно съдържание
са:
„Екологична икономика”, в която обучението е свързано с теми, които засягат
връзката между икономиката и околната
среда, икономическите организации и
постигането на устойчивост, проследява
икономическите концепции, прилагани
по отношение на природните ресурси и
земеделието.
„Икономика на околната среда”, която в
съдържателно
отношение
включва
теми, свързани с методите за оценка на
икономическото влияние върху околната
среда вследствие на екологичната политика и проследява икономическите причини за екологичните проблеми;
„Икономика на природните ресурси” –
съдържанието на курсът включва теми,
свързани определянето на икономическата рамка за анализиране на природните ресурси. Разглежда пространственото и интемпоралното разпределение
на възобновимите и невъзобновимите
ресурси. Специално внимание е отделено на външните ефекти, обществените интереси и институциите.
Йоркският университет предлага учебна
програма с наименование „Икономика на природните ресурси и екологична политика“ в рамките
на учебен план за бакалаври „Околна среда, ико-

номика и екология“ [9]. В съдържателно отношение дисциплината е разделена на две части –
икономика на екологичната политика и икономика на природните ресурси. Първата част представя подходите и инструментите на екологичната политика за вземане на решения, включително методите за оценка на околната среда, количествените измерения, поведението на субектите, зеленото счетоводство, стратегическото
поведение и климатичните промени. Втората
част представя преглед на теориите и прилагането на икономиката на природните ресурси.
Обект на разглеждане са възобновимите и невъзобновимите природни ресурси като рибни ресурси, горски ресурси, водни ресурси, земи и
почви, минерали и др. Използва се концепцията
за устойчивостта за оценка на настоящите и бъдещите употреби на тези природни ресурси.
В Университета за национално и световно
стопанство, учебната програма по Икономика на
околната среда и природните ресурси съдържа
два раздела. Първият от тях съдържа теми по
Икономиката на околната среда, като те са свързани с разглеждане на отношенията „човек –
околна среда – взаимовръзка и система“, същността на понятието „околна среда”, системата
“околна среда – икономика” и начините на взаимодействие, недостатъците на класическия икономически модел „производство – потребление”
и разширен модел “производство-потребление” с
потоците на екологичните стоки и отпадъците. В
този раздел се определят характеристиките на
правата на собственост и видове стоки, видовете
права на собственост и икономическата ефективност и критерий на Парето. Теми, които са включени в учебната програма касаят и икономиката
на контрола върху замърсяването и политиките,
свързани с него.
Вторият раздел разглежда икономиката на
природните ресурси. В него са включени теми,
свързани с класификацията на ресурсите и техните запаси, ефективно разпределение на ресурсите. Разглежда се икономиката и ефективното
разпределение на рибните ресурси, горските ресурси, водните ресурси, невъзобновимите енергийни ресурси и др. [2].
3. Сходните теми, включени в учебните програми на проучваните университети
В таблица 3 са представени сходните теми,
които се преподават в европейски и други университети и тези, включени в учебната програма
по „Икономика на околната среда и природните
ресурси” в УНСС.
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Таблица 3. Сходни теми по дисциплината „Икономика на околната среда и природните ресурси”, преподавани в проучените университети и тези, включени в учебната програма на УНСС [2 – 9]
Университет
Университет,
Копенхаген

Йоркски университет
Университет
Мартин Лутер, Хале

Университет
Хумболд,
Берлин

Университет
по естествени
науки (Life
science
university)

УНСС

Сходни теми
- Въведение в икономиката на природните ресурси;
- Икономическа концепция за оскъдността на природните ресурси;
- Ефективно разпределение на възобновимите природни ресурси (горски и рибни ресурси);
- Ефективно разпределение на невъзобновимите природни ресурси;
- Динамични методи за оценка на природните ресурси.
- Подходи и инструменти на екологичната политика;
- Методи за оценка на околната среда;
- Преглед на теориите и прилагането на икономиката на природните ресурси;
- Възобновими ресурси – рибни ресурси, горски ресурси, водни ресурси,
- Невъзобновими природни ресурси – нефт, природен газ, минерали.
- Основи на икономиката на околната среда: обществени блага, външни ефекти, поведение към околната среда, стратегии за интернализиране;
- Примери и добри практики при прилагането на институционалната икономика и икономиката на околната среда в областта на аграрната и продоволствената икономика.
-Въведение в икономиката на околната среда и природните ресурси;
-Околната среда като оскъдно и публично благо, пазарен провал и интернализация на външните
ефекти;
- Невъзобновими ресурси. Възобновими ресурси;
- Методи за оценка в икономиката на околната среда;
- Икономика на замърсяването и други концепции за определяне за определяне на целите при разработване на екологичните политики;
- Инструменти на екологичната политика: политики за контрол на замърсяването;
- Управление на водните ресурси и опазване на водите;
- Биоразнообразие и генетични ресурси.
- Взаимодействията между икономиката и околната среда;
- Правата на собственост;
- Модели за оптимално използване на: възобновяеми ресурси – вода, въздух, почви, рибни, горски ресурси, биоразнообразие;
- Модели за оптимално използване на невъзобновяеми ресурси – нефт, природен газ и др.;
- Регулаторни инструменти на екологичната политика;
- Командно регулативен подход;
- Доброволни механизми на екологичната политика.
- Въведение в икономиката на околната среда и природните ресурси;
- Отношения човек – околна среда – взаимовръзка и система;
- Системата “Околна среда – икономика” – начин на взаимодействие;
- Права на собственост и външни ефекти;
- Икономика на контрола върху замърсяването;
- Икономика и управление на природните ресурси;
- Икономика на рибните ресурси‘
- Икономика на горските ресурси;
- Икономика на водните ресурси;
- Население – икономически растеж – околна среда.

Наблюдават се голям брой сходни теми по
анализираната дисциплина. В повечето университети, както и в учебната програма по дисциплината, преподавана в УНСС, началните теми са
свързани с Въведение в икономиката на околната среда и природните ресурси и представяне
на връзката човек – околна среда. Във всички
университети, специално внимание се отделя на
невъзобновимите и възобновимите природни ресурси и тяхното оптимално и ефективно разпределение. Различията по тези теми са свързани с
навлизането в детайли по конкретните природни
ресурси. Общи теми са и тези, касаещи правата
на собственост и външните ефекти, икономиката
на контрола на замърсяване и методите за
оценка на околната среда от замърсяване. Във
всички проучени учебни програми, както и в тази
на УНСС са включени теми, свързани с екологичната политика. Различията се състоят в това, че
в някои от учебните програми, тези теми са подетайлно разгледани.

4. Изводи
На базата на анализа на учебните програми
по дисциплината „Икономика на околната среда
и природните ресурси“ могат да се направят
следните обобщени изводи:
В голяма част от проучените университети, дисциплината е включена в учебни
планове със сходно наименование,
свързано с икономика на околната среда
и природните ресурси или с управлението на природните ресурси, а наименованието на учебната дисциплина е аналогично в повечето от тях: „Икономика
на околната среда и природните ресурси”.
Дисциплината „Икономика на околната
среда и природните ресурси” се среща,
както в учебни планове за бакалаври,
така и в такива за магистри.
Отчита се наличие на сходни теми в съдържателно отношение в учебните програми по „Икономика на околната среда и
природните ресурси“, като в повечето
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-

-

университети, началните теми са свързани с Въведение в икономиката на
околната среда и природните ресурси и
представяне на връзката човек – околна
среда. Общи теми за почти всички
учебни програми са и тези, свързани с
правата на собственост, външните
ефекти, икономиката на контрола на замърсяване и методите за оценка на
околната среда от замърсяване.
Темите, свързани с невъзобновимите и
възобновимите природни ресурси, в частност водните ресурси, рибните и горски
ресурси, както и невъзобновимите енергийни ресурси и тяхното оптимално и
ефективно разпределение са обект на
разглеждане във всички университети.
Във всички проучвани университети се
засягат теми, свързани с екологичната
политика. В тази връзка могат да се определят различия по отношение на
обема от знания, преподавани в това
направление, тъй като в някои от учебните програми екологичната политика е
засегната в по-голяма степен, докато

-

други дават само основни познания в областта.
Различията по темите с аналогично наименование са свързани с навлизането в
детайли по конкретните природни ресурси, като някои от учебните програми
разглеждат по детайлизирано икономиката на различните компоненти на околната среда.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN EDUCATION IN "ENVIRONMENTAL AND
NATURAL RESOURCE ECONOMY"
Zornitsa Stoyanova
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Abstract
The aim of the paper is to investigate and analyze curriculum of the course "Environmental and natural resource
economy" in leading European and world universities and on this basis to make general conclusions about the necessity
of this course, its distribution at European and global level as well as the similarity of the content between studied curricula.
It was made a research of the curricula of the course "Environmental and natural resource economy" in leading European
and world universities, whose websites present relatively detailed curricula.
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