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Надя КАНТАРЕВА

Учен, дългого-
дишен ректор, 
президент на 
Варненския 
свободен уни-
верситет „Чер-

норизец Храбър“ – с Вашия 
опит каква диагноза бихте 
поставили на висшето обра-
зование у нас днес? 

– Най-трудни за лечение са 
заболяванията с неизяснена или 
неточна диагноза. Мисля, че 
мрачното говорене за българ-
ското образование, за влошеното 
му здраве, което масово се тира-
жира в обществото, е неточната 
диагноза. 
Българското висше образова-

ние има безспорни достойнства 
и качества, които не следва да 
се подценяват и премълчават. 
Наши студенти печелят прес-
тижни международни конкурси, 
получават отлични референции 
от университетите, в които са 
били по програма „Еразъм“, ус-
пешно се реализират на високи 
позиции в Европа и света. Това 
далеч не означава, че в образова-
нието всичко е наред. Напротив, 
бих казала, че никога не е било 
по-трудно от сега да се постига 
ефективност в организацията и 
управлението на тази сфера.
Проблемите са много. Но те 

произтичат най-вече от това, че 
науката и висшето образование 
работят в неблагоприятна среда 
– както вътрешна, така и външ-
на. В момента образованието 
понася едновременно ударите 
на насложилите се една върху 
друга три кризи – икономическа, 
финансова и демографска. Наред 
с това не можем да отминем и 
ежедневните констатации за 
наличие на тежки функцио-
нално-генеративни проблеми 
в обществото, които сриват 
ценностната значимост не само 
на образованието, а и на самия 
труд. Мотивите за постигане на 
успех на база личностно усъ-

вършенстване, квалификация и 
богат набор от умения в не една 
социална група отстъпват пред 
търсенето на бърза и лесна пе-
чалба или пред примирението да 
се живее от социални помощи. 

И тъй като тези проблеми ка-
саят не само Европа, а и света, се 
появява още едно предизвикател-
ство – жестоката международна 
конкуренция за геополитическо 
преразпределение на значи-
мите образователни центрове. 
Държавите започнаха да се 
надпреварват в предлагането на 
екстри, които да ги налагат като 
предпочитана образователна 
дестинация. А вътре в страната 
университетите занижават с 
всеки ден критериите за прием 
на студенти на цената на странни 
компромиси за качество и цени. 
Водят борба за бройки студенти 
и държавни субсидии.

– Има ли още път, който 

трябва да бъде извървян, за 
да достигнем европейските 
стандарти във висшето обра-
зование? С какво можем да си 
обясним факта, че немалък 
процент от младите българи 

поглеждат 
и се ориен-
тират към 
универси-
тети в Ев-
ропа и зад 
Океана?

– Бълга-
рия отдавна 

работи по критериите и стан-
дартите на обединена Европа. 
Българското вис-ше образование 
изпълни всички директиви на Бо-
лонския процес. Университетите у 
нас, в т.ч. и Варненският свободен 
университет „Черноризец Хра-
бър“, имат редица международни 
акредитации и сертификати за 
качество. 
Нашият университет получи 

от Европейската комисия трите 
знака за качество и беше вклю-
чен в списъка на 50-те „Excel-
lence“ университета на Европа, 
което означава, че европейските 
стандарти не само са постигна-
ти, а и редица успехи на Уни-
верситета са препоръчвани като 

добри практики.  Изключително 
добре сме приети и ни търсят 
като партньори в Азия и Афри-
ка. С всяка година се увеличава 
броят на студентите, които идват 
при нас от цял свят по програма 
„Еразъм“, и се удължава времето 
на престоя им. По тези програми 
ВСУ е постигнал взаимно при-
знаване на обучението и образо-
вателните кредити с повече от 60 
университета от 16 държави. 
Ако младите хора продължа-

ват да гледат към университети 
в Европа и зад Океана, то това 
е не толкова заради различното 
качество на образованието, а 
заради очакваната след това 
реализация в тези държави. Из-
кушава ги възможността за стаж 
в престижни и успяващи фирми, 
изкушават ги гарантираните 
форми за кариерно развитие, 
високото ниво на начално въз-
награждение. Затова, колкото 
нелицеприятни да са данните за 
заминаващите да учат в чужби-
на, още по-тревожни са данните 
за това колко от тези млади хора 
се завръщат след това в страната 
ни. Ако добавим и циф- рата 
на завършилите у нас, които 
веднага заминават на работа в 
чужбина – явно място за тревога 

има. Но да се калкулира това 
като грях само на системата за 
висше образование, ще бъде 
поредната неточна и непълна 
диагноза.

– Какви могат да бъдат пече-
лившите ходове за реформи в 
системата?

– Печелившите ходове следва 
да се търсят в няколко направ-
ления.
Първо – постигане на баланс 

между структурата и профила 
на системата за висше образо-
вание с дългосрочната визия 
за развитието на икономиката 
и останалите сфери на общес-
твото. Интелигентната специ-
ализация изисква активност от 
долу нагоре за определяне на 
приоритетите за бъдещо раз-
витие на местните структури, 
за изграждане на уникалния 
икономически и социален образ 
на градовете и регио-
ните. Неразделна част 
е и децентрализацията 
на инициативата за 
създаване на адеква-
тен образователен и 
научен капацитет.
Второ – решителна 

промяна на модела 
на взаимодействие 
между образование-
то, бизнеса и медиите. 
Нужна е промяна и на моде-
лите за партньорство. Добра 
практика в това отношение са 
образователните консорциуми 
и клъстерите на компетентност, 
които могат да предложат ком-
плексно изпълнение на заявката 
на работодателите. 
Трето – установяване на нови 

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“:

В закона има хиляди препятствия пред това 
нашите университети да заработят зад граница, 
да обучават чуждестранни студенти, да изнасят 
академичен и научен продукт

критерии за съотношението 
регулация и академична авто-
номия. Ежегодно нараства дър-
жавната регулация на чисто 
технологичните и администра-
тивно-бюрократичните страни 
от дейността. 
Нека се поясня с пример.         

През тази година младежите, 
завършили средно училище, са 
58 000. От тях 10 000 заминали в 
чужбина, 8000 не са стигнали до 
матура – остават 40 000. Срещу 
това държавата е дала с поста-
новление поръчка за прием на 
студенти – 72 000 бройки. Види-
мо, държавата дава поръчка за 
нещо, което не може да гаран-
тира с потребление и с работни 
места. Т.е. нека всеки да учи, 
а държавата да поръчва и да 
плаща това, което ще потребя-
ва, да инвестира в създаване на 
области и специалности, които 

отговарят на дългосрочната є 
визия и стратегически избор.
Четвърто – постигане на ре-

алистичен баланс между пуб-
лични и частни инвестиции в 
образованието. Явно, бюджетът 
в момента е с ограничени въз-
можности да отдели достатъчно 
ресурси за образование и наука. 

Изходът е да се насърчи част-
ното предприемачество, да се 
стимулира публично-частното 
партньорство. 

– Как да не допуснем де-
капитализация на образова-
телната система и да запазим 
академичния капацитет? С 
какви политики могат да се 
противопоставят държава и 
висши училища на тези тен-
денции?

– Декапитализацията на об-
разователната система е най-
голямата заплаха към момента. 
Ако се поддадем на инерцията 
образованието да следва де-
мографските тенденции, ще 
допуснем грешки, заради които 
само след няколко години ще 
плачем, че сме съсипали по-
редния отрасъл. Необходими са 
практически, бързи действия, за 
да съхраним в тази тежка ситуа-

ция образователния и 
научния капацитет на 
държавата. 
А това може да ста-

не не със закриване на 
образователни струк-
тури, а като създадем 
необходимите условия 
българските универ-
ситети да заработят на 
глобален терен. 
Нека  погледним 

само междудържавните спо-
разумения и други документи, 
които страната ни е подписала 
през последните пет години. 
Обикновено там са посочени 
мерки за сътрудничество и за-
силен обмен в редица отрасли, 
а образованието е в графата „и 
други“ и от това не произтича 

нищо. Светът се бори за прераз-
пределение на образователните 
пазари, а нас ни няма там. Бъл-
гария трябва ясно да дефинира 
своите конкурентни предимства 
като образователна дестинация. 
А там, където те са недостатъч-
ни, да ги създаде и развие, така 
че страната ни да бъде привле-
кателна за младите хора от цял 
свят, а университетите ни – 
гъвкави и свободни да доказват 
своята конкурентоспособност 
на международния пазар. 

Сега в закона има хиляди 
препятствия пред това нашите 
университети да заработят зад 
граница, да обучават чуждес-
транни студенти, да изнасят 
академичен и научен продукт.

– Нанесе ли щети широка-
та автономия за развитие на 
академичния състав?

– Както знаем, свободата е 
осъзната необходимост. За тези, 
които са приели тоталното ка-
чество като своя мисия и верую, 
законът даде възможност да от-
стояват критериите си. За тези, 
които „търсят врата в полето“, 
Законът за развитие на акаде-
мичния състав даде възможност 
бързо да я намерят, особено оне-
зи, които разчитат разходите за 
бързо произведените доктори, 
доценти и професори да се по-
емат отново от държавата. 

– Какъв е делът на чуждес-

транните студенти в „Черно-
ризец Храбър“, а и на гост-
лекторите в последната учеб-
на година?

– Интернационализацията 
е част от новата парадигма на 
ВСУ „Черноризец Храбър“. 
Това, към което ние се стре-
мим, е глобално присъствие на 
образователния пазар, от една 
страна, чрез привличане на чуж-
дестранни студенти от цял свят, 
нови договори с чуждестран-
ни университети и съвместни 
проекти с тях, от друга страна 
– чрез връзката с бизнеса и 
партньорството ни със световни 
лидери в икономиката. 
В Университета се обучават 

255 чуждестранни студенти 
в бакалавърски, магистърски 
и докторски програми. Делът 
им не е такъв, какъвто би ни 
се искало, но географското им 
разпределение е впечатляващо. 
Чуждестранните ни студенти са 

представители на 27 държави, 
сред които Русия, Казахстан, 
Кипър, Турция, Китай, Полша, 
Нигерия.
Друго измерение на интер-

национализацията е присъст-
вието на „голямото знание“ в 
Университета. За последните 
няколко години са ни гостува-
ли водещи учени от Япония, 
Съединените щати, Израел, 
Австрия, Германия, Италия, 
Нидерландия, Русия, Украйна, 
с които студентите имат въз-
можност да работят в рамките 
на палитрата от майсторски 
класове, станали визитна кар-
тичка на Варненския свободен 
университет.  

– Варненският свободен 
университет е наложил име 
на културно средище с изклю-
чително богати инициативи. 
В момента тече традицион-

ната квали-
фикационна 
школ а  з а 
русисти. Не 
ви ли стига 
академични-
ят дух, какво 

още очаквате?
– Академичният дух е нещо, 

което никога не следва да се 
счита за  достатъчно. Образо-
ванието във всичките си форми 
изисква от нас да подготвим 
хора, които ще носят ценности-
те и капацитета на обществото, 
в което искаме да живеем. Хора, 
които мислят, които могат да 
оценят това, което не знаят, и 
да са мотивирани да го намерят. 
Очакваме от Университета да 
излизат все повече хора със са-
мочувствие и увереност в собст-
вените си сили, с отговорност 
за последиците от дейността 
си. А това не може да стане 
само в рамките на учебния план 
по специалността. Срещите с 
високите образци на науката, 
културата, изкуството, с моде-
лите на креативно поведение 
са наша цел. 

В навечерието на 25-ата го-
дишнина на Университета ние 
сме богати с изключителен 
списък на наши духовни спът-
ници, бизнес партньори, бран-
шови настоятели от цял свят. 
Дейността на Руския център на 
ВСУ и традиционната квалифи-
кационна школа за русисти са 
част от формите за това. Учас-
тието в школата на преподава-
тели и студенти от 11 държави, 
майсторските класове, съпът-
стващите ги културни събития 
са безценна среща на чисто чо-
вешките отношения с научните 
дирения и творческите предиз-
викателства, ориентирани към 
професионално израстване и 
личностна самооценка в широк 
международен контекст. 

– И накрая – но не на послед-
но място, – необходим ли е нов 
закон за висше образование? 
Толкова години отговорът е 
„Да!“, но все не се случва. Като 

че ли пред-
почитания-
та са да се 
кърпят не-
щата на пар-
че. Защо?

–  За  съ -
жаление ,  е 
точно така. 
Мимикрията 

за реформи продължава като 
мимикрия на законотворче-
ството. Действащият в момента 
ЗВО е претърпял до момента 
45 изменения, допълнения и 
поправки. Всички те решават 
отделни, частни въп-роси, за да 
не кажем интереси, на отделни 
университети или хора. Нали не 
си представяме, че такъв закон 
може да съхрани своята моно-
литна конструкция и логика. 
От друга страна, Законът про-

дължава да страда от прекалена 
обстоятелственост, обвързване 
с излишни цифрови измерители 
за дейността, детайлна регла-
ментация на процедури и т.н. 
Прочетен в контекста на вре-
мето, в което живеем, законът 
лъха на чиновнически страх от 
всяка възможна креативност и 
предприемачество. Животът е 
доказал, че закон, който се опит-
ва да реши всичко, на практика 
изтърва най-важното. 
Но нека отбележим, че спе-

циалният закон за образовани-
ето е много важен, но далеч не 
е единствен нормативен акт, 
който  касае развитието на об-
разованието. Подобряването на 
средата, в която функционира 
то, следва да е предмет на много 
други закони и разпоредби. 
За последните 10 години това 

образование, което афишираме 
като приоритет на нацията, беше 
лишено от минимални префе-
ренции, които имаше през 14 
други закона. А именно те насър-
чаваха академичната издателска 
дейност; дейности, обслужващи 
основните; социални програми 
за студентите и т.н. 
Не знам дали скоро ще имаме 

нов закон за висшето образо-
вание, но съм убедена, че час 
по-скоро трябва да променим 
отношението си към образова-
нието и грижата за него, като 
фактор за излизане от кризата, 
съхраняване и умножаване на 
най-ценния ресурс на обще-
ството – човешкия капитал.

Няма ни на картата 
на световния 
образователен пазар

Българското висше образование 
има безспорни достойнства 
и качества, които не следва 
да се подценяват и премълчават.

Ако младите хора продължават 
да гледат към университети в 
Европа и зад Океана, то това е 
не толкова заради различното 
качество на образованието, а 
заради очакваната след това 
реализация в тези държави.

Ако се поддадем на инерцията 
образованието да следва 
демографските тенденции, ще 
допуснем грешки, заради които 
само след няколко години ще 
плачем.

Интернационализацията е част 
от новата парадигма 
на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Увеличава се броят на студентите от цял свят, които идват във Варненския свободен университет по  европейски програми

Проф. д.ик. н. Анна Недялкова е 
един от инициаторите и учреди-
телите на Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър“. 
От декември 1998 г. до април 2013 г. 
е негов ректор, след което е избрана 
за президент на висшето училище. 

Учен и преподавател, тя се 
занимава активно с въвеждането на 
нови образователни и информацион-
ни технологии в обучението. Има зад 
гърба си разработени самостоятел-
ни лекционни курсове и публикувани 
лекционни курсове по „Глобализация 
на икономиката и развитието“, 
„Глобализация и постиндустриално 
общество“, „Структурна реформа и 
социална политика.“ 


