
"Съвременни 
управленски
практики IV" -
традиции и
актуалност
За четвърти път Центърът по икономически и

управленски науки при Бургаския свободен уни-
верситет организира научна конференция на тема
"Съвременни управленски практики ІV". Тя се
проведе в периода 17-18.02.2006 год. в сградата на
университета. 

Kонференцията е традиционна, като в същото
време всяка има и своите особености, с които се
характеризира. Първата ярко изразена особеност
на настоящата конференция е нарастващият инте-
рес, както по броя на заявените доклади и брой
участници, така и по брой на институциите и уни-
верситетските центрове, които участват със свои
представители.

Друга особеност е, че откриването й започна с
провеждане на кръгла маса. От миналата година
насам освен традиционно присъстващите препода-
ватели и научни работници, работодатели и сто-
пански ръководители - представители на практика-
та, активно участие взеха и студентите на Бургас-
кия свободен университет. 

Друг нов момент в тазгодишната кръгла маса бе
участието на представители от Студентски центро-
ве за кариера и развитие от други университети. 

Нарастналият интерес към конференцията се
изрази и в участието на проф. Беляева от Финансо-
вата академия към Руската федерация.

Темата на кръглата маса, проведена в първия
ден от четвъртата научна конференция, е "Теория -
практика - университет". Актуалността на поставе-
ната проблематика провокира интереса на научни-
те работници от четиринадесет висши учебни за-
ведения, сред които: Бургаски свободен универси-
тет; Финансова академия към Правителството на
Руската федерация; Софийски университет "Св.
Климент Охридски"; Университет за национално и
световно стопанство - София; Стопанска академия

" Д. А. Ценов" - Свищов; Нов български универси-
тет - София; Лесотехнически университет - София;
Технически университет - София, филиал Плов-
див; Бургаски университет "Проф. д-р Асен Злата-
ров"; Икономически университет - Варна; Техни-
чески университет -  Габрово; Медицински уни-
верситет - Варна; Пловдивски университет "Паи-
сий Хилендарски"; Русенски университет "Ангел
Кънчев" - Русе.

Студентите, участвали на кръглата маса, са от
всички специалности в Центъра по икономически
и управленски науки.

Активно се включиха в дискусиите стопански-
те ръководители на: "Победа" АД, БТК АД, "ПС
Груп" АД, "Хляб и хлебни изделия" АД, предста-
вители на "Лукойл"АД и Застрахователно дружес-
тво "Евроинс" АД, клон Бургас.

В кръглата маса участваха и членове на Инсти-
тута по компютърни и комуникационни системи
към БАН, Българската асоциация на конфликтоло-
зите, Бургаската търговско-промишлена палата.

Обсъжданите теми на кръглата маса предполо-
жиха оживена дискусия поради актуалността на
своята проблематика. Основните въпроси, породи-
ли най-голям интерес и различни становища, се из-
разиха в следните направления:

1. Проблемите на бизнеса - възможности за
разрешаването им чрез консултантската дейност
на университетските преподаватели.

2. Професионалната реализация на студентите -
проблем на бизнеса и университетите.

3. Форми за решаване на противоречието меж-
ду широкопрофилно обучение и специфичните из-
исквания на конкретна длъжност в дадено пред-
приятие. 

4. Механизми за наблюдение и адаптиране на
учебното съдържание към потребностите на прак-
тиката.
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5. Връзката университет-бизнес и усъвършен-
стването на формите на продължаващото цял жи-
вот обучение.

6. Връзката университет - фирми и разширява-
нето на активните форми и методи на обучение.

7. Изследванията на добрите практики на фир-
мите като източник за генериране на нови теоре-
тични концепции.

8. Възможности за разширяване участието на
университетските преподаватели при решаването
на проблемите, възникващи пред бизнеса, в проце-
са на евроинтеграция.

9. Включване на университетите в инициатива-
та на ЕС за изграждане на икономика на знанието.

Модератор на кръглата маса е проф. д-р Васил
Янков, зам.-ректор на БСУ и координатор на Про-
грамно направление "Счетоводство и финанси".

В хода на протеклата дискусия бяха обменени
мнения от всички страни-участници в кръглата ма-
са. Интересът на поставената проблематика бе
провокиран от актуалността на естествената
връзка между теорията, практиката и универси-
тета. 

В тази връзка доц. д-р Лина Анастасова споде-
ли резултатите от свое проучване сред 40 фирми от
Бургаския регион. Техните ръководители посочват
няколко качества, които биха откроили успешните
кандидати за работа. Това са умение за работа в
екип, лоялност към фирмата и етичност. На след-
ващо ниво са качества като комуникативност, инте-
рес към новости, към учение, компютърни умения,
добра организация на времето, умения за справяне
с конфликти идруги. Според доц. д-р Румяна Ней-
кова частните университети работят много повече
с работодатели, отколкото хората от държавните
университети. За това сигурно има редица причи-
ни, но ползата е във възможностите работодатели-
те да осигуряват работни места на завършили сту-
денти, които са готвени по определени проблеми,
защото хората, които имат добра теоретична под-
готовка, по-лесно се реализират. Университетите
трябва да бъдат активната страна в комуникацията
с работодателите, в резултат на която да се създаде
възможност за обновяване на учебните програми и
дисциплини.

Проблемите с реализацията на младите специ-
алисти провокираха и студенти от Центъра по ико-
номически и управленски науки. Според тях в мо-
мента се наблюдава тенденция работодателите да
търсят хора, които са ориентирани интердисцип-
линарно, т.е. да бъдат икономисти и да притежават
технически умения - комбинация, която трудно мо-

же да се осигури от висшето образование. За да се
преодолее това несъответствие, студентите изявя-
ват желание да участват в съвместни интердисцип-
линарни проекти, които съчетават теоретичната
част на обучението с приложните знания по специ-
алността. Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров изведе и
конкретно предложение - да се инициира интен-
зивно движение между университетите, да се об-
мени опит, като по този начин ще се конкретизира
обектът, който се изучава във вузовете.

Изпълнителният директор на БТК АД, г-н Де-
нис Уолах, се включи в дискусията, като представи
примери от управлението на организацията и кон-
кретно как може да се отговори на въпроса "Какви
служители търси БТК?". Това са хора, които умеят
да работят в екип. Хора, които нямат нужда да
обсъждат теорията, които не се страхуват да "изца-
пат ръцете си" и които могат да работят здраво, за
да постигнат целта си. Това са хора, които могат и
искат да ръководят, и които желаят да продължат
да се обучават. Г-н Уолах конкретизира, че търси
служители, които по време на интервю за работа

"имат невероятното усещане да установяват кон-
такт с очи с интервюиращия". Кандидатите за ра-
бота трябва да са генератори на идеи и да са гото-
ви да ги изразяват - "Аз нямам нужда от човек, кой-
то ще ми обяснява защо не може да извърши даде-
на продажба. Искам човек, който ще ми даде раз-
решение на проблема". Това се оказва предизвика-
телство, защото подобни специалисти трудно се
намират. Изпълнителният директор на БТК АД
обобщи, че това, от което бизнесът има нужда и
очаква, е по-нататъшна дискусия и заздравяване на
връзките между частния сектор и университетите.
По този начин младите хора ще осъзнаят, че те не
са тесни специалисти, а трябва да бъдат готови да
работят в различни направления, според конкрет-
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ната ситуация. Това, от което университетът има
нужда, са програми, които да подготвят специали-
сти, които по-късно ще функционират в съвремен-
на и изключително конкурентна бизнес среда. Г-н
Денис Уолах посочи и конкретни стъпки в тази на-
сока - "ще убедя моите служители, че трябва да
поддържат по-тесен контакт с университетите по
отношение на това да споделят своя опит".

Изпълнителният директор на "ХЕС" АД - Ям-
бол, г-н Петър Бъчваров, обобщи мненията, израз-
ени в дискусията, като се опита да посочи какво
трябва да познават студентите, когато завършват.
Според него това са анатомията, физиологията и
патологията на бизнес процесите.

В заключение беше отчетен резултатът от ми-
налогодишната и настоящата кръгла маса, а имен-
но:

– установени реални преки контакти между ра-
ботодатели и студенти;

– създаване и развитие на Студентския център
за кариера и развитие към БСУ;

– интересът към поставената проблематика бе
потвърден от участието на нови представители на
практиката, сред които Денис Уолах - Изпълните-
лен директор на БТК АД;

– участие взеха и представители на други  сту-
дентски центрове за кариера и развитие;

– като цяло броят на участниците се е увеличил
от 90 през 2005 година на над 120 през 2006.

В оформилите се три тематични секции в рам-
ките на конференцията бяха изнесени над деветде-
сет доклада, които са публикувани в сборник. Те-
матично докладите се обединяват в следните на-
правления:

– Общи управленски проблеми.
– Стратегическо управление.
– Проблеми при управлението на отраслите.
– Управление на операциите.
– Управление на маркетинговата дейност на

фирмата.

– Управление на финансово-счетоводната дей-
ност на фирмата.

– Управление на човешките ресурси.
– Контролинг.
– Управленски информационни системи.
– Правни аспекти на бизнеса.
– Проблеми на социалната отговорност на биз-

неса.

Успехът на конференцията дава основание да
се очаква реализация на започнатите проекти и
ползотворно сътрудничество между участници и
партньори, като в същото време организационният
комитет изразява готовността си за продължаване
на утвърдилата се вече традиция за организиране
на научно-приложни конференции в подобен фор-
мат.
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