
 

Виждане  
за 

развитието на Факултета по математика и информатика 

при СУ „Св. Климент Охридски” 

(януари 2017г. – май 2019г.) 

 
на 

доц. д-р Първан Първанов 
 

 
От създаването си през 1889 г., преминал през различни трансформации и имена, 

днешният Факултет по математика и информатика (ФМИ) е бил винаги водещо звено на най-

старото висше училище у нас – Университетът ( СУ „Св. Климент Охридски”).  

Това звено е дало на България хиляди кадри в областта на образованието, науката, 

техниката, технологиите и управлението. За добро или за лошо същото това звено е дало и 

на останалата част от света много утвърдени учени и световно признати специалисти.  

Важността на ФМИ, както в рамките на СУ, така и в национален мащаб, е още по-

изразена в наши дни. Тя се обуславя от световните тенденции в развитието на човечеството. 

Глобализацията, бурното навлизане на информационните и комуникационни технологии в 

живота ни изискват подготвянето на висококвалифицирани специалисти и ФМИ е длъжен 

да отговори адекватно на тези високи изисквания.  

В осъществяването на мисията на ФМИ, неговото ръководство трябва ясно да се 

съобразява с действащите икономически условия и закони, с нормативните правила и с все 

по-нарастващото значение на субективния (човешкия) фактор. 

 

 

Проблеми 
 

Едва ли някъде по света има организация или обществена структура, която да няма 

проблеми. Обикновено проблемите се възприемат като недостатъци, но навременното им 

откриване и адекватен анализ дават шансове за успешното им решаване. Справянето с 

проблемите е критерий за качествена работа на една управленска структура. Не бих искал 

посочването на проблеми да се тълкува непременно като критика към досегашното ръководство 

(този похват оставям на политиците). Убеден съм, че всеки, който е бил част от управлението на 

ФМИ, е дал своя принос за престижа на тази организация и за по-достойния живот на колегите 

си! 

 

Ще се опитам да изброя, градирам и номерирам най-важните проблеми: 

 

1. Икономическата ситуация. Ясно трябва да си дадем сметка, че почти всички 

наши проблеми (а и някои благополучия) имат много сериозна икономическа основа. Да 

преборим всички проблеми означава, че вече България е страна със силна икономика, здрав 

правов ред, стабилни институции, модерни инфраструктура, здравеопазване и образование. Ако 

това е така, щяхме да имаме прекрасно подготвени кандидат-студенти, страхотна материална 

база, висока оценка (включително финансова) за качеството на нашия труд и висока оценка за 

произвежданите от нас кадри. Е, засега имаме (почти или все още) само последното. 

 

 



2. Демографската криза. Породената от икономическите условия ужасяваща 

демографска криза е също тежък проблем. Годишната раждаемост в България е такава, както в 

края на 19-ти век, но тогава населението ни е било три пъти по-малко. Сериозно нараства броят 

на отпадащите от основното и средното образование. Неофициално около 5000 абитуриенти 

годишно продължават образованието си в страни от ЕС и Северна Америка. Продължаващото 

изтичане на кадърните и млади хора на България чертае още по-страшни тенденции. 

 

3. Средното образование. То е призвано да дава нужните и адекватни знания и да 

възпитава достойни граждани на обществото. Постоянните и в повечето случаи вредни промени 

и реформи доведоха нещата далече от изпълнение на тези две основни цели. Като добавим 

влиянието на проблеми 1. и 2. получаваме липса на интерес и качество както при 

преподавателския състав така и при учениците. Дори и да се появи някаква магическа сила, която 

да започне адекватни промени, то резултатът ще е налице след доста години. 

 

4. Нивото на нашите кандидат-студенти. Ясно е какво е влиянието на горните три 

проблема върху тях. Ако някога сме избирали от 6 кандидати за едно място, то сега сме 

принудени да го правим от под двама. Убеден съм, че нещата ще се задълбочават все повече, 

като това ще доведе до сериозни трудности в нашата работа, намаляване на броя и/или ще даде 

отражение върху качеството на завършващите ФМИ. Най-малкият проблем тогава ще е сривът 

на нашия имидж. Явен е сериозният спад на интереса към математическите и педагогическата 

специалност (въпреки че статистиката и рейтинговата система поставят равенство между 

математици и ИТ специалисти). Има сериозна опасност да не можем да произведем дори 

нужните за ФМИ специалисти по математика. От направените от мен и други колеги посещения 

на математически гимназии в западна България преди година, констатирахме ужасяващо нисък 

брой на учители по математика и информатика, които са наши възпитаници.  

 

5. Статутът на ФМИ в СУ. Съгласно Болонската стратегия на ЕС за висшето 

образование и ал.6, чл.39 на ПУДСУ, ФМИ би трябвало да има поне относително самостоятелен 

бюджет. Поради сериозните финансови проблеми на СУ като цяло обаче, това не става. Грубо 

казано реализираме приход, спестяваме, а парите се разходват не само за нуждите на факултета. 

Ясно е че трябва да има вътрешна университетска финансова солидарност, но са налице сериозни 

изкривявания.  

При поне частична финансова самостоятелност на ФМИ и правилен мениджмънт, бихме 

могли да реализираме много по-добри резултати. И като качество на нашия продукт и като 

финанси, след което да реинвестираме и отново да повишим  резултатите и т.н. (….мечти!). Така 

и приносът ни за СУ би бил по-голям в горните две категории. Вместо това, обаче рискуваме 

сериозен отлив на интереса на колегите в нашия факултет. Това ще доведе до влошаване на 

всичко и до изчезването на „златната кокошка“ на СУ. 

 

6. Колегите преподаватели. Всичко горепосочено рефлектира върху количеството, 

мотивацията, а и върху качеството на колегите преподаватели. Претовареността на 

преподавателите рефлектира негативно  върху качеството на учебния процес. Малък е броят на 

младите колеги.   Много са тези които се пенсионираха скоро и тези пред пенсионна възраст. 

Изключително много се нуждаем от тяхната помощ. Трябва искрено да благодарим на нашите 

хонорувани колеги. Голяма част от тях са наши студенти. Без тях сме в невъзможност да водим 

нормален учебен процес. Липсва ни капацитет и сме уязвими при акредитация. От друга страна 

чрез тях допълнително реализираме приход и икономии за СУ.  

 

7. Сграден фонд. Това е също огромен проблем. Въпреки новия пети етаж, новите 

зали и ремонтите, ние  изпитваме остра нужда от още зали.  

 

8. “Всяка година +100“. Става дума за допълнителният прием на 100 студенти в 

направление „Информатика и КН“. Не е ясна или не се вижда финансова изгода за ФМИ. 

Въпрос на преценка е дали този допълнителен прием не доведе и до отлив от направление 

„Математика“. Ако тази година това увеличение не ни засегна толкова много, защото грубо 



казано увеличихме по една група в специалностите Информатика и СИ и увеличихме студентите 

в групите от другите специалности, то още 100 нови бройки през тази година биха надхвърлили 

застрашително капацитета ни. През 2016-17 се справихме с две семинарни зали и 8 хонорувани 

асистенти (студенти). През 2017-18 ще ни трябват 2 нови потока, още 2 големи зали, 4 семинарни, 

16 хонорувани и 6 доценти. От къде? И защо? 

 

Сигурно всички знаем за много други проблеми, като сайт (който отдавна трябваше да е 

готов), електронни материали, материална осигуреност, научни и софтуерни абонаменти и т.н., 

но спирам с „черните мисли“. Няма обаче да пропусна един друг проблем, на който няма да сложа 

номер. 

 

Отношенията между нас. За мен това е огромен проблем. Знам, че заниманието 

поне с класическата математика е „дело одинокое“. Сигурно всички проблеми ни карат да се 

затворим в себе си. Да сме неудовлетворени, раздразнителни и концентрирани на неповече от 

метър пред нас. Дали това, че не познаваме работата на колегите от други катедри, от 

ръководството и администрацията ни дава право да омаловажаваме техния труд. А и ние какво 

сме направили? 

Дали не е време малко повече да се опознаем. Да поработим повече заедно, да се 

преборим за нещо в името на нашия Факултет. Кога за последно сме отпразнували нещо заедно?  

Колегите информатици най-добре знаят колко е важно да се работи в екип.  

 

 

Какво да правим с проблемите? 

 
1. и 2.  Едва ли реално можем да променим нещо по точка 1. Може би като вършим 

качествено своята работа правим нещо във вярната посока. За точка 2. вече казах, че броя на 

младите сред нас е малък, така, че едва ли ще помогнем. Важно е обаче да си дадем сметка, кои 

от произтичащите от икономическата обусловеност (или обреченост) проблеми можем да 

преодолеем или омекотим и с кои е безсмислено да се борим. 

3. Тук също нашият качествен труд би помогнал. Иначе с капацитет също бихме 

помогнали, стига някой да ни иска и да не му пречим. Вярвам, че можем обаче да сме много 

полезни на колегите в математическите гимназии. Първо да се молим някой да не ги закрие. Ако 

редовно осъществяваме контакти с тях, обясняваме кои сме и каква реализация има след 

обучението при нас, то неминуемо ще спомогнем за интереса първо на учениците към МГ-тата 

и второ към нас. Това може да ни помогне да отклоним някои от бъдещите емигранти и да 

добавим качествени специалисти в родната икономика. Тази тема е много сериозна. Убеден съм 

в ползата от тези посещения. Имаме специално предвидена точка и ресурси по програма ЕОС, за 

тази цел. Нямаме обаче достатъчно колеги, желаещи да рекламират факултета, както и няма 

отговорник, който да координира тази дейност.  

   Убеден съм, че има начини да възродим допълнителните занимания с изявени ученици 

от МГ с наши преподаватели. Трябва да се потърси нужната форма и организация. Трябват обаче 

и желаещи да работят. 

4. Освен предварителната работа по подбора и рекламата с кандидат-студентите, трябва 

да неутрализираме някои липси на знания, дори и след като са вече наши студенти. Прекрасни 

възможности ни дава програма ЕОС. С нея едновременно може да налагаме допълнителни 

усилия и работа на студентите от една страна и помощ от друга. 

За съжаление сривът на входното ниво на нашите студенти вече ще изисква и допълнителни 

мерки. Може би дори цяла програма от мерки. Става дума за абсолютно наложителните 

допълнителни курсове по елементарна математика и начални стъпки в програмирането. Без 

такива успеваемостта в първи курс ще падне под 20% и рискуваме да унищожим имиджа и 

привлекателността си. Такива курсове има навсякъде по света, а вече и в по-рано засегнатите от 

срива на средното образование български вузове. 

5.Това е от най-важните задачи пред бъдещия декан. Трябва да се намери верния и гъвкав 

подход към ректорското ръководство и останалите факултети. Верният начин ни е посочен от 



проф. Сосков. Трябват повече хора от ФМИ, с правилни и убедителни позиции във всички органи 

за управление на СУ. Трябва ясно да се разбере, че ограничаването на възможностите за развитие 

на едно печелившо звено за сметка на губещите, ще доведе до загуби за целия университет.  

6.Да подготвиш един преподавател и да го задържиш във ФМИ  е дейност, която не става 

от днес за утре и изисква много усилия от катедрите и деканското ръководство. Не е толкова 

сложно да покажеш уважение и грижа към младите. Те са бъдещето. Имаме примера на катедра 

КИ. Задължително е да се поработи и върху статута на „гост-преподавател“. При сегашните 

правила за привличане на гост-преподаватели се допускат високи възнаграждения и 

благодарение на това и на желанието на колегите да са в полза на студентите можем да разчитаме 

на помощта на някои изявени наши преподаватели, които вече са пенсионери. 

7. Надявам се инициативата за подобряване на сградния фонд, подета от сегашното 

ръководство, да бъде доведена до край. Ремонтът на Г-образната сграда би облекчил 

затрудненията със сградния фонд.  

8.Твърдо смятам, че за тази учебна година трябва да откажем ново увеличение на приема. 

Ако настъпят по-добри времена….може и да помислим. 

 

Защо реших да се кандидатирам? 
 

Опитът ми като заместник декан по учебна дейност за бакалавърските програми, работата 

със и за колегите, прекрасните отношения със студентите и администрацията ме карат да мисля, 

че мога да съм полезен. От друга страна има неща, които смятам че мога да подобря. Наясно съм, 

че за две години чудеса не могат да станат. Това, над което смятам да акцентирам е работата с 

хората и възстановяването на добрата атмосфера във факултета. Трябват ни толерантност и 

уважение, съчетани с максимална прозрачност на управленските решения. Отворен съм за 

мнението на всеки. Убеден съм, че злини може да направи и сам човек, но хубавите неща се 

получават само при усилия на много и заинтересовани хора. 

 

Модел на  управлението. 
 

Давам си сметка, че длъжността  Декан е преди всичко административна.  

- Работата в екип е важна. Затова, ще се постарая да намеря точните заместници, на точните 

позиции и ще ги оставя да реализират своите идеи и виждания. Всичко това в екип и достатъчно 

прозрачно за целия факултет. 

- Деканът трябва да бъде в пряко взаимодействие с Ректората. (Всички знаем защо!) 

- Не мисля да се „задълбавам“ само в една, пък била и най-важната задача. 

Има много неща, които се нуждаят от „сръчкване“ и „мониторинг“. Пример за това е програмата 

ЕОС. През последната година дейностите по нея са оставени на „самотек“. 

- Смятам да използвам опита и мнението на ръководителите на катедри, чрез създаване на „Съвет 

на ръководителите на катедри“, който да заседава веднъж месечно, преди заседанията на ФС.  

При нашите правила на избор на членове на ФС се получава липса на представителност на някои 

катедри. Това ще е един консултативен орган, където мнението на всяка катедра да бъде чуто и  

ще дава  възможност  за обратна връзка. Струва си да се опита!   

- Всяко важно решение да се взема след като е взето предвид мнението на всички заинтересовани. 

- Всички решения за разпределения на ДМС да се вземат от комисия, при ясни и публикувани 

правила. 

- Всяка идея водеща до нещо добро за ФМИ да бъде разгледана и ако е смислена да се постави 

пред конкретни хора за реализация. 

 

Качеството на учебния процес. 
 

Това е основната ни задача. За това какво да правим, трябва не просто да проведем една 

сериозна дискусия, а постоянно да обсъждаме по подходящ начин нещата с колегите, със 



студентите и с фирмите потребители на нашия продукт. Мисля, че би било полезно всяка една 

положителна практика в преподаването да бъде популяризирана.  

      Наличието на многообразие от възможности, каквото дават избираемите дисциплини във 

ФМИ е сред главните достойнства на предлаганото от нас образование. 

Възможността административно външни за ФМИ преподаватели, свързани с практиката 

и бизнеса да четат курсове е голям плюс за нашите студенти и за квалификацията и опита на 

преподавателите. 

 

Работа с ФСС 

 
Нека не забравяме, че всичко което правим е за нашите студенти. Тяхното мнение винаги 

е обратната връзка и оценката за качеството на нашата работа. Колкото повече мнения на 

студенти се чуят, толкова по-близо сме до истината. Смислените инициативи на ФСС ще срещнат 

подкрепа в мое лице.    

 

Стимулиране на научната дейност във ФМИ 
 

Това е тема, за която могат да се кажат само хубави неща. Много беше направено през 

последните години от предишните ръководства. Това са допълнителното финансиране на 

научните проекти към ФНИ-СУ със средства от ФМИ,  ДМС за публикационна активност и изяви 

на международни форуми и командироване за сметка на ФМИ (включително на докторанти и 

магистри). Своето важно място имат и Колоквиумът на ФМИ, Годишникът на СУ - секция 

„Математика и информатика“ и Пролетните научни сесии на ФМИ.  

Трябва да се постараем да задълбочим постигнатото и ако може подобрим начина, по 

който подготвяме и реализираме „Големи научни проекти“! 

 

 

Вместо заключение. 
 

Признавам, че бях изненадан от оставката на доц. Великова. Трябваше да осмисля много 

бързо нещата, свързани с моята кандидатура. Признавам, че не съм  добър по литература и много 

по-лесно ми беше да пиша отчети за дейността ми и свършеното като заместник декан,  отколкото 

да съчиня тези редове.  

  Бих искал до Общото събрание на ФМИ  на 20 януари да чуя мнението на максимален 

брой колеги преподаватели и студенти, за техните проблеми и вижданията им, за бъдещето на 

нашия общ дом - ФМИ. 

 

 

 

 

гр. София                                                            С уважение: Първан Първанов 

06.01.2017 г.                                                                              

  


