
 1 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ 

 

д-р Марин Маринов 

водещ научен сътрудник в Института по проблеми на транспорта РАН „Н. 

С. Соломенко”, г. Санкт-Петербург, E-mail: marinlomsky@gmail.com, 

 

ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Сега се наблюдават три базови фактора, които не се отчитат от никого, 

но които в по-голямата си част предопределят безопасността и 

ефективността на човешките поведение и дейност във всички сфери на 

живота. Това са факторите - морал, воля и интерес. Триадата „морал – воля 

– интерес” се намира в единство и взаимовръзка: ако отсъства интерес, 

отсъства и воля за действие и човек не предприема нищо, ако отсъства 

воля за действие – интересът угасва, а моралът няма значение, ако отсъства 

морал, интереса и волята водят към небезопасни действия с непредсказуем 

резултат. Влиянието на факторите морал, воля и интерес върху човешкото 

поведение се отличава с много голяма стабилност и инертност. Тези три 

аспекта от поведението на човека се възпитават от раждане и бързото и 

ефективно въздействие върху тях се оказва практически невъзможно. 

Професионализмът, способностите, психологическата и физическа 

подготовка, които сега се считат за основни, на практика се явяват 

второстепенни, „оперативни” фактори. Те нямат еднозначно влияние върху 

безопасността и успеха на човешкото поведение и се влияят от текущите 

условия.  

Независимо от тази условна категоризация на повече или по-малко 

значими, всички посочени фактори трябва да бъдат разглеждани в 

единство. За достигане на дълготраен положителен резултат моралът на 

човека трябва да бъде подкрепен от дълбоко осмислени знания и опит, от 

култура и вяра. Волята на човека трябва да бъде постоянна и да води до 

упоритост, а интересът трябва да бъде висок и да води към активност. 

Моралът на човека се явява своеобразна рамка, през призмата на която се 

проявяват всички останали фактори.  

Неотчитането на влиянието на системата от ключови фактори (морал-

воля-интерес) обяснява много добре недостатъците в сега съществуващите 

образователни системи. Старанията да се развиват второстепенни 

образователни аспекти, каквито са професионалната, психологическата и 

физическа  подготовка, както и да бъдат развивани преимуществено 

личностни качества (за сметка на духовно-нравствените такива), се явява 

фундаментална грешка и причина за крайно ниската ефективност на 

съвременните образователни подходи. Такъв ограничен и едностранен 

подход в образованието е всъщност „подскачане на един крак” и в 

последствие води до крайно ниска резултатност и висока критичност в 

професионалната дейност. 
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Същността на проблема в образованието може да се изрази по 

следния начин – сега в образованието, състоящо се от обучение и 

възпитание, възпитанието отсъства напълно, както и напълно отсъства 

разбирането, че възпитанието не е нещо отделно, а е тази неразделна част 

от обучението, която е призвана да осигури неговия нравствен аспект.  

Образованието сега се предлага във вид на търговска услуга, което 

само по себе си е пълен абсурд. Образованието е просветителско-

възпитателна мисия и като такава не може да бъде обект на търговия. 

Представено като бизнес-услуга, със своите откъснати от действителността 

и недостигащи до съзнанието на учащите се методи и форми сегашното 

образование има нищожен образователен и няма никакъв възпитателен 

ефект.  Такъв подход води до следните резултати с трагични последствия: 

 до неотчитане на индивидуалните особености на обучаемите;  

 до пълно прекъсване на контакта на преподавателите с учащите се; 

 до непълноценно осмисляне от учащите се на предоставяната 

информация; 

 до невъзможност за учащите се да развиват мисленето си и 

способностите си за изразяване на мнение; 

 до невъзможност за изграждане на волеви стил у учащите се за 

приемане на високо-нравствени, компетентни решения; 

 до игнориране на творческото начало в поведението на бъдещите 

специалисти. 

Всеки учащ се, освен като личност, трябва да се развива и като 

духовност, отличаваща се със специфични интереси, свободна воля, 

индивидуално съзнание, своеобразно мислене и знания за устройството на 

Природата (...и в частност, за нейнния духовен аспект)....А преди това, във 

всичко това трябва да бъдат убедени преподавателите. 

Целта на реформата в образованието кратко би могла да прозвучи 

така - в българските детски градини, училища и ВУЗ да бъде върнато 

възпитанието. Това включва – осигуряване на знания за принципите и 

законите на устройство на Природата, осигуряване на възможност за 

осмисляне на техния етичен смисъл и на тази основа възпитание в 

уважение към обкръжаващия ни свят и човека. Изхождайки от това, че 

човек с развито мислене, но неразвито сърце и несформирана воля, може 

да направи своите професионализъм и интелект само към реализацията на 

егоистични и разрушителни цели, крайният резултат на образователния 

процес трябва да бъде - осигуряване на по-дълбока нравственно-волева 

основа за прилагане на интелекта и знанията на бъдещия специалист-

професионал. 

За достигането на тази цел е необходимо да бъдат решени 

следните задачи:  

 да бъде въведена нова многофакторна професионално-ценностна 

система за оценка на образователния процес, включваща следните 

критерии: професионализъм, хуманност, природосъответствие, 
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отговорност, упоритост, активност, психофизиологически качества, 

способности, колективна (обществена) оценка; 

  да бъде въведен нов образователен подход, който условно може да 

бъде наречен „Подход за професионално-нравствено-волево изграждане на 

участниците в образователния процес (преподавателите и обучаемите)”. 

В системата на предучилищно образование, подхода за 

професионално-нравствено-волево изграждане предполага развитие на 

съзнанието на детето до разбирането на първичния смисъл на понятията 

„добро” и „зло” и  широко въвеждане на творчески и съзидателни игри с 

цел развиване на първична воля за високо-нравствени действия; 

В системата на началното образование подхода предполага развитие 

на разбиранията за природосъответствие и хуманност, по пътя на 

непосредствено съприкосновение с обкръжаващия свят, наблюдение за 

самия себе си и всестранно трудово обучение с цел развиване на осъзната 

воля за високо-нравствени действия; 

В системата на средното образование подхода предполага 

запознаване с достиженията в различните области на човешко познание, 

осмисляне на етичния смисъл на съществуващите природни принципи и 

закони, заедно с паралелно възпитаване на воля по използване на 

получените знания в полза на хората и Природата.  

Началното и средното образование трябва да дават енциклопедични 

знания и да разширяват системата от възгледи за света. Обучението по 

специалност трябва да се осъществява само след завършен 10 клас (в 11 и 

12 класове), трябва да бъде в тясна връзка с потребностите на пазара на 

труда и трябва да се осъществява при непосредствено финансово, 

организационно и методологично участие на бизнес-поръчителите по 

дадената специалност; 

В системата на висшето образование подхода предполага дълбоко 

осмисляне на духовния аспект на съществуване на Природата и човека, и 

възпитание на воля за природосъобразно, хуманно, високо отговорно и 

свободно от предразсъдъци и канони професионално мислене.  

 в системата на образованието трябва да се разшири използването 

на нови, нестандартни педагогически способи, каквито са например:  

 Предоставяне на информация за духовната страна на устройство на 

Природата и човека.  

 Проявяване на постоянен интерес към индивидуалността на всеки 

отделен обучаем.  

 Развитие на свободата на мислене с всички възможни средства.  

 Формиране на способности у учащите се за самостоятелна 

нравствена оценка. 

 Формиране на воля за високо-нравствени действия.  

 Възпитание в творчественност, активност, упорство, 

инициативност, неординарност, целесъобразност и мащабност при 

приемането на решения и др. 
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 в системата на образованието трябва да бъдат въведени 

съвременни интерактивни форми на обучение, такива като: беседи, 

диалози, обмен на мнения, презентации, колективно и индивидуално 

търсене на решения, даване на задания за изследване, поставяне на 

индивидуални творчески задачи, сътрудничество, обмен на опит, решаване 

на казуси, разиграване на практически ситуации и др.; 

За реализацията на направените предложения се предлагат 

следните конкретни стъпки: 

А. Подготовка и провеждане на курсове с преподавателите по 

следните примерни дисциплини: 

 Древни учения за устройството на Природата и човека; 

 Кратка история на етиката (древна и съвременна); 

 Поведение на човека – теории, изследвания, хипотези; 

 Интерактивни методи и форми на обучение; 

 Валдорфска школа – особенности и педагогически подходи; 

 Изкуството на коммуникация и общуване и др.  

Б. Провеждане на показни и практически занятия с преподавателите 

по усвоение на способите за интерактивно обучение и възпитание. 

В. Провеждане на показни и практически занятия с преподавателите 

по зъпознаване с опита на Валдорфската школа. 

Г. Разработка на единни за образователната система на страната 

„базови” учебници по всички учебни дисциплини.  

Предоставяне на възможност от страна на преподавателите по 

разработка на „допълнителни” (към всеки базов учебник), учебно-

методически пособия на интерактивен и кумулативен принцип (учебното 

пособие да може да се допълва с нова актуална информация по 

изучаваната дисциплина, да съдържа творчески задачи, казуси, примери, 

ситуции, които да могат да бъдат обсъждани, допълвани и развивани от 

преподавателя и учащите се по време на семинарите, лабораторните 

упражнения и практическите занятия). 

Д. Обсъждане на нова система за оценяване, отчитаща проявата на 

активност, упорство, инициативност, неординарност, целесъобразност, 

творчественност и мащабност в учебната дейност. 

Е. Провеждане на практически занятия с преподавателите по 

разкриване на етико-приложния аспект на преподаваната материя ( тговор 

на въпроса „Какво нравствено значение (полза за Природата и хората) 

имат получените знания по дадения предмет?”); 

Ж. Провеждане на практически занятия с преподавателите по 

формиране на способности у учащите се по приемане на нравствено-

волеви решения (в отговор на въпроса „Може ли учащия се да обоснове 

нравствения аспект на приетото от него решение?”); 

З. Провеждане на практически занятия с преподавателите по 

развиване у обучаемите на практически навици към нравствено-волеви 
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действия (в отговор на въпроса „Как обучаемия може да обоснове 

нравствения аспект на вече предприетите от него практически действия?”)  

И. Утвърждаване на нова комплексна система за ценностно-

професионално оценяване и стимулиране на труда на преподавателите. 

Й. Разработка на план за поетапно прилагане на стратегията в процеса 

на регулярна учебна дейност (с вече подготвените преподаватели). 

 

ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА 

Целта на реформата в българската наука би могла да бъде 

сформулирана по следния начин – българската наука да престане да бъде 

„хранилка” за хора с користни и кариеристични подбуди и посредствени 

творчески способности, както и да престане да бъде място за машинации 

по изсмукване на държавни пари за наукообразие.  

Българската наука да се превърне в поле за разработване, одобряване и 

последващо спонсориране на оригинални фундаментално-научни, науко-

приложни и изобретателски творчески решения, с доказана полза за хората 

и Природата. 

За достигането на тази цел е необходимо да бъдат решени 

следните задачи:  

 Преразглеждане на значението на фундаменталната наука и 

създаване на гъвкава система за финансиране на работата по актуални 

фундаментални научни теми. 

 Освобождаване от култа на преимуществено развитие само на 

високотехнологични направления в науката. 

 Развитие на обособено направление, свързано с изследване на 

човека и разработка на технологии по оптимизиране на човешките 

поведение и дейност в нормални и екстремални условия (Сега 

философията, психологията, етиката, педагогиката, акмеологията, 

медицината, физиологията, охраната на труда, биотехнологиите, науката за 

управлението и други научни направления, както и техните многочислени 

поднаправления се занимават само с отделни аспекти от поведението на 

човека. Това разчленяване не води до никъде. Всички направления, 

свързани с изследването на човека и неговите реакции на обкръжаващия го 

свят трябва да бъдат обединени в единно интердисциплинарно научно 

направление „наука за човека”. Изследването на поведението на човека и в 

частност на неговия духовния аспект, трябва да бъде обособена и 

неразделна част от това направление.); 

 Борба с писането на „тежки” дисертации (90 % от текста на които е 

информация „не по същество”), посредством създаване на нови 

методически изисквания към оформянето и съдържанието на 

дисертационните работи. 

 Разработване на нови критерии за оценяване на научната активност 

на учените в България - не количеството написани дисертации, отчети и 

томове, а разработените оригинални, авторски научни или изобретателски 
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идеи (обосновани на не повече от 40-50 стр.), да станат основна форма на 

научната активност на българските учени. 

 Разработка на нова система от критерии и показатели за 

полезността на научната дейност в България, каквито могат да бъдат 

например: актуалност, оригиналност, мащабност, практическа 

приложимост, икономическа целесъобразност, разкриване на духовно-

нравствения аспект на разглеждания научен проблем, предложени 

оригинални научни идеи за по-нататъшна работа, изобретателски решения, 

авторски разработки и др. 

 Създаване на единна национална система за предварително 

разглеждане и одобряване на възникнали оригинални научни идеи (с 

последващо формиране на научни екипи за работа по тях), както и за 

контрол и недопускане до работа по неактуални, науко-имитационни или 

псевдо-научни проблеми.  

 Борба с ходатайствата, протекциите, корупцията и 

предварителните договорености в научните среди, посредством 

узаконяване на скритото видеонаблюдение и публичност на проектите. 

 Борба с преписването на стари трудове посредством създаване на 

национална електронна система за контрол на уникалността на текста и 

отпадане на изискванията за голямо количество публикации. 

 Борба с публикуването на „колективни” статии, доклади и 

монографии с механично вписване в съавторство на колеги и 

ръководители (публикуването трябва да бъде изключително авторско и 

може да бъде колективно, само ако групата учени работи в утвърден със 

заповед екип). 

 Отмяна на нереалните задължителни изисквания за публикуване в 

системите Scopus и Web of Science, където публикуването е платено и 

възможностите на редовите научни сътрудници и преподаватели не са 

еднакви (...А защо, например, да не бъде зачитана публикационната 

активност в руската система РИНЦ, китайската, индийската или други 

системи за цитирания?); 

 Създаване на единна система за контрол на цитируемостта на 

учените в България с премахване на изисквания за обезателна цитируемост 

зад граница, след като този процес не може да бъде контролиран. 

 Отмяна на системата за получаване на научни степени и научни 

звания от местни съвети „трибунали” (закон Игнатов) и въвеждане на 

система за автоматизиран, случаен подбор на състава на научните съвети 

(от не по-малко от 21 човека), от единна за страната електронна база данни 

с учени по дадената научна специалност, отделно за всяко заседание на 

научния съвет; 

 Решенията на научните съвети по защитаваните научни работи да 

не могат да се оспорват от никаква „висша” институция, а само да се 

ревизират процесуално в МОН.  
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 В научната дейност да се премахнат всякакви възрастови 

ограничения за начинаещите (човек на всяка възраст да може да се 

занимава с научна дейност), а да бъде въведено задължително изискване 

всеки аспирант да е работил минимум пет години активно в някаква 

професионална сфера. 

 Научната и образователна степен „Доктор” да се получава за 

защитена методологично издържана дисертационна работа с изразено 

уникално авторско предложение по решението на изследвания научно-

приложен проблем. 

 Научната степен „Доктор на науките” да бъде присъждана като 

почетна степен за представен хабилитационен труд от световно значение 

или разработени две или повече научни идеи от световно значение. 

 Научното звание „Доцент” да може да се получава независимо от 

педагогическия стаж след разработването на две и повече уникални научни 

идеи по решаването на различни проблеми в дадената научна област и след 

подготовката на поне двама защитили се докторанта. 

 научното звание ”Професор” да може да се получава независимо от 

педагогическия стаж след разработването на четири и повече уникални 

научни идеи по решаването на различни проблеми в дадената научна 

област и след подготовката на не по-малко от четирима защитили се 

докторанта. 

 В МОН да се изградят достъпни за всички и постоянно 

осъвременявани, електронни: дисертационна база данни; публикационна 

бази данни; база данни цитирания; база с контактни данни за учените в 

страната и чужбина и др. 

 В МОН да бъде създадена единна за страната база данни с 

предлаганите научни идеи и вече утвърдените проекти за научно 

изследователска работа (с кратка анотация на тяхното съдържание, 

предлаганите източници на финансиране и участници). 

 В МОН да бъде създадена единна за страната нормативна база и 

система за формиране на клъстери от научни и образователни учреждения 

за сформирането на многопрофилни научно-изобретателски екипи по 

обявените НИР с интердисциплинарен характер. 

 В МОН да бъде разработена нова, единна за изпълнение от всички 

научни структури, система за материално и морално стимулиране на труда 

на учените (базова - за стимулиране на учените работещи в областта на 

фундаменталната наука и допълнителни - за стимулиране на НИР с 

научно-приложен характер и изобретателската дейност). 

 В МОН да бъде изградена единна информационна система за отчет 

на  дейността на всички предприятия занимаващи се с изобретателска 

дейност и всички частни изобретатели в страната, както и система за 

взаимно информиране за свои и чужди постижения в тази област. В 

състава на всеки одобрен за финансиране научен екип да бъде включвано 

задължително изобретателско звено. 
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 Разкриване и финансиране на научни направления свързани с 

изследвания на аномални природни явления в България и целенасочено 

привличане към научни изследвания на всички хора с доказани 

екстрасензорни способности. В същото време да бъде подготвена и приета 

нормативна база за контрол и забрана на дейността на научно непроверени 

псевдоекстрасенси. 

 В МОН да бъде създаден мониторингов отдел „Внедряване на 

готови научни проекти и изобретения”, обхващащ всички сфери на 

стопанския живот на страната. 

 

Литература 

 Маринов М. Л. Человеческий фактор в проблеме безопасности 

профессиональной деятельности, научна монография, СПб.: изд. Северо-

Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна,  (150 с.), 2010 г.; 

 Маринов М. Л. Человеческий фактор – особенности решения 

проблемы, научна монография, Saarbrucken, Germany изд. „Palmarium - 

Lambert Academic Publishing”, ISBN 978-3-659-98989-6, (178 с.), 2014 г.; 

 

https://www.uprint.spb.ru/?get_module=text&num=13
https://www.uprint.spb.ru/?get_module=text&num=13
https://www.uprint.spb.ru/?get_module=text&num=13

