
296 
 

ОБРАЗОВАНИЕТО – СПЕЦИФИЧЕН ЕЛЕМЕНТ НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ 

доц. д-р Мая Василева 

СУ „Св. Климент Охридски“ – София 

mayawasileva@gea.uni-sofia.bg 

 

EDUCATION - A SPECIFIC ELEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT 

Assoc. Prof. Maya Vasileva, PhD 

 

Abstract 

Despite efforts in recent years, Bulgaria's education system still needs reform. There is no place 

for too many children in kindergartens, too many children drop out of school. Education, social 

and integration policies can only be developed together, because only in this way can all aspects 

of the problems be covered. A complete concept, without taking into account the situation on the 

ground, is hardly logical. At the same time, it cannot be a question of achieving common goals 

without sharing responsibility at regional level. In this sense, the actual implementation of reforms 

in the field of education is carried out at the regional level. Regional educational management and 

regional knowledge management are possible and logical. For the purposes of this study, they are 

accepted as a specific element of regional development. 
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Въведение 

Въпросът за образованието е ключов, защото именно качественото образование осигурява 

бъдещето на нашето общество. Само посредством по-доброто образование може да се 

осигури конкурентоспособността, иновативността и бъдещето на държавата, биха могли да 

се овладеят предизвикателствата на демографските промени, на глобализацията, 

интеграцията на имигрантите, да се търси просперитет и сигурност. Това обосновава и 

неговата роля на ключова инвестиция в бъдещето. Добре образованите хора, доброто 

предучилищно, училищно и висше образование, възможностите за допълнително 

образование, всичко това в днешно време определя атрактивността на местоположението. 

От икономическа гледна точка това не е нещо ново. Атрактивността за инвестиране зависи 

все повече от наличието на добре образовани млади семейства и добра среда за живеене, 

предлагаща детски градини и училища. А образованието е повече от училище. В контекста 

на ученето през целия живот, то представлява един дълъг процес, простиращ се от детската 

градина, през средното и висшето училище и достигащ до професионалното 

усъвършенстване, дори до собствените стремежи за развитие на личността. Доброто 
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образование е комплексна задача, засягаща цялото общество и всички обществени групи 

(работодатели, синдикати, семейства). Градовете и градската управа имат ключова роля за 

подобряване на образователната среда. Именно те носят отговорността за детските градини 

и училищата, за взаимодействието между тях, за образователния климат и свързаната с това 

благоприятна за семейството околна среда.  

Въпреки полаганите усилия през последните години, образователната система в България 

все още се нуждае от реформи. За твърде много деца няма място в детските градини, твърде 

много деца отпадат от училище, а безработните най-често нямат необходимата диплома. 

Образователната, социалната и интеграционната политика могат да се развиват само 

съвместно, защото само така могат да се обхванат всички аспекти на проблемите. И тъй като 

България не се ограничава само до столицата и най-големите градове, трябва да се отчетат 

и съответните регионални особености. Цялостна концепция, без съобразяване на ситуацията 

на място едва ли е логична. В същото време не може да става дума за постигане на общите 

цели, без споделяне на отговорността на регионално ниво. 

Според Landsberg (2009, стр. 12), добре работещата образователна политика предполага: 

• подобряване на ситуацията в детските градини; 

• усъвършенстване на връзката между детските градини и началното училище; 

• високо обществено признание и престиж на учителската професия; 

• възможности за допълнителна професионална квалификация; 

• самостоятелност на училищата (училищен профил, бюджет и персонал); 

• разширяване на правата, но и на задълженията на родителите; 

• обвързаност с потребностите на икономиката (възможности за стаж и последваща 

реализация на пазара на труда); 

• обосновано конструиране на образователна инфраструктура (детски градини и 

училища), втч дългосрочна поддръжка и подобряване; 

• осигуряване на средства за допълнително социално подпомагане, особено в 

проблемни училища или горещи точки. 

Съобразяването на тези обстоятелства се налага в контекста на образователните реформи. В 

допълнение, ключова роля при конструиране на локалния образователен ландшафт има 

осигуряването на възможности за работа с деца и подрастващи, включително предлагането 

на разнообразни културни мероприятия. Ясно е, че проблемите трябва да се проучват на 

място. Редица проекти, реализирани у нас и в страните от ЕС показват възможни решения в 

тази посока. В този смисъл реалното осъществяване на реформи в сферата на образованието 

се осъществява на регионално ниво. Регионалният образователен мениджмънт и 

регионалният мениджмънт на знанието са възможни и логични. За целите на настоящата 

разработка те се приемат като специфичен елемент на регионалното развитие. 

Преди да се обоснове целенасоченото осъществяване на регионалния образователен 

мениджмънт и регионалния мениджмънт на знанието, и преди да се очертаят техните 

предимства е необходимо да се определи съдържанието, което се влага в самото понятие 
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„регионалност“. Макар и популярно, понятието все още се дефинира нееднозначно, най-

често при тълкуване на: 

• пространствено-функционална верига на стойността; 

• причинно-следствени връзки между производство и потребление; 

• характеристика на продукт или осигуряване на услуга; 

• географски произход.  

В някои икономически интерпретации, регионалността се свързва с непосредствения 

икономически обмен на социално-психологически стойности между засегнати партньори 

(напр. Maier, Tӧdling & Trippel, 2005). В този смисъл потребителите не бива да се възприемат 

като епизодичен, анонимен участник. Връзката с потребителя следва да се търси 

целенасочено. За да бъде постигнато това е необходимо регионалните икономически 

процеси да се характеризират със следното: 

• координирано действащи партньори; 

• прозрачност и активност; 

• информираност и комуникация с клиента; 

• обслужващи дейности; 

• достъпност. 

Всичко това може да придобие социално-психологическа стойност и в крайна сметка да се 

отрази върху възприемането от клиента за качество на осигуряване на услугите 

(Parasuraman, 1988). Не е тайна, че осигурените услуги и произведените продукти в даден 

регион, се отразяват върху начина на възприемането му. И ако това се приеме принципно, 

то значително ще се увеличи вероятността за изграждане на рационална и емоционално-

социална привързаност към региона. По този начин регионът ще развие позитивен образ, 

въз основа на който регионалното производство и самият регион ще се специализират 

(Kotler, Haider & Rein, 1998).  

Подобно регионално разбиране може да бъде разширено, посредством концепцията за 

дейностно ориентираното, устойчиво регионално развитие (Prӧhl et al, 1998). Налага се 

прецизиране около общовалидна концепция, която да се „задвижи“. Когато става дума за 

постигната или пропусната регионалност по смисъла на достигнато качество, като резултат, 

тогава се засягат следните водещи положения: 

• постигнато качество на живота; 

• създадени и поддържани технологични и социални иновации; 

• стимулиране на устойчиво икономическо, социално и екологично качество; 

• поддържане атрактивността на местоположението. 

Можем да приемем следната дефиниция за регионалния образователен мениджмънт и 

мениджмънта на знанието: Координирани дейности в даден регион, които имат за цел 

използването на адекватни за времето технологии и производства, подобряване качеството 

на живота на хората в региона, развиване на атрактивността и конкурентоспособността. 



299 
 

Основната идея е, че развиването на регионален образователен и мениджмънт на знанието: 

• подобрява качеството на живота на хората на място; 

• отразява се върху регионалната конкурентоспособност; 

• стимулира технологични иновации в регионите; 

• стимулира икономическото благосъстояние на регионите. 

Това дава основание да се приеме моделът на George, Bonow & Weber, който визира 

използването на четири водещи критерия: качество на живота, технологични иновации, 

икономическо развитие, атрактивност на местоположението (Фиг. 1). 

 

Фигура 1. Водещи критерии на регионалния образователен мениджмънт и мениджмънта на 

знанието (George, W., M. Bonow, H.-O. Weber, 2009) 

Заключение 

Адаптивността на модела на регионално ниво в България следва да бъде предмет на 

изследване в друга разработка на автора. Конкретни региони в страната следва да бъдат 

проучени в контекста на четирите водещи критерия от горепосочения модел. 
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