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1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МВУИЕЛ „МАХАТМА ГАНДИ“  

 
1) Съществува разработка на Националното бюро за икономически изследвания на 
САЩ - най-престижната изследователска организация в страната в областта на 
икономиката. Базира се на данни на UNESCO за 15 000 университета, някои от 
които от 11-ти век, 1500 региона в 78 страни. Изследването се базира на 
иконометричен модел, отчитащ т.нар. фиксирани ефекти, които позволяват да се 
избегнат статистически грешки. Самото изследване се базира на данни от 1950 до 
2010 година. Основният извод е, че броят на университетите на глава от 
населението има положително въздействие върху икономическия растеж. 
Удвояването на броя на университетите на глава от населението води до 
ускоряване в бъдеще на икономическия растеж с 4%. Университетите влияят 
положително върху регионалното развитие по линията на преките разходи, 
свързани с дейността на самия университет, повишаване предлагането на 
квалифицирана работна сила, ускоряване на иновационните процеси. Освен това, 
присъствието на университети е свързано и с укрепване на демократичните 
традиции. 
 

Разработката може да се намери на страницата на Националното бюро за 
икономически изследвания (The National bureau of economic research - 
www.nber.org/papers/w22501). 
 

2) Идеята за учредявaне на „Международно Висше Училище по Информатика и 
Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ в гр. Пловдив е пряко свързана с 
дългогодишните отношения и сътрудничество на учредителите на проекта – „Тех 
парк Оптела“ АД (www.optela.com)  с: 
1. Индийски образователни институции: 
@ IIHT Indian Institute Of Hardware And Technology (www.iiht.com), Бангалор . 

ИИХТ е единствената компания в Индия, която има много международни 
връзки и партньори, като Hewlett Packard, Microsoft, CompTIA, IBM, RedHat, 
EMC и Prometric. ИИХТ представя разнообразно портфолио от курсове, 
обхващащи разнообразни технологии като IT-IMS, Social, Mobility, Analytics and 
Cloud. ИИХТ играе водеща роля в свързването на таланти с работодатели, като 
съчетава обучението с нуждите на индустрията. ИИХТ има корпоративен офис 
в Бангалор – Силиконовата долина на Индия с шест регионални офиса, 
разположени в различни части на страната. ИИХТ има глобално присъствие, 
разпределено в 20 страни, с близо 150 високооборудвани учебни центъра.  
Холдингът „Корпорация за технологии и иновации“ АД, в който участва и 
учредителя на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ има сключено франчайзингово 
споразумение до 2021 г. с “ИИХТ Технологии Пвт“ – Бангалор, Индия и чрез 
дъщерно дружество се провеждат над 2300 учебни курса в областта на 
информационните технологии 

@ Mewar University (www.mewaruniversity.org), Газиабад, Делхи мегаполис. На 
19.10.2019 г. е подписан  Меморандум за сътрудничество между „Тех парк 
Оптела“ АД (като учредител на МВУИЕЛ) и индийския университет. 
Предоставен ни е пълен каталог на учебни специалности и материали по ИТ 
дисциплини. Открива се възможност за широкомащабно сътрудничество 

http://www.optela.com/


 

  

3 Проект: Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ 

между нашите две организации и прилагането на техния опит при обучението 
на студенти в България в дисциплини по информатика и компютърни науки.  

@ Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, 
(www.iiitdmj.ac.in),  Джабалпур. Подготвя студенти по бакалавърски 
/магистърски/докторски програми в областта на компютърните науки и ИТ 
проектирането. 

@ Silicon City College (www.siliconcitycollege.ac.in), Бангалор – Подписан 
Меморандум за сътрудничество. 

@ Bennett University (www.bennett.edu.in),  Грейтър Нойда, който е част от Times 
of India Group с Президент г-н Сачин Джейн. 

 

2. Фирми и организации в сферата на технологиите и бизнеса: 
@ Global Business Inroads (www.globalbusinessinroads.com), Бангалор с 

президент г-жа Лийна Пише Томас, която е изградила солидни отношения с 
Европейската комисия и работи усилено по проекта за изграждането на 
Иновационната платформа EU-India. Обсъдени са планове за съвместна 
дейност и търсене на партньори от Индия.  Г-жа Лийна Томас стана  Член на 
Управителния съвет на сдружение „ИТ Хъб Махатма Ганди“ и Член на Съвета 
на настоятелите на МВУИЕЛ „М. Ганди“.  

@ Pushpak Products India Pvt. Ltd. (www.pushpak.com), Бангалор – Меморандум 
за сътрудничество. 

@ Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ECS) 
(www.escindia.in), Ню Делхи. 

@ Vihaan Networks Limited (www.vnl.in), Гургаон – холдинг, работещ в 
Мобилните и широколентови мрежи, ИТ сектора и т.н. 

@ International Trade Expo Centre Ltd. (www.expocentreindia.com), Нойда 
@ Indian Economic Trade Organization (www.ieto.in), Бангалор. Президентът на 

IETO г-н Асиф Икбал е Председател на Научно-експертния съвет на сдружение 
„ИТ Хъб Махатма Ганди“, със седалище в Тех парк Оптела, Пловдив. 

@ Федерация на индийските търговски и индустриални камари -  FICCI, 
(http://ficci.in), Ню Делхи - взаимно сътрудничество и партьорство в ИТ 
сектора и ИТ образованието. 

@ Stepping Cloud (http://steppingcloud.com)  с Директор г-н Танзилур Рахман - 
обсъдени възможности за сътрудничество в ИТ сектора и облачните услуги. 

 

3. Индийски университетски преподаватели декларирали съгласие да бъдат 
преподаватели в МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, след неговата акредитация: 

@ Д-р Джейпракаш Т. Лалчандани, доцент,  преподавател по информатика и 
компютърни науки, софтуерен инженеринг, Анализ на програми и модели, 
Специфично моделиране на домейни, Глобално разработване на софтуер и 
архитектура на големи системи, използващи ИКТ и т.н. 

@ Д-р Рахул Катария, доцент,  преподавател по компютърни науки и 
инженеринг, Наука за данните, Анализ на Големи Данни, уеб майнинг, Анализ 
на социалните мрежи, Препоръчителни системи, Машинно обучение, 
софтуерно инженерство, мултимедийни системи, интернет технологии, 
извличане на данни, качество и тестване на софтуера, човешко поведение, 
еволюционно изчисление. 
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@ Д-р Атул Гупта, доцент, преподавател по информатика и компютърни науки, 
софтуерен инженеринг, обектно-ориентирано разработване на софтуер, 
инженеринг на изисквания, приложения на НЛП в домейни за софтуерно 
инженерство, тестване на софтуер, разработване на тестове (TDD) и 
експериментално софтуерно инженерство.  

@ Д-р Маниш Кумар Баджпай, преподавател по информатика и компютърни 
науки, паралелни алгоритми, реконструкция на образи, медицински образи.  

@ Д-р Рохини Вадигехали Сатянараяна, преподавател по информатика и 
компютърни науки, специализация - бази данни с неорганична кристална 
структурата. 

@ Д-р Наванат Сахария, специализация – преподавател със специализация - 
Обработка на естествени езици, извличане на данни, компютинг на 
социалните медии, Кибернетична сигурност и криминалистика; 

@ Д-р Срабан Кумар Моханти, преподавател по информатика и компютърни 
науки, специализация - структури на данни, криптография и сигурност, 
ефективни алгоритми, алгоритми за групиране на големи данни, проблеми 
със сигурността в облачните технологии. 

@ Д-р Шринивас Кишан Анапу, Главен изпълнителен директор на Insights of 
Data & Председател на Doyen Business Solutions Ltd , гр. Хайдерабад. 
разработване на интелигентни алгоритми, базирани на AI, ML, базирани на 
дълбоки невронни мрежи алгоритми, IoT, Big Data Analytics със специален 
фокус върху предсказуеми и прескриптивни анализи.  

@ Химангшу Сарма, преподавател по информатика и компютърни науки в 
Университета в Бремен. 

@ Ромала Сиря Деви Виджаялакшми, Вигнеш Балакумар Картикеян, Вени 
Нараянан, Сридхар П., Сатхия Пракаш и други преподаватели по 
информатика и компютърни науки,  софтуерно инженерство и т. н.  

 

Проектът МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – Пловдив предвижда обмен на 
преподаватели и студенти, участие в общи проекти и програми, сътрудничество в 
научната област и други дейности от общ интерес с описаните по-горе индийски 
образователни институции,  фирми и организации в сферата на технологиите и 
бизнеса.   
 

Предвид отличното сътрудничество с Индийското посолство в Република България, 
в лицето на Н.Пр. Посланик г-жа Пуджа Капур и предишния посланик Н.Пр. г-н 
Раджеш Сачдева се очаква увеличаване на кръга от партньорства с други 
организациии и висши училища от Република Индия. 
 

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА  
 

МНОГО ЛИ СА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ? 
От доста време въпросът с броя на университетите в България се коментира на 
различни равнища и по различни поводи. Известно е мнението, лансирано от 
Световната банка, че в България, а и в повечето източноевропейски страни, 
университетите са твърде много. Тази теза обикновено са възприема безкритично 
като очевидно вярна и ненуждаеща се от доказателства, независимо от това, че 
англосаксонските университети, представляващи децентрализирани обединения 
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на практически независими висши училища, и централизираните 
източноевропейски университети, трудно могат да бъдат сравнявани. Но каквото и 
да се коментира, представителите на Световната банка съсредоточиха вниманието 
си и проявиха интерес към по-подробна информация относно Проекта за 
„Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство 
„Махатма Ганди“ в гр. Пловдив, който беше единодушно подкрепен от редовните 
членове на заседанието на Съвета за развитие на Южен централен район на 
Република България в Хасково на 3-ти октомври 2018г. Протоколът от заседанието 
е публикуван на сайта на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството: https://www.mrrb.bg/bg/protokol-i-materiali-ot-zasedanie-na-
regionalniya-suvet-za-razvitie-na-yujen-centralen-rajon-provedeno-v-gr-haskovo-na-03-
10-2018g/   
 

Съвсем неотдавна обаче беше публикувано специално изследване, посветено на 
връзката между броя на университетите и икономическото развитие. То е 
проведено по линията на Националното бюро за икономически изследвания 
(National Bureau of Economic Research – www.lse.ac.uk) на САЩ – най-престижната 
организация на Съединените щати в областта на икономическите анализи. Автори 
са двама икономисти от Лондонското висше училище по икономика (London School 
of Economics – www.lse.ac.uk) – Ана Валеро и Джон ван Реенен. Изследването се 
основава на нова база от данни по източници на ЮНЕСКО, която покрива 1500 
региона в 78 страни за периода 1950-2010 г. Първичните данни идват основно по 
линията на Международната асоциация на университетите, в която, към 2010 г., 
има информация за 16 236 университета в 183 държави и територии, което прави 
средно почти 90 университета на страна. 
 

Авторите на проекта обаче се опитват да се фокусират не толкова върху историята, 
колкото  върху съвременните проблеми на висшето образование. В частност, те си 
поставят задачата да оценят въздействието на университетите както върху 
макроикономическите параметри, така и върху развитието в регионален план. 
Изследването е извършено с използването на най-съвременни иконометрични 
техники, позволяващи да се гарантира надеждността на изводите. Вероятно най-
интересното заключение е свързано с това, че удвояването на броя на 
университетите на глава от населението води до ускоряване на нарастването на 
БВП на глава от населението с 4%. Този извод трудно се съчетава с твърдението, че 
големият брой университети не е полезен за икономическото развитие. 
 

Университетите са изключително полезни и от гледна точка на регионалното 
развитие. Значение има както самият университет, като източник на работни места 
и създаване на търсенe за местните стоки и услуги, нo преди всичко и като фактор 
за увеличаване на предлагането на квалифицирана работна сила и източник на 
иновации.  
 

Веднага можем да направим сравнение със Северозападния икономически регион 
у нас. Този регион би следвало да бъде не най-бедния в Европа, а най-
процъфтяващия в България, тъй като се намира най-близо до икономическото ядро 
на еврозоната – Германия, Австрия, Бенелюкс и Франция, при това свързан с него 
чрез река Дунав. Това обаче е именно регионът, в който няма нито един 
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университет, ако не броим няколко неработещи филиала. Достатъчно е да  
сравним Русе, където университетът „Ангел Кънчев“ (www.uni-ruse.bg) 
представлява определено център за иновации и подготовка на квалифицирани 
кадри, подпомагащи местната икономика, и Видин, където е почти ликвидирана 
съществуващата индустриална база, независимо от това, че географското 
положение на Видин като близост до европейските пазари, е много по-добро от 
това на Русе или Пловдив. 
  

Налага се изводът, че е необходима преоценка на ролята на университетите за 
националното и регионалното развитие. Тезата, че демографската криза е причина 
за необходимостта от намаляване броя на университетите също не издържа на 
практика. Първо, България, независимо от нарасналия брой университети, все още 
изостава от Западна Европа като дял на населението с висше образование. Второ, 
има огромна необходимост от продължаващо образование, от непрекъсната 
преквалификация на заетите. Трето, вероятно най-важният проблем е нарастващия 
брой млади хора, които предпочитат да учат в чужбина. И четвърто, 
административните правила за привличане на чуждестранни Студенти, 
включително на тези с български произход, са изключително усложнени и 
нестимулиращи. 
  

2.1 ВЪВЕДЕНИЕ  
Започваме този материал за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ (Международно Висше 
училище по Информатика и Електронно Лидерство (е-leadership) от позициите на 
хора, работили в едно индустриално и техническо общество, както и като 
преподаватели в много учебни заведения, курсове, семинари и международни 
симпозиуми.  Проектът е дългосрочен и е свързан и подкрепен от активите на 
публичното дружество учредител на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ -  „Тех парк Оптела“ 
АД (www.optela.com). 
 

Още през 2013 г. Европейската комисия стартира инициативата за е-лидерство, 
която се съсредоточи върху нуждата от лидерски умения на висшето ръководство и 
професионалните лидери в по-големите предприятия. Тези лидери управляват 
както добре дефинирани, така и нововъзникващи възможности за иновации. 
Успешното планиране и изпълнение изисква разработване и ангажиране на 
висококвалифициран персонал за постигане на поставените цели. С по-
нататъшната инициатива за е-лидерски  умения за МСП, която беше стартирана 
през 2014 г., Комисията сега е насочена към МСП и стартиращи предприятия. 

 

Инициативата на Европейската комисия за е-лидерство се базира на изследване 
през 2012 г. за Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ към ЕК, 
разработено от empirica, IDC и INSEAD. Целта на изследването, озаглавено 
„Електронно лидерство1: Електронни умения за конкурентоспособност и 
иновации: визия, пътна карта и прогнозни сценарии“, със задача да се разработи 

                                                           
1
 Терминът „електронно лидерство” е употребен в официалния превод на български език на 

изследването «e-Leadership: e-Skills for Competitiveness and Innovation. За контакт: European Commission, 
Enterprise and Industry Directorate-General, Unti D4 “Key Enabling Technologies and ICT”   1040 Brussels, Belgium   
e-mail: vision@empirica.com 
 

http://www.uni-ruse.bg)/
http://www.optela.com/
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визия за европейските електронни умения за конкурентоспособност и иновации и 
да се проучат начини за справяне с текущи и бъдещи предизвикателства. 
Изследването е съсредоточено специално върху уменията за електронно 
лидерство.  
 

Изготвените като резултат анализ, пътна карта и сценарии са съсредоточени върху 
начините, по които Европа може да се възползва от възможностите в областта на 
иновациите, новите технологии и възникващите форми на организация и 
производство, като в същото време запази приоритетното. 
 

В извършеното по поръчка на Европейската комисия изследване се говори за нов 
вид лидерство - електронно лидерство, което според авторите придобива все по-
основно значение за иновативността и конкурентоспособността на организациите. 
За да повишат своята продуктивност и конкурентоспособност, организациите все 
по-често разчитат на ИКТ за извършването на своите бизнес процеси, за 
създаването на иновации и предоставянето на продукти и услуги. С увеличаването 
на инвестициите на организациите в бизнес операции и технологии, от ИКТ 
лидерите се очаква да имат повече икономически познания, докато от бизнес 
лидерите се очаква да натрупат повече познания в областта на ИКТ.  

 

За авторите на изследването електронно лидерство е постигането на дадена цел, 
при което се разчита на ИКТ посредством насочването на човешки ресурси и 
използването на ИКТ. По същество електронните лидери са лидери, които се 
осланят на технологии, за да постигнат цел, достъпна чрез ИКТ. 

 

Електонните лидери са лидери, фокусирани върху използването на технологии и 
множество различни ресурси за постигане на цели, достъпни чрез ИКТ.  
 

С последните изследвания за ролята на електронните лидери като главни 
информационни директори (CIO) и ИТ професионалисти както в сектора на ИКТ, 
така и в организации извън сектора на ИКТ, се установи, че техните роли и 
отговорности се разширяват отвъд традиционното разработване на приложения и 
експлоатацията и поддръжката на ИКТ услуги (Fonstad 2011 и 2012; Weill and 
Woerner, 2009 и 2010). 
 

Според авторите на изследването за Европейската комисия, общият брой за 
търсенето на електронни лидери в Европа към датата на изследването е 
изчислен на 680 000 души. 

 

В  проучването „Е-Лидерски Умения за  малки и средни предприятия“  (2015) - 
Доклад за България относно е-лидерските умения в политиката, висшето 
образование и пазара на труда, авторите К. Герайс, Е. Дашия, Ф. Маркус и Т. 
Стабеноу представят сравнителна таблица, в която България е на 26-то място от 28 
страни в Европейския съюз по отношение на електронното лидерство. 
В изготвената за Европейската комисия брошура „Високотехнологични лидерски 
умения за Европа“ (2017) е представен Сравнителен индекс за високотехнологично 
лидерство.  Индексът съчетава показатели за бизнес климата, политическия 
климат, инфраструктурата и съответните последици за e-Leadership. Така той 
разделя представянето на държавите членки на четири групи: 



 

  

8 Проект: Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ 

@ (Група 4) Ирландия, Нидерландия, Финландия, Обединеното кралство, 
Швеция, Белгия и Дания заемат челните места с представяне, което е повече 
от 20% над средното за ЕС; 

@  (Група 3) Люксембург, Малта, Австрия, Германия, Франция, Словения и 
Естония демонстрират представяне, което надхвърля средното за ЕС с по-
малко от 20% или е близо до него; 

@  (Група 2) Испания, Литва, Чешката република, Латвия, Унгария, Португалия и 
Полша постигат представяне, което е в рамките на до 20% под средното за ЕС. 

@  (Група 1) Кипър, Хърватска, Словакия, България, Италия, Гърция и Румъния 
показват резултат, който е повече от 20% под средния за ЕС. 

 

 Електронното лидерство в контекста на електронните умения включва Развиване 
на потребителски умения за ИТ, Придобиване на умения на ИТ специалист, 
Придобиване на умения за електронен бизнес (наричани също и електронно 
лидерство) и Придобиване на Т-образно портфолио от умения. 
 

Това не е проект за Висше училище – Това е опит за една от необходимите 
революции чрез Образователен проект, който видоизменя Образованието!  
 

Целите на този Проект: предлагането на „бързи уроци“, чрез МВУИЕЛ „Махатма 
Ганди“, Частен Професионален Колеж „Омега“ (www.omegacollege.org)  и Учебен 
център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ (www.iiht.bg) със 
закупен франчайз за ИТ обучение от „Индийски институт по хардуерни технологии“ 
(ИИХТ) – Бангалор, Индия с най-новите учебни ИТ-дисциплини, както и  
предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните 
лаборатории: за софтуерни иновации,  за мобилни приложения,  за компютърни 
мрежи и лаборатория по Изкуствен Интелект (Artificial Intelligence). 
 

Важни са няколко тенденции от съвременното развитие на България и 
присъединяването й към Европейския съюз, които са в подкрепа на създаването на 
този Образователен проект: 
@ Огромна е нуждата от хора с професии от информационна и комуникационна 

сфера, а старите учебни заведения не могат да отговорят с промяна на много 
бързото навлизане на информационните технологии в стопанския живот.  При 
постъпване на работа студентите започват да учат отново, защото всичко е 
променено. Затова ние предлагаме освен новите технологии от 
информационните гиганти, но и последващо дистанционно, редовно и 
задочно обучение за цял живот. Както и новата категория – ИНФОРМАТИК. 

@ Почти 20%-ното нарастване всяка година на онлайн продажбите в света 
изисква и България да се включи в тази верига на нова принадена стойност. В 
малките и средни фирми вече са необходими специалисти и служители с 
професии от новите технологии и информатиката. Не толкова инженери и 
програмисти, а хора, които да прилагат информационните и комуникационни 
технологии в маркетинга, е- магазини, е-разплащания и т.н., или интернавти, 
евангелисти, софтуерни инженери, администратори на база данни и други 
технологични специалности.  

@ България, както и други малки държави, се нуждае от една изключително 
бърза интернационализация на малкия и среден бизнес, за да не стане заден 

http://www.omegacollege.org/
http://www.iiht.bg/
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двор на големите държави, които са създали глобалните монополисти и 
олигополи. А какъв по-бърз начин от онлайн бизнеса, изграждане на 
бизнесмрежи и електронни магазини с континентално действие може да 
стане това? Само със създаване на нови специалисти, съчетаващи знанията за 
езици, информатика, комуникационни технологии и социални мрежи.   Нужни 
са хиляди Информатици. 

@ Нямаме специалисти за включване в глобализацията – затова имаме голяма 
миграция.  

 

Важна мисия на Висшето училище по информатика и електронно лидерство е: 
Нова технологична грамотност за всички съвременни хора – не само в бизнеса, а 
също така и в културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж. 
Освен това технолозите и информатиците и всички нови профили трябва 
периодично да се обучават и квалифицират, защото динамиката на тези знания е 
висока и се мени всеки месец. За това целите са: задочно и продължаващо 
обучение и смартфон обучение (Платформено обучение). 
 

Крайъгълният камък на глобализацията на ХХI век бе положен в последното 
десетилетие на ХХ век, което се дължи на най-мощния качествен скок в 
информатиката и технологиите (след изобретяването на колелото). През 2015г. – 
сателитите, интернет, мрежовата икономика, компютърните мрежи, електронната 
поща, социални мрежи и мобилни телефони, сведоха планетата до размерите на 
джобен компютър (смартфон).  
 

Вече 20 години почти никой не обучава и произвежда кадри за този променен и 
нов бизнес модел и човешкото участие в него. Старите училища и университети 
произвеждат програмисти и инженери, които представляват не повече от ¼ от 
нововъзникващите ИТ-отдели или ИТ-отговорници. Липсват информатици за 
новите ИТ технологии.  
 

Необходимите професиите на информатиката и новите технологии за он-лайн 
бизнес отсъстват или са едва-едва различими в трети курс.  
@ Няма специалисти, които да обслужват финансови и логистични операции за 

над 6-7 трилиона щатски долара или да участват в размяната на стоки и пари в 
света – практики, които не са по силите на самообучаващи се на нови 
технологии чиновници.  

@ ИТ-отделите имат нужда от ръководители-електронни лидери, а не от 
набедени икономисти и програмисти, защото естеството на работа е по-скоро 
да реагираш и отговаряш бързо на сменящите се на всеки 1-2 години нови 
информационни и комуникационни технологии, както и да променят 
периодично онлайн модела на работа на фирмата.  

 

Важна особеност на новото специализирано Висше учебно заведение е неговата 
огромна ангажираност със своите възпитаници – Студенти с главно „С“, 
превъплъщавайки девиза „Учение цял живот“.  
 

Постъпването в МВУИЕЛ се предхожда от безплатни лекции за обща технологична 
грамотност, която ще служи на Студентите за добър старт в продължаващо 
обучение по утвърдени учебни планове.  
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Ще се поддържа широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 
години след завършването и това ще става чрез дистанционен достъп, 
дистанционно обучение и тестове. Освен задочно обучение е крайно необходимо 
и т.нар. „продължаващо“ обучение. 
 

Създаден е  ИТ Хъб „Махатма Ганди“ с широка образователна инфраструктура, 
вклюваща ЧПК „Омега“, Частна професионална гимназия по информатика и 
компютърни науки (ЧПГИКН – проект, подаден в МОН), Институт по информатика и 
хардуерни технологии – България (ИИХТ), „ИТ Академия“ АД и „Институт по 
информатика и иновационни технологии“ (ИИИТ).  
  

Водени са много разговори с престижни западни университети и големи 
технологични компютърни гиганти за издаване на сертификати и дипломи, при 
изпълнение на техните изисквания за учебен процес.  
 

 

ВАЖНО: Принципите на „новото обучение“  в МВУИЕЛ са свързани с най-големия 
български математик и ръководител в образованието – 
Академик Благовест Сендов, роден в гр. Асеновград, обл. Пловдив, е един от най-
видните българи в областта на Математиката, Компютърните технологии и 
Образованието. За това той е патрон и Почетен Председател на нашето висше 
училище. 
Дълги години е бил преподавател, професор, Ректор на СУ „Климент Охридски“, 
Министър на образованието, Председател на Народното събрание, Академик и 
Председател на БАН и дипломат. 
На всяка житейска позиция той е отстоявал новостите в науката, образованието и 
международното сътрудничество. 
 

Идеите и иновациите  на акад. Сендов в образованието ще прилагаме в Проекта за 
Международно Висше училище по информатика и електронно лидерство 
„Махатма Ганди“: 

@ МВУИЕЛ ще обучава, но и ще възпитава  Студентите за възприемане на най-
важното в българските, европейските и глобалните ценности. 

@ Формиране на „чувство за глад за знания“ в Студентите чрез специално 
обучение на преподавателите в МВУИЕЛ. 

@ Умело балансиране на учение, спорт  и релакс  в нашия Спортен комплекс  с 4 
(четири) игрища, фитнес зали и уелнес процедури. 

@ Специални грижи за авторитета на преподавателите. 
@ смартфон иновации в образованието. 
 

В този Проект предвиждаме всяка година да обучаваме и възпитаваме чрез 
интерактивни форми (форми на двустранна комуникация) нови поколения 
„сендовчета“ – минимум 100 Студента годишно. 
 

Ще следваме добрите практики, както и най-модерните тенденции в 
образованието прилагани в България и по света. 
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2.2 РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 
 

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето 
образование и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация, 
в резултата на което се формираха над 100 документа и доказателства, включващи 
около 16 Наредби, 30 Правилника, процедури, системи, платформи, договори, 
меморандуми и т.н. Целта на създаването на Висшето училище е да предостави 
иновативни образователни услуги, които да привлекат инициативни и търсещи 
развитие млади хора, които в бъдеще да намират квалификационна подкрепа и 
развитие на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните 
услуги, особено във висшето образование са много съществени за привличането и 
инкорпорирането на квалифицираните специалисти като преподаватели в 
областта на информационните технологии. 
 

При разработването на проектната идея са оценени анализите и проучванията за 
потребността от висококвалифицирани специалисти в областта на информатиката 
и компютърните науки на територията на Република България и конкретно Южен 
Централен район (социологическо проучване от края на 2016 г. на 
Изследователска Асоциация „Неохрон“). 
 

Област Пловдив и Южен Централен район са оценени от рейтинговата система на 
МОН като най-интензивно развиващи се в областта на информационните 
технологии, за които потребността от квалифицирани специалисти значително 
надхвърля капацитета на съществуващите висши училища. 
 

Проектът предвижда мобилизиране на материални, интелектуални и човешки 
ресурси от учредителя „Тех парк Оптела“ АД в интерес на създаването на 
образователна среда и развитие на научно-изследователска и приложна дейност в 
областта на информатиката и компютърните науки (по квалификацията на МОН) и 
с подкрепата на работодателски организации, личности и институции от България 
и чужбина. 
 

Учредителят „Тех парк Оптела“ АД разполага с необходимата материална база 
(сграден фонд – предназначен за образователни дейности), информационни 
ресурси (хардуер, компютри, легален софтуер) и човешки ресурси (квалифицирани 
собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти) за да бъде 
в състояние да организира и предостави високо качествени образователни услуги, 
които да бъдат удостоверени по предвидения от ЗВО начин, в интерес на 
придобиването и развитието на квалификацията на специалисти с висше 
образование в областта на информационните науки. 
 

Проектът предвижда първоначално финансиране на дейностите на Висшето 
училище от страна на неговия учредител „Тех парк Оптела“ АД. На следващ етап са 
предвидени възможности за осигуряване на финансиране чрез собствени приходи 
от дейността, финансиране от двустранни и международни програми за 
насърчаване на образованието в областта на информационните технологии, както 
и приходи от научно-изследователска и внедрителска дейност. Конкурентната 
среда, в която Висшето училище ще извършва своята дейност, предполага 
развитие чрез иновативни методи и технологии, които да бъдат привлекателни за 
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обучаваните Студенти и специализанти и в същото време да представляват 
интерес от работодателите и научните институции. 
 

В Проекта за създаване на ВУ са предвидени: временни органи за управление, 
учебна документация, система за управление на качеството на учебния процес, 
както и система за оценяване и развитие на академичния състав. След 
положителна оценка на Проекта и последваща институционална акредитация, тези 
органи ще бъдат преобразувани като постоянно действащи съгласно Правилника 
за устройството и дейността на Висшето Училище.  
 

Проектът предвижда създаването на правила за функционирането на Висшето 
училище в съответствие с изискванията на нормативната уредба за висшето 
образование и едновременно с това развитие на иновативна образователна 
дейност, която да интегрира нормативните изисквания и потребността от 
придобиване на научни знания и развитие на практическата приложимост в 
перспектива. 
 

Усъвършенстването на образованието е решаващо за развитието както на всеки 
студент, така и на целия преподавателски състав, а качеството на образование е 
един от най-важните фактори за постигането на икономически резултати.  
 

Създателите на Проекта за МВУИЕЛ вярват, че за тази цел са необходими 
преподаватели  с вяра и умения, които да се посветят на осъществяването на  
качествено  образование адекватно отговарящо на нуждите на съвременната 
наука и бизнес, а защо не и на бъдещите предизвикателства поставени пред тях. 
Те са се  посветили на каузата да откриват, развиват и подкрепят най-
забележителните и обещаващи лидери в България и са създали Академия за 
Електронно Лидерство и Усъвършенстване на Преподавателите „Махатма 
Ганди“  (АЕЛУП) към  Висшето училище.  
 

В АЕЛУП се обучават курсисти завършили висше образование (всички 
образователно-квалификационни степени) и Преподаватели от МВУИЕЛ, както и 
преподаватели от други висши училища с цел повишаване на квалификацията и 
придобиване на нови знания в областта на ИТ и е-лидерството. 
 

Различните видове и форми на обучение, предлагани в тази Академия се 
провеждат съгласно методиките на нашите партньори „ИТ Академия“ АД, Частен 
Професионален Колеж „Омега“ ЕООД и Индийски Институт по Хардуерни 
Технологии – България ЕООД с цел актуализация на съдържанието и учебния 
материал в съответствие с развитието на технологиите към момента и динамиката 
на пазара на труда, най-вече с професиите на бъдещето. 
 

В световен план дигиталната детоксикация става все по-търсена. Това е откъсване 
от света на технологиите за определен период от време. Дигиталната 
детоксикация е нарастващ феномен и се разглежда като възможност за 
намаляване на стреса. Сред положителните страни на дигиталната детоксикация са 
повишена осъзнатост към дадения момент, намалено усещане на превъзбуда, 
разпознаване и оценяване на заобикалящия ни свят и желание за социализация. 
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МВУИЕЛ „Махатма Ганди” в сътрудничество с „Орфей клуб уелнес“ АД разработиха 
Програма за „дигитална детоксикация”, като представените в нея „независими 
проекти” помагат, както на „екранно пристрастените”, така и на Студентите, които 
са избрали да наблегнат на образованието и възпитанието си, удовлетворявайки 
нуждата им от разнообразие и забавление в ученето. 
  

В Клуба за дигитална детоксикация и медикализация  „Орфей” е заложено 
личностното развитие и възпитанието на Студентите, възможност да откриват и 
развиват своите таланти и интереси и да намират верния път към удовлетворяваща 
и успешна кариера.   
 

Новото технологично възпитание, според нас, включва цялата натрупана мъдрост 
във възпитанието, като го съчетава с новостите в технологиите по информатика, 
които революционизират света и човешките отношения с огромна скорост. 
Центърът за технологично обучение и възпитание „Академик“  е създаден с цел 
качеството на обучението в МВУИЕЛ да отговаря на съвременните тенденции и 
изисквания за образование и възпитание, а именно: Нови технологии, Фокус върху 
реализацията след дипломирането, Развитие на меки умения, Игровизация, Връзка 
с бизнеса. 
 

Центърът е създаден в съзвучие с новите дигитални технологии, които променят 
живота ни с бързи темпове. Целта на центъра е да разкрие пред Студентите 
многообразните нови аспекти на технологичното обучение и възпитание и 
прилагане на ценностите във възпитанието на Студентите.   
 

Основна цел на Центъра е да допълни качеството на обучението в МВУИЕЛ в 
отговор на съвременните тенденции и изисквания за образование и възпитание. 
Центърът регламентира дейността си с Правилник, в който описва приложението 
на принципите на съвременното технологично възпитание в учебното заведение, 
част от  които са свързани с най-големия български математик и ръководител в 
образованието Благовест Сендов. В този проект за МВУИЕЛ сме възприели 
неговите иновации и идеи в образованието, в обучението по информатика и 
електронно лидерство.  
 

Наличието на солидни е-умения е не просто полезно за конкурентоспособността — 
то е необходимо, за да се избегне пропиляването на инвестициите във всяка сфера 
на бизнеса. 
 

Центърът подпомага развитието на програми за стартъпи за Студенти  в 
партньорство с „Етик Финанс“ АД чрез „Фонд за финансиране на ИТ предприемачи-
Студенти в МВУИЕЛ“, чийто ресурс ще се използва за финансиране на проекти, 
разработени и представени от Студенти на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“  в ИТ 
сектора. 
  

Етик Финанс“ АД  се задължава да асистира с менторство, консултации, нетуъркинг 
и помощ при търсене на източници на финансиране и си сътрудничи с други 
фондове за рисков капитал, създадени по инициатива на Европейски и Световни 
програми за МСП.  Създадена е Фондация „Българско-индийски технологичен 
форум“ и Фонд за финансиране на българо-индийски инициативи – за стартъп 
фирми  на студенти от МВУИЕЛ. 
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В Проекта МВУИЕЛ е осъществена „Интегрирана дигитализация“ (ИНДИ) на всички 
дейности, свързани със Студенти, Преподаватели, Родители, Докторанти, 
администрация, учебен процес, научно творчество и т.н. 
ИНДИ  е един от важните елементи за по-лесно и достъпно възприемане на 
практическите приложения и интегриране на ИТ новостите и е-уменията на 
обучаващите се.  
 

ИНДИ – интегрира с помощта на облачни, биг-дейта и други технологии няколко 
софтуерни системи и Платформи предвидени за нуждите на  МВУИЕЛ, като ги 
прави по-близки и лесни за ползване: 
1. Платформата „Стъди“ за общуване на Студенти, Преподаватели и Родители. 

Тази тристранна комуникационна среда ще подобри идентичността на 
участниците, отношенията на прозрачност, честност и мотивация, така 
необходими в учебния процес.  

2. Платформата „Нори“ за идентификация, защита и отдалечена комуникация с 
организационна и административна структура на МВУИЕЛ. 
Платформата Нори“ ще дава възможност на Студентите на МВУИЕЛ да се 
обучават дистанционно във виртуални класни стаи. Това практически ще 
осигури улеснена комуникация и възприемане на теоретичния учебен 
материал от всяка точка на света. Достъп до системата ще имат Студенти, 
преподаватели и родители. Достъпът до системата ще бъде възможен след 
идентификация чрез: пръстов отпечатък, сканиране на зеница, QR код.  

3. Платформа „e-Learning Shell“ (разработена и внедрена в РУ „А. Кънчев“) – за 
обмен на научна и учебна информация (курсове, лекции, тестове, проекти и 
др. материали) между студенти и преподаватели   

4. Платформата „Е-бизнес“, касаеща връзката на Студентите с онлайн бизнес 
модели B2B, C2B, C2C и тяхната бизнес реализация, както и възможностите за 
интернационализация на бизнесконтактите на Студентите като предприемачи 
или фрийленсъри. 

5. Платформа за информационна сигурност (киберсигурност). Моделът на 
информационна сигурност на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ включва трите 
основни компонента – конфиденциалност, интегритет и достъпност. Тя 
предвижда защитата на информацията и информационните системи от 
неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане, запис и 
унищожаване. 

 

Системата ИНДИ ще осигурява и някои елементи за свързаност и общуване на 
обществото „МВУИЕЛ“: 
@ Услугата „Фрийкол“ – Студенти, преподаватели, родители, кандидати ще 

могат да получават информация и консултации от квалифицирани служители 
на Специализирания Образователния комплекс по информатика чрез 
безплатен телефон. 

@ Услугата Пощи и Социални мрежи, с които се поддържа непрекъснат контакт с 
администрацията и ръководството на Специализирания Образователния 
комплекс по информатика.  

@ Платформа за електронно и мобилно обучение E-Learning Shell – съгласно 
споразумение за покупка от РУ „Ангел Кънчев“. 
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Проектът акцентира върху търсенето и внедряването на иновативни решения при 
квалификационните характеристики на изучаваните специалности и особено върху 
формите на обучение – свързани с предпочитанията и възможностите на 
обучаваните и оценката на качеството на придобитите знания. 
Предвидени са специалности и учебни дисциплини, които до известна степен се 
покриват от традиционно представените в рейтинговата система на висшите 
училища. Това се дължи на необходимостта от придобиване на фундаментални и 
системни знания в професионалната област. От друга страна предлаганите 
специалности и учебни дисциплини са свързани с водещи стратегически 
потребности на пазара на високо квалифицирания труд и изискванията на 
работодателите в средно и дългосрочна перспектива. 
 

Международно висше училище по информатика и електронно лидерство 
„Махатма Ганди“  ще извършва своята дейност в областта на природните науки, в 
професионално направление „Информатика и компютърни науки“,  по 
образователно-квалификационни степени и специалности, както следва: 
 

І. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН (ОКС)  

„БАКАЛАВЪР“ 
1) Информатика и информационни технологии (Informatics) 
2) Софтуерно инженерство (Software engineering) 
 

ІІ. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН (ОКС) 

„МАГИСТЪР“ 
1) Изкуствен Интелект (Artificial Inteligence) 

2) Е-лидерство  (E-Leadership) 
 

В дейностите на бъдещото Висше училище се обръща особено внимание на хората 
със специални образователни потребности. Този акцент в дейността е особено 
важен, предвид неглижирането на посочената социална група от страна на другите 
висши училища. 
 

Социалната програма на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е посветена на тематиката за 
„Е-ученето и намаляване на различията в технологичната грамотност и е-уменията 
на различните групи хора – младежи, възрастни и хора в неравностойно 
положение  под мотото  „Образование и гражданство за дигиталния 21 век”.  
 

Тази Програма регламентира редът и условията, при които Висшето училище ще 
изпълнява успешно социалните отговорности и инициативи на Каузата „Да 
намалим различията в технологичната грамотност“, чрез:  
1. Безплатни семинари, лекции, информационни срещи и обучения на 

различните групи хора – млади, възрастни, в неравностойно положение и 
хора от малцинствени групи по е-умения. 

2. Осигуряване на безплатно ползване на цифрови технологии – таблети, 
лаптопи, компютри в сградата на училището, както и безплатно ползване на 
безжичен интернет.  

3. Осигуряване на безплатно обучение през първи и втори семестър на  
Студенти от ОКС „Бакалавър“. 
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4. Осигуряване на безплатно хранене на обяд на Студентите от  ОКС „Бакалавър“ 
през първите два семестъра. 

5. Разработване на концепция за прилагане на образователни сценарии във 
виртуална среда, които да се използват за основа на дебати по различни 
социално значими теми, близки до ежедневието на обучаваните, което да 
спомогне за по-ефективно учене и изграждане на отговорно гражданско 
самосъзнание.  

6. Преподаване на медийна грамотност и равенство, чрез иновативен проект, 
при който чрез мултимедия и интернет се свързват младежи от различни по 
начин на живот страни. 

Ние от МВУИЕЛ се присъединяваме към европейския Манифест за е-умения, 
разработен от Европейската комисия, и към желанието Европа да достигне нивото 
на развитите страни по отношение на образованието и е-уменията на хората.  
 

В МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ се подготвят специалисти по Информатика и 
Електронно лидерство, необходими за дигитална трансформация на 
индустрията, бизнеса и обществото, или Професиите на бъдещето. 
 

Такива специалисти не се подготвят в старите учебни заведения, обикновено 
поради изпреварващата динамика в информационните технологии спрямо 
промените в учебните програми. Натрупали са се изоставания от 5 до 10 години, 
което е фатално. Студентите днес излизат с нуждата от продължаване на учението 
и с куп непотребни знания. За да задоволи специфичните си  нужди от 
специалисти, бизнесът създава свои „академии“ и школи. 
 

Четвъртата индустриална революция не просто чука на вратата, а е на път да си я 
отвори сама – със замах. 
Все още не се обучават и възпитават достатъчно кадри за нея. 
Как ще се справим със заличените работни места и милионите нови работни места 
в този изключително бързо променящ се свят, в който изчезват все повече 
традиционни професии. 
Скоростта на промените обърква и старите бизнес модели и старите университети. 
Много Студенти не са сигурни в бъдещето – дали специалността им ще бъде 
търсена след години.  
Вероятно нужните на бизнеса професии ще се променят на всеки 10-15 години?  

Четвъртата индустриална революция не прилича на нищо, което човечеството е 
преживяло досега. Новите технологии водят до сливане на физическия, дигиталния 
и биологичния свят, което крие огромни възможности и потенциал. Скоростта, 
мащабът и дълбочината на тази революция оказват влияние, както върху 
световната икономика и политика, така и върху обществото и отделния човек. 
 

Четвъртата индустриална революция надгражда върху основите на цифровата 
революция и съчетава множество технологии, които водят до безпрецедентни 
промени в икономиката, бизнеса, обществото и отделния индивид. Тя променя не 
само „какво“ правим и „как го правим“, но също и „кои“ сме ние в същност. Тя 
включва трансформацията на цели системи, водейки до промени на (и във) всички 
държави, компании, икономически отрасли и обществото като цяло. 
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Четвъртата индустриална революция е наше собствено творение и можем чрез 
нови форми на сътрудничество да я насочим в определена посока за да бъде в 
полза на всички. Само ако поемем колективна отговорност за създаване на 
бъдеще, в което иновациите и технологиите служат на хората, можем да издигнем 
човечеството до ново ниво на морално съзнание. 
 

В МВУИЕЛ сме осъзнали скоростта и огромния обхват на новата Четвърта 
индустриална революция и сме се заели да обучаваме и възпитаваме младите 
хора по информатика и е-лидерство за  23-те дълбоки промени в бизнеса, 
определени от проучване на Съвета за глобалния дневен ред за бъдещето на 
софтуера и обществото в и отразени в Доклад наречен  Deep Shift – Technology 
Tipping Points and Social Impact (Дълбоки промени – повратни точки в технологията 
и социалното им въздействие), публикуван през 2015 г. и намерил отражение в 
книгата „Четвъртата индустриална революция“ на Клаус Шваб: 
Промяна 1: Имплантируеми технологии 
Промяна 2: Нашето цифрово присъствие 
Промяна 3: Зрението като новия интерфейс 
Промяна 4: Интернет в облеклото 
Промяна 5: Компютърно присъствие навсякъде 
Промяна 6: Суперкомпютър в джоба ни 
Промяна 7: Съхранение за всички 
Промяна 8: Интернет на нещата 
Промяна 9: Свързаният дом 
Промяна 10: Умни градове 
Промяна 11: „Големи данни“ за вземане на решения 
Промяна 12: Автомобили без шофьори 
Промяна 13: Изкуствен интелект (ИИ) и вземане на решения 
Промяна 14: Изкуственият  интелект (ИИ) и административните професии 
Промяна 15: Роботиката и услугите 
Промяна 16: Биткойн и блоковата верига 
Промяна 17: Икономиката на споделянето 
Промяна 18: Правителствата и блоковата верига 
Промяна 19: 3D печат и производство 
Промяна 20: 3D печатът и човешкото здраве 
Промяна 21: 3D печатът и потребителските продукти 
Промяна 22:  „Дизайнерски същества“ 
Промяна 23: Невротехнологии 
Компаниите се нуждаят от дигитални трансформации! 
Дигиталните трансформации се правят успешно само от електронни лидери – 
мениджърите на бъдещето. 
Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в света на 
информационните технологии. Този феномен стана важна част в организационния 
мениджмънт и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес 
моделите на компаниите. Основно оръжие в битката за доминация в процеса на 
дигитална трансформация се превръща внедряването на „изкуствения интелект“ 
(AI). 
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Според доклада на PwC - Sizing the Prize - до 2030 г. световният БВП може да бъде 
14% по-висок (15,7 трилиона долара повече) в резултат на AI, което превръща тази 
технология в най-голямата търговска възможност в съвременната икономика. 
Големият въпрос е как да осигурите таланта, технологията и достъпа до данни, 
които са ви нужни, за да се възползвате максимално от възможностите, които 
създава AI? 
 

Това е и предизвикателството, пред което ще се изправят голяма част от ИТ 
мениджърите, тъй като в следващите няколко години организациите ще се 
надпреварват да разгръщат инициативи, насочени към AI. Персоналните умения са 
предизвикателство №1 за 54% от CIO, които искат да интегрират AI, твърдят от 
изследователската компания Gartner и посочват, че 2018 се очаква да бъде 
годината, в която започва „AI демократизацията“. 
 

Никак не е случайно, че две от 23-те дълбоки промени на бизнеса са свързани с 
изкуствения интелект. 
 

В пълно съответствие с посочените тенденции, нараства и търсенето на 
специалисти в работата с данни, експерти по роботика, инженери, занимаващи се с 
AI и професионалисти с опит в дълбоките невронни мрежи, големите данни и 
анализите.  
 

Но, като се има предвид темпото на технологичните промени, увеличаването на 
изчислителните мощности и по-слабата конкуренция, породена от липсата на 
достатъчно кадри в сферата, подобни специалисти остават дефицитна стока. 
От PcW съветват организациите да планират дългосрочно обучение и развитие за 
служителите си, ако искат да са в състояние да отговорят на всички 
нововъзникващи нужди. 
 

Дигиталната трансформация е новият императив за бизнеса и сериозно 
предизвикателство в цифровата ера.  
 

Овладяването  на тази технологична вълна може да ни осигури нова и успешна 
ниша в иновационните решения, с които да преодолеем и негативите от 
деиндустриализацията през последния четвърт век. С реализирането на 
иновациите в образователния процес се увеличават и нашите шансове за лидерски 
позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно 
настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт. 
 

В предвид международното сътрудничество на учредителя на ВУ сме убедени, че 
създаването на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ ще има положителен ефект върху 
образователното развитие на информационните технологии, създаването на 
високо квалифицирана заетост и ще ограничи процеса на „изтичане на мозъци“, 
визиран в Концепцията на Министерски съвет на Република България от 
15.12.2015г. за създаване на нови софтуерни специалности. 
 

 
 
 
 

http://cio.bg/9320_ot_kakvo_shte_zavisi_uspehat_v_it_industriyata_na_badeshteto
http://cio.bg/9320_ot_kakvo_shte_zavisi_uspehat_v_it_industriyata_na_badeshteto
http://cio.bg/9186_do_2020_g_izkustveniyat_intelekt_shte_sazdade_poveche_rabotni_mesta_otkolkoto_shte_premahne
http://cio.bg/9186_do_2020_g_izkustveniyat_intelekt_shte_sazdade_poveche_rabotni_mesta_otkolkoto_shte_premahne
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2.3 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МВУИЕЛ „МАХАТМА ГАНДИ“ ДО 2025 Г. 
 

Мисията на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е: 
@ да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в 

областта на информатиката и компютърните науки, като се равнява по 
критериите на най-добрите образци и практики в образователното дело в 
страните от Европа и света и прилага съвременни методи за теоретична и 
практическа подготовка на Студентите и адаптацията им в практиката, като 
електронни лидери; 

@ да развива науката в професионалното направление в съответствие с 
потребностите на съвременната практика и повишава нейната 
конкурентоспособност, като се дава приоритет на иновационните 
изследвания и на съвместните изследвания с водещи университети и 
изследователски институти в Европа и света за подпомагане формирането на 
развита технологична и информационна сфера на България и Европейския 
съюз, прилагайки опит от целия свят – Америка, Индия и Европа. 

 

Стратегическата цел на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е да осигурява високо качество 
на осъществяваните в него дейности и да гарантира утвърждаването на висок 
морал в своите Студенти, преподаватели и служители. За постигането на тази цел 
ВУ си е поставило конкретни стратегически цели и задачи за развитието на 
образователната дейност, научно-изследователската дейност, материално-
техническата и информационната база и кадровото осигуряване. Цялата дейност 
на ВУ ще се сертифицира по световните и европейски стандарти – ИСО 9001:2015. 

 

За повишаване на качеството на образователната дейност във ВУ ще се промени 
начинът на преподаване на учебното съдържание по отделните дисциплини и 
разшири използването на съвременни технически средства и технологии в 
обучението. Учебните зали ще се превърнат в своеобразни студия, с което ще се 
постигне по-голяма динамика на учебния процес и активно участие в него на 
Студентите. 
Научно-изследователската дейност ще продължи да бъде един от основните 
оценъчни критерии при атестирането на Академичния състав на Висшето 
училище. Чрез нея ще се осъществява трансфер на научни звания към Студентите 
с цел повишаване на качеството на осъществяваното обучение във Висшето 
училище и превръщането му във водещ изследователски център в областта на 
технологиите и информатиката в съответствие с европейските и световните 
стандарти по отношение на изследователската дейност. 
Независимо от създадената много добра материално-техническа и 
информационна база на Висшето училище, тя ще се развива и обогатява, за да се 
създават по-добри условия за обучение и работа в училището. 
Успешното изпълнение на мисията, целите и задачите на Висшето училище зависи 
до голяма степен от неговия преподавателски състав. Той има определящо 
значение и за съответните акредитации на училището. Като се има предвид това, 
кадровата политика на Висшето училище ще бъде насочена към: 
@ приоритетно привличане на работа във ВУ на млади преподаватели с 

докторска степен и осигуряване на условия за педагогическо и научно 
израстване, както и на възпитаници на МВУИЕЛ с много добра подготовка; 
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@ осигуряване квалифициране и световно сертифициране чрез „Индийски 
институт за хардуерни технологии“ Бангалор, Индия; 

@ привличане на специалисти от практиката за обучението на Студентите, 
особено за семинарните занятия, за да се постига по-тясна връзка между 
теоретичната и практическата подготовка на Студентите; 

@ насърчаване на академичното израстване на преподавателите в МВУИЕЛ, 
чрез обучение в Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на 
преподавателите „Махатма Ганди“; 

@ постоянно набиране на преподаватели от ИТ фирми от България, Индия и 
Българите по света, чрез конкурси и събеседвания за професията 
„Информатик“. 

 

Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ (БИТ-форум) , 
даде своето съгласие за съвместна дейност и сътрудничество с МВУИЕЛ „Махатма 
Ганди“.  
 

За целта се изготви Проект на Рамково споразумение, което ще бъде подписано 
след получаване на акредитация на Висшето училище от МОН. 
Страните по това Рамково споразумение ще обединят усилията си за 
осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество в направленията: 
1. Учебно-преподавателска дейност за организиране и провеждане на 
съвместно, индивидуално или в групи практическо обучение на Студенти и 
докторанти; на менторски курсове за Студенти, докторанти и служители с 
предоставяне научна база за съвместна работа; изнасяне на курсове от лекции и  
дистанционни презентации; набиране, одобряване, провеждане, контрол, 
отчитане и удостоверяване на студентски практики и докторантски курсове; обмен 
на учебни планове, програми и учебно методически материали с образователни 
институции от страната и чужбина;  консултации и съвместна работа за създаване 
на нови учебници, учебни помагала и други учебни пособия; обмен на 
преподаватели и специалисти с други образователни и научни институции от 
страната и чужбина. 
2. Научно-изследователска работа за организация и провеждане на съвместни 
научни изследвания, научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции и др.; 
подготовка и издаване на съвместни научни публикации; участие в съвместни 
програми и научни разработки, в трансгранични и европейски програми и други 
инициативи, свързани със спецификата на двете институции. 
3. Информационни дейности, ПР и рекламни кампании за съвместни 
комуникационни и информационни мероприятия; обмен на научна информация; 
участие на преподаватели в национални и международни научни сесии, 
семинари, симпозиуми, конференции и др.; обмен на учебници и учебни пособия 
с местни и чужди образователни и научни институции, свързани със спецификата 
на обучение във ВУ; взаимопомощ в комплектоването на библиотеки. 
С цел подпомагане обучението на специалисти от всички образователно-
квалификационни степени във Висшето училище, Фондацията осигурява финансов 
ресурс от своите фондове за отпускане на до 500 (петстотин) стипендии всяка в 
размер на 500 (петстотин) лева за Студенти от ВУ за всеки семестър.  
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Фондация „БИТ форум“ организира в Международен панаир – Пловдив ежегодна 
Международна конференция на тема „Дигиталните технологии“ с участието на 
индийски учени и бизнесмени. Поддържа връзка, чрез Посолството на Индия в 
България и чрез българското посолство в Делхи, Индия. 
 

Настоящата стратегия за развитието на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е отворена във 
времето. Тя ще се актуализира периодично, като в нея се включват нови цели и 
задачи в зависимост от променените условия във Висшето училище и 
необходимостта от подобряване на цялостната му дейност. 
 

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД - УЧРЕДИТЕЛ НА МВУИЕЛ 

 
„Тех парк Оптела” АД (www.optela.com) е създаден през 1980 г. за производство на 
високотехнологични лазерни системи – мощни СО2 лазери за рязане на метали, 
както и медицински лазери. Това производство намира пазари, както в Източна 
Европа, така и в Близкия изток. С разрастването на завода, по-късно се усвоява 
производството и на съоръжения за пречистване на битови и индустриални води. 
  

В периода 1991 – 1996 г., в резултат на политико-икономическите промени в 
Източна Европа  и свиването на пазарите, производството намалява, а през 1997 г., 
дружеството е приватизирано. То става публично акционерно дружество със 100% 
частен капитал и е листвано на пода на БФБ-София АД. Новите собственици 
запазват профила на технология и производство и с правилно насочена политика 
на инвестиции, маркетинг и управление, успяват да стабилизират дружеството и да 
върнат част от изгубените пазари. 
 

Възобновяват се дългогодишните контактите с Руската академия на науките в 
областта на лазерните технологии и производство на нови модерни, 
усъвършенствани системи. В резултат на това сътрудничество се усвояват и 
произвеждат системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и 
терапевтични лазери. В този период, съвместно с Руската академия на науките, в 
България започва да се провежда ежегодно „Конференция за лазери и лазерни 
технологии”, с участието на учени от БАН и цяла Европа. Създава се и 
„Лаборатория по лазерна безопасност“. 
„Тех парк Оптела“ АД е сертифицирано по Европейския стандарт за качество „ISO 
9001”. 
Като противодействие на глобалната икономическа криза след 2010 г., се започва 
диверсификация на производството и окрупняване, чрез вливане на няколко 
машиностроителни фирми. Увеличен е и капиталът на дружеството. 

  

Персоналът на „Тех парк Оптела” АД се състои от висококвалифицирани 
специалисти, както и управленски екип с богат професионален опит. Участвали са в 
разработката на проекти финансирани по европейски програми и непрекъснато 
разширяват партньорството и сътрудничеството с фирми от Европа. 
 

В предмета на дейност на „Тех парк Оптела” АД са включени и дейностите по 
високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп 
програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и 
технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и т.н.  
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Ръководството на „Тех парк Оптела“ АД отчете настъпването на Четвъртата 
индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на бизнеса, 
която е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната достъпност, а от друга 
страна, с нагласите на хората. Това, че дадена технология е налице, не означава, че 
има хора, които са готови да я ползват изобщо, а още по-малко - хора, които са 
готови да я ползват активно. Затова в „Тех парк Оптела“ АД се заеха да създадат 
Проект за Висше училище по Информатика и електронно лидерство с идеята  да се 
обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство. И не 
само! Дигиталната трансформация на бизнеса налага промяна в поведението на 
всички служители  в тази посока. Дигитализацията на бизнеса не е задача само на 
ИТ специалистите. За да бъде проведена успешно една такава трансформация, 
поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности - този 
процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта, т.е. от 
електронните лидери, които трябва да бъдат обучени за висок професионализъм и 
отлична компетентност. 
 

Овладяването  на тази технологична вълна може да осигури нова и успешна ниша в 
иновационните решения, с които да се преодолеят и негативите от 
деиндустриализацията през последния четвърт век. С реализирането на 
иновациите в образователния процес се увеличават и шансовете за лидерски 
позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно 
настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт. 
 

Подготовката на този Проект има над петгодишна история, като през този период в 
„Тех парк Оптела“ АД се създаде уникален за България Специализиран 
образователен комплекс за „Информатика и компютърни науки“. Комплексът 
включва: Частен професионален колеж „Омега“ (www.collegeomega.com) с 
образование по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн; Учебен 
център „Индийски институт по хардуерни технологии-България“ (ИИХТ - 
www.iiht.bg) с франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности; „ИТ Академия“ АД 
(www.itakademia.bg) и Магистърска програма „Киберсигурност и стратегически 
мениджмънт“, чрез сътрудничество между ИИХТ-България (http://vuzf.iiht.bg) и 
„ВУЗФ“-София (www.vuzf.bg). 
 

Проектът предвижда мобилизиране на материални, интелектуални и човешки 
ресурси, собственост на учредителя „Тех парк Оптела“ АД в интерес на 
създаването на образователна среда и развитие на научно-изследователска и 
приложна дейност в областта на информатиката и компютърните науки. 
 

„Тех парк Оптела“ АД разполага с необходимата материална база, 
информационни ресурси и човешки ресурси (квалифицирани собствени 
специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти) за да бъде в 
състояние да организира и предостави високо качествени образователни услуги, 
в интерес на придобиването и развитието на квалификацията на специалисти с 
висше образование в областта на информационните науки. 
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4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА „КОНСОРЦИУМ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА“ ДЗЗД 

 
„Консорциум за технологии и информатика“ ДЗЗД (КТИ ДЗЗД) е създаден на 
18.11.2016 г. с цел да консолидира експертен потенциал от представители на 
бизнеса и хора със значителен опит като преподаватели, добре запознати с 
нарастващите изисквания към специалистите по Информатика и Електронно 
лидерство, така необходими за дигитална трансформация на индустрията, бизнеса 
и обществото, които да изготвят документацията по проекта МВУИЕЛ. Като 
консултант при създаване на Проекта за Висше училище, Консорциумът осигури 
подкрепата на търговски дружества, държавни и частнии организации за 
осъществяване на идеите на създателите на Проекта за внедряване на иновации в 
обучението и квалификацията на специалисти в областта на информационните 
технологии. Направи редица проучвания доказващи необходимостта от  нови 
специалисти, съчетаващи знанията за езици, информатика, комуникационни 
технологии и социални мрежи, като потвърждение на целите поставени при 
създаването на  Проекта за Висшето училище. Учредителите на КТИ ДЗЗД ще 
подкрепят организационно, материално и финансово МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ не 
само при неговото създаване, а и в бъдещото му развитие.  
 

Учредители на „Консорциум за технологии и информатика“ ДЗЗД, са:  
 

1. 
 

„Корпорация за технологии и 
иновации” АД 

www.saedinenie.com 

2.  
„Тех Парк Оптела” АД www.optela.com 

 

3. 
 

„Орфей клуб уелнес” АД www.orpheusclub.com 

4. 
 

„Етик Финанс” АД www.efinance.bg 

5. 
 

„ИТ Академия” АД www.itakademia.bg 

6. 
 

„Частен професионален колеж 
Омега“ ЕООД 

www. collegeomega.com 

7. 
 

„Индийски институт по 
хардуерни технологии – 
България“ ЕООД 

www.iiht.bg 

8.  
Фондация „Българо-индийски 
технологичен форум „Махатма 
Ганди“  

www.bit-forum.org 
 

    
 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА КОНСОРЦИУМА 
 

1. Корпорация за технологии и иновации АД 
„Корпорация за технологии и иновации“ АД е публично акционерно холдингово 
дружество, регистрирано по Българското законодателство. Акциите на 
дружеството се търгуват на Българска фондова борса с борсов код 5T3. 
Дружествата, в които Корпорацията притежава пряко или непряко повече от 25% от 
капитала са 24.  

 

http://www.saedinenie.com/
http://www.optela.com/
http://www.orpheusclub.com/
http://www.efinance.bg/
http://www.itakademia.bg/
http://www.collegeomega.com/
http://www.iiht.bg/
http://www.bit-forum.org/
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2. Тех Парк Оптела АД 
„Тех Парк Оптела“ АД е публично акционерно дружество с едностепенна система 
на управление, което се осъществява от Съвет на директорите, избиран от Общото 
събрание на акционерите.  
Основният предмет на дейност на дружеството е  - Високотехнологично обучение; 
Споделено работно пространство; Стартъп програми; Реализиране на проекти за 
развитието на изследователския и технологичен капацитет, уникална иновационна 
среда, бизнес инкубатор; Производство на електро-велосипеди и смарт 
технологични автомобили; Машиностроене, производство на металорежещи 
машини; Верига от автосервизи, както и всякакви други дейности, които не са 
забранени от закона. 
 

3. Орфей клуб уелнес АД – платформено ориентирана туристическа компания 
„Орфей клуб уелнес“ АД е публично акционерно търговско дружество, чийто акции 
се търгуват на „Българска фондова борса“, с борсов код OWJ.  
Основната дейност на дружеството е разработване на уелнес платформи в 
туристическата и развлекателна индустрия, продуцентска и посредническа 
дейност, с над двадесет годишен опит в областта. 
Най-новите проекти, по които работи дружеството са: 
@ Туристически портал за привличане на китайски туристи в България; 
@ Туристически портал за уелнес, Балнео и СПА услуги; 
@ Разработване на програми за „Дигитална детоксикация“ – Център за 

дигитална детоксикация и медикализация „Клуб Орфей“; 
@ TRIPXV 
@ Клубчейн 
 

4. Етик Финанс АД – Платформено ориентирана финансова компания 
 „Етик Финанс“ АД е модерна интернет компания с визия за корпоративни, 
обществени и социални каузи.  
„Етик Финанс” АД притежава конгломерат от бизнес сайтове като нова 
алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, 
коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги. 
Разполага с финансови платформи - ФинЕтика, Бизнес мрежа за българите по света 
(www.atlasnet.bg) 
 

5. ИТ Академия АД 

„ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани 
приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и 
разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в 
сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, 
изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения. 
Реализиран е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение 
отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден 
хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на сайта и пълна 
защита на информацията. 
Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в 
средното училище в България, „ИТ Академия“ АД внесе проект в МОН за 
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създаването на професионалана гимназия по информатика и компютърни науки 
(ЧПГИКН). Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ 
технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с 
това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на 
съвременния дигитален свят.  
Професиите, по които ще бъде организирано професионалното обучение, са:  
Приложен програмист – код по СППОО 481030, специалност –код 481031, 
професионално направление „Компютърни науки“ с код 481; 
Организатор интернет приложения – код по СППОО 482040; специалност – код 
482041, направление „Приложна информатика“ с код 482  
Предвидено е интензивно изучаване на английски език. 
В учебния план са включени и всички дисциплини, и образователни дейности 
съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, 
Закон за професионалното обучение и образование и други нормативни актове в 
образователната сфера. 
Дейността ще бъде осъществявана в съответствие с държавните образователни 
стандарти и като се осигуряват необходимите условия за пълноценно развитие, 
обучение и възпитание на подрастващите.       
 

6. Частен професионален колеж „Омега“ ЕООД 
Колежът се стреми към развитието и разпространението на науката и просветата. 
Като един от водещите центрове на професионално обучение, „Омега“ има 
няколко основни цели: 
@ да запази и подобри позицията си на висококачествено колежанско обучение; 
@ да изравнява постиженията си със световните стандарти; 
@ да осигури отлична среда за обучение; 
@ да подпомага придобиването на знания в широк спектър от професионални 

дисциплини – „Компютърни мрежи“, „Е-търговия“, „Графичен дизайн“, 
„Интериорен дизайн“ и програмиране; 

@ да изгради лидери, подготвени за високи лични и професионални 
постижения. 

 

7. Индийски институт по хардуерни технологии – България ЕООД 
ИИХТ е сред водещите обучаващи организации по ИТ технологии в Азия. 
Компанията е основана през 1993г. в Бангалор, Индия и продължава да се 
разраства и сега, навлизайки на пазара в Европа с отварянето на център в Пловдив, 
България. Организацията осигурява кадри на компании от Fortune 100.  
Фокусът на ИИХТ  - България е съсредоточен върху изобретателни трениращи 
решения, които са подходящи за всеки обучителен стил, график и предпочитания. 
Обучаваните ще се възползват от растящото глобално доминиране на марката 
ИИХТ в следните области: 
@ Познание за домейни и техническа експертиза на преподавателите в ИИХТ; 
@ Курсове с действително и актуално съдържание; 
@ Курсове и обучение на навлизащи и последни технически тенденции; 
@ Практични лаборатории и опит в практическото обучение; 
@ Най-добрите обучителни курсове, специално създадени да отговорят на 

стандартите за качество, уместност, разпознаване и разбиране; 
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@ Добавена стойност на уменията за работа на професионална подготовка; 
@ Подробно текущо изпитване, което асистира в оценяването на студентите; 
@ Организирани примерни интервюта, подпомагащи студентите в процеса на 

назначаване; 
@ Нямаща равна на себе си цена за съотношението стойност/качество/уместност; 
@ Среда, която е напълно подходяща за обучение на студенти през 21-ви век. 
 

8. Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“„ 
Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ е създадена 
през 2016 г. в гр. Пловдив от 26 физически и 7 юридически лица за осъществяване 
на дейност в обществена полза. 
Целта на Фондацията е да насърчава, съдейства и подпомага развитието на 
контакти, инициативи и проекти за взаимно сътрудничество между български и 
индийски научни институти, организации и фирми в сферата на високите 
технологии, като: 
1. Съдейства за улесняване и осъществяване на трансфер на технологии от 

Индия към ЕС и обратно. 
2. Подпомага и координира инициативи за издигане на нивото на 

образованието в сферата на високите технологии. 
3. Стимулира създаването на контакти между български и индийски фирми в 

сферата на високите технологии с цел популяризиране на продуктите и 
услугите им в Европа и Индия. 

4. Подпомага дейността на високотехнологични стартиращи фирми. 
5. Съдейства за получаването на високотехнологични знания, умения и култура у 

подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, 
квалификацията и преквалификацията на младите хора с изявени 
способности в областта на информационните и комуникационните 
технологии. 

6. Стимулира младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и 
друга новаторска дейност. 
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5. ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП 
 

Екипът работил по създаването на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“  е 
формиран в последните 5 години с идеята да създаде специализиран 
образователен комплекс по информатика.  
 

Ръководители на проектантския екип състоящ се от 25 члена са проф. д.ик.н. Асен 
Конарев, проф. дтн инж. Чавдар Дамянов, д-р ик. инж. Петър Нейчев. 
 

Проектантите са хора със значителен опит като преподаватели, което в съчетание с 
хората - ръководители   на ИТ фирми, на технологични дружества, хора с голям 
опит в кариерното развитие и със силна мотивация да направят нещо 
необикновено като образователен проект, който да обучава и възпитава около 500 
ИТ-специалисти годишно, които веднага могат да започнат работа по завършената 
специалност. 
 

За контакти със съставителите на Проекта: 
 

проф.  д.ик.н.  Асен Конарев  0882 933 405 saedinenie.konarev@gmail.com 

доц. д-р инж. Георги Лафчиев 0882 933 426 office.optela@gmail.com 

д-р ик. инж. Петър Нейчев 0882 933 400 chairman.neichev@gmail.com 

проф. дтн инж. Чавдар Дамянов 0882 933 463 chavdam@yahoo.com 

адв. Димитър Гишин 0882 933 530   atlasfinance.gishin@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chairman.neichev@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
РЕЗЮМЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ „НЕОХРОН“ ЗА ЮЖЕН 

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

 
ОБЕМ НА ИЗВАДКАТА: 
Интервюирани бяха представители на 237 институции и фирми от Южен централен 
регион с над 250 души персонал и средни – с над 50 души. Интервюирани бяха: 
Ръководители ИТ отдели; специалисти ИТ отдели; изп. директори, собственици, 
мениджъри; други (предимно мениджъри „Човешки ресурси“). 
 

МЕТОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИЗВАДКАТА: 
В извадката се включват само фирми, в които има ИТ отдели или поне отговарящи 
за ИТ специалисти. Във всяка област избраният обем фирми е пропорционален на 
общото количество големи и средни фирми в областта (а не на населението).   
 

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  
Да се добият достоверни и актуални данни за  ПОТЕНЦИАЛНОТО КОРПОРАТИВНОТО 
ТЪРСЕНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН 

РЕГИОН (с акцент Пловдив и Пловдивски регион). 
 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
Ръководители на големи предприятия и институции и  ръководители на ИТ отдели 
в 120 км. радиус от Пловдив. 
 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА:  
Ръководителите и ръководителите на ИТ отдели на големите и средни 
предприятия в Южен Централен регион на планиране и най-вече в Пловдив и 
Пловдивския урбанизиран ареал, са осъзнали нуждата от преквалификация на 
техните компютърни специалисти и от разширяване на свързаните с ИТ дейности. 
Те ще търсят значителен брой и нови специалисти, които да бъдат назначени, и са 
узрели за необходимостта от целенасочено специфично образование, центрирано 
и върху най-новите технологии. 
 

За целите на проучването се взеха под внимание броя на наетите служители във 
фирмите, тяхното местоположение, правна форма, позициите на анкетираните 
служители. 
 

Изследването показва, че 75% от фирмите възнамеряват да разширяват дейността 
си, чрез увеличаване на производството, нови разработки, нови филиали и др. 
Средно 16% от всички интервюирани интервюираните директори и ръководители 
на фирми смятат, че ИТ персонала има нужда от преквалификация, като най-висок 
процент за преквалификация е в ИТ фирмите и тези попадащи в отрасъл Други – 
33%. 
 

27% от фирмите с ИТ отдел твърдят, че ще назначат нов ИТ персонал. Характерната 
фирма, която смята да назначи нови ИТ специалисти е голяма фирма (с над 250 
служители) с ИТ отдел. 
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Табл.15 Кростаблица: НОВ  ИТ  ПЕРСОНАЛ/ОТРАСЪЛ 

ОТГОВОРИ ПРЕРАБОТВАЩА СТРОИТЕЛСТВО 
ТЪРГОВИЯ 

УСЛУГИ 
И Т ДРУГИ 

НЕ 

  
62 74 65 45 62 

ЩЕ 
НАЗНАЧАТ 

  

27 7 33 31 27 

 
ИЗВОД:   Характерната фирма, която се готви да назначи нов ИТ персонал, е: 

@ голяма  (над 250 наети) 
@ с ИТ отдел 

@ с дейност в отраслите Преработваща промишленост,  ИТ,  Търговия и 
услуги,  донякъде и „Други“ 

 

Като масово фирмите обмислят назначаване на не повече 2-3 нови експерта. 
 

Предпочитание на работодателите за обучение на персонала в проценти: 
Редовно – 12% 
Задочно – 12% 
Онлайн/Дистанционно – 61% 
Друго – 15% 
 

50% от интервюираните смятат, че завършилите  ИТ  технологии студенти не са 
готови да започнат първа работа без да имат сериозно нужда от дообучение. 
 

ИЗВОДИ: 
1. Работната хипотеза е частично потвърдена. Впрочем, това е и най-честият 

случай в подобни изследвания – работната хипотеза да бъда потвърдена, но с 
корекции и модификации.   
 

2. Нашето изследване за потенциалното търсене на образователни услуги в 
областта на информационните технологии (в Южен Централен Регион)  
изявява само част от това потенциално търсене. Известно е, че търсенето е 
свързано с предлагането. Тоест – когато дадем предлагане, ще се пови и 
неизявено сега търсене. Така че ще има още желаещи извън тези 27%. От 
друга страна, тези 27% са само една потенциална възможност, не са сигурни в 
пълен обем. Така че имайки предвид отпадането на част от заявилите 
интерес, но пък добавянето на нови желаещи, когато се появи търсене, 
можем да прогнозираме сериозен интерес към бъдещата ни образователна 
форма от 25 – 30 процента от фирмите в Южен Централен Регион. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОТОГАЛЕРИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СПИСЪК НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТ МВУИЕЛ „МАХАТМА ГАНДИ“

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ 

1.  Проект за създаване на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ 

2.  Учредителен акт на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ 

3.  Документи за право на собственост върху движимо и недвижимо имущество на учредителя „Тех 
парк Оптела“ АД 

4.  Финансов план за финансово осигуряване на дейностите на МВУИЕЛ 

5.  Правилник за устройството и дейността на МВУИЕЛ 

6.  Декларации, CV-та и публикации на предвиждания  Академичен състав на МВУИЕЛ 

7.  Етичен кодекс  на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ 

8.  Правилник  за   регистрация на резултатите от научно-изследователската дейност (НИД)  на 
МВУИЕЛ 

9.  Процедури за изработване и оценяване на програмите за обучение – Квалификационни 
характеристики, Учебни планове 

10.  Проучване на степента на заинтересованост от страна на кандидат-студенти и работодатели към 
нови образователни програми за обучение  

11.  Писма за подкрепа на Проекта МВУИЕЛ 

12.  Правилник за организацията и провеждането на учебни практики и производствени стажове 

13.  Сътрудничество  на МВУИЕЛ с работодателски организации и фирми - Меморандуми за 
сътрудничество 

14.  Правилник за организацията и функционирането на комисия за оценяване и одобряване на 
програмите за обучение 

15.  Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити 

16.  Програми за обучения по специалности в МВУИЕЛ 

 Бакалавър: Информатика и информационни технологии 

 Бакалавър: Софтуерно инженерство 

 Магистър: Е-лидерство 

 Магистър: Изкуствен интелект 

17.  Правилник за учебната дейност на МВУИЕЛ 

18.  Процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство 

19.  Процедури за разработване на учебна документация 

20.  Процедура за контрол  на учебната  документация в МВУИЕЛ 

21.  Процедури за разработване, усъвършенстване и одобрение на учебната документация 

22.  Система за провеждане на изпитните процедури и контрол на знанията на Студентите 

23.  Правила за осигуряване на Студентите с информационни източници относно предлаганите от  
МВУИЕЛ  обучения и възможности за развитие 
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24.  Система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на Академичния състав в 
МВУИЕЛ - (СОПКО) 

25.  Процедура за подаване и разглеждане на оплаквания от Студенти, докторанти и специализанти 
на МВУИЕЛ 

26.  Единна информационна система на МВУИЕЛ 

27.  Правилник за дейността на библиотечно-информационния център 

28.  Нормативно регламентирани възможности за подпомагане на Студенти в неравностойно 
положение 

29.  Наредба за включване на Студентите и докторантите в изследователската дейност 

30.  Наредба за осигуряване, поддържане, усъвършенстване и коригиране на системата за 
качеството на обучение (СОПКО) в МВУИЕЛ 

 Методика и форми на оценка на качеството на обучение в МВУИЕЛ 

 Анкети в изпълнение изискванията на СОПКО – 10 бр. 

 Одити – оценки на изпълнението на стандартите за изготвяне на учебен план и учебна 
програма 

31.  Правилник за оценяване и контрол на системата за качеството на обучение в МВУИЕЛ 

32.  Правилник за административното обслужване на Студенти, специализанти и докторанти в 
МВУИЕЛ 

33.  Правилник за управление на дейностите по студентска мобилност на МВУИЕЛ 

34.  Наредба за приема, получаваната квалификация и завършването на Студентите  

35.  Правила за включване на Студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти в 
основните звена и в изследователските  структури 

36.  Регламенти за провеждането на производствени стажове и учебни практики за съответните 
образователно квалификационни степени 

37.  Наредба за изграждане на административна система за регистриране на дипломирането и 
реализацията на завършилите Студенти 

38.  Стратегия за развитие на МВУИЕЛ до 2025 г. 

39.  Наредба за атестиране на Академичния състав 

40.  Проект за участие на преподавателите във вътрешната и международна мобилност и прилагане 
на форми на продължаващо обучение, свързано с професионалната кариера 

41.  Оценъчна система на резултатите от създадените условия в конкурентоспособността на научно-
изследователска, иновационна и публикационна дейност 

42.  Правилник за ролята на преподавателите в учебния процес, фокусиран върху подготовката и 
успеваемостта на Студентите и система за оценяване на знанията 

43.  Правилник за планиране, разпределение и осигуряване на организационни, материално-
технически и информационни ресурси за обучение и подкрепа на Студентите 

44.  Наредба за дистанционното обучение в МВУИЕЛ 

45.  Указания и графици за процеса на обучение, удовлетворяващи студентските изисквания чрез 
алтернативни модели на обучение и преподаване 

46.  Правилник на системата за управление на студентската информация и достъпа до 
„Интегрираната Дигитализация“ (ИНДИ) на МВУИЕЛ 

 Платформа „Стъди“ за общуване на Студенти, преподаватели и родители 

 Платформа „Нори“ за смартфон обучение  

 Платформа „Е-бизнес“ за кариерно развитие и он-лайн бизнес модели 
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47.  Правилник за организация и управление на материалната и техническата база 

48.  Правилник за провеждане на вътрешните одити и оценка на качеството с участието на Студенти 
и представители на индустрията 

49.  Правилник за дейността на „Център за Кариерно развитие” на МВУИЕЛ  

50.  Наредба за дейността на Издателския комплекс на МВУИЕЛ 

51.  Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет  

52.  Наредба за разработване, приемане, утвърждаване и изменение на учебната документация на 
МВУИЕЛ 

53.  Система за управление на научно-изследователската дейност в МВУИЕЛ  

 Критерии за оценка на изследователски проект на Фонд  „НИД“ 

 Заявка за участие в конкурс на Фонд  „Научно-изследователска дейност“ 

54.  Правилник за научно-изследователската дейност в МВУИЕЛ 

55.  Правилник за дейността на Контролния съвет на МВУИЕЛ 

56.  Правилник за развитието на Академичния състав 

57.  Списък на потенциалните потребители на кадри с декларирана от тях готовност за практическо 
обучение на Студентите от МВУИЕЛ 

58.  Списък на предвижданите професионални направления и специалности за обучение в 
съответните ОКС 

59.  Наредба за използване на Платформи за дигитализиране на образованието, възпитанието и 
развитието на Студентите 

60.  Нормативни  процедури за обобщаване и използване на: Резултатите от вътрешни и външни 
одити 

61.  Политиката за  съответствието на учебните програми с икономическите и социални потребности 
на обществото 

62.  Правилник за защита на интелектуалната собственост  

63.  Правилник за дейността на  „Клуб за дигитална детоксикация и медикализация „Орфей“ 

64.  Правилник  за дейността на  „Център за технологично обучение и възпитание „Академик“ 

65.  Наредба за  създаване на Фонд за финансиране  на ИТ предприемачи – Студенти от МВУИЕЛ 

66.  Споразумение за сътрудничество с БАККОМ 

67.  Меморандум за сътрудничество  на МВУИЕЛ с „ИИХТ – България“ ЕООД 

68.  Договор за сертифициране по ИСО (предварителен) 

69.  Споразумение за съвместна работа с Фондация „Българо-индийски технологичен форум“ и 
отпускане на 500 стипендии на студенти от МВУИЕЛ 

70.  Правилник за вътрешния ред и за възможностите за получаване на студентски кредити  

71.  Правилник за дейността на АЕЛУП „М.Ганди“ 

72.  Меморандум за сътрудничество с Колеж Омега 

73.  Манифест за етичното финансиране на електронното лидерство и дигиталните умения 
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74.  Меморандуми за сътрудничество между  Клуба за дигитална детоксикация „Орфей“ и НГСЕИ  

75.  Представяне на Проект МВУИЕЛ, като форма за маркетинт и търсене на подкрепа 

76.  Програма за социалните отговорности. Манифест за е-уменията и намаляване на различията 

77.  Задания за софтуерни разработки за мобилни приложения 

 Задание за „Smartphone Bank“ за  улеснение на финансовите операции в МВУИЕЛ 

 Задание за платформа „Smartphone Edu“  - хардуер и софтуерни апликации 

78.  Наредба за международно сътрудничество  и ежегодно организиране на Международна 
конференция за дигиталните технологии 

79.  Меморандум за сътрудничество с  „Орфей клуб уелнес“ АД за дейността на КДДМ „Орфей“ 

80.  Политика за сертифициране на МВУИЕЛ от български и външни одитори 

81.  Наредба за достъпност на висшето образование за хора с инвалидност и ограничени 
здравословни възможности  

82.  Стратегия за развитие на Научно-изследователската дейност  

83.  Наредба за  развиване и поддържане на съвременни методи и форми на преподавания м-л 

84.  Наредба за периодичен анализ и огласяване на резултатите, свързани с методите на 
преподаване и оценяване постиженията на Студентите 

85.  Проект за осигуряване на ресурси за подпомагане и прилагане на новаторски практики в 
обучението на Студентите и преподавателската дейност 

86.  Политика за създаване на условия за конкурентоспособност на научно-изследователската, 
иновационна и публикационна дейност 

87.  Процедура за периодичен анализ на актуалността на предлагания учебен материал 

88.  Наредба и Платформа за Управление на информационната  сигурност (киберсигурност) в 
МВУИЕЛ 

89.  Наредба за отпускане на студентски стипендии 

90.  Правилник на Клуб на възпитаниците на МВУИЕЛ 

91.  Наредба за Музей на технологиите в МВУИЕЛ 

92.  Социологическо проучване на Асоциация „Неохрон“ за Южен Централен Район 

93.  Договор за консултантски услуги с „Консорциум за технологии и информаника“ ДЗЗД 

94.  Процедури за обобщаване мнението на участниците в екипите на вътрешния одит 

95.  Проект „Технологичен мост Пловдив, България – Бангалор, Индия“ 

96.  Проект „Стартъп Фонд за финансиране на българо-индийски инициативи“ 

97.  Фактология за международното сътрудничество на Тех парк Оптела с Индия  

98.  Изкуствения интелект –  дълбоката промяна на бизнеса 

99.  Е-лидерство – новият вид високотехнологично лидерство 

100.  Правилник за прием на чуждестранни студенти 


