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1. Проектът Нов български университет – двадесет години 

иновации в българското образование 

 

Идеята за създаването на проекта „Нов български университет“ 

датира от началото на 1990 г. Група интелектуалци и университетски 

преподаватели създават на 3 май 1990 г. Дружество за Нов български 

университет, вписано в Софийски градски съд на 5 юли 1990 г.[1] 

На 11 март 1991 г. със съдействието и подкрепата на фондация 

„Отворено общество“, Столична библиотека, Културен център „Ангел 

Каралийчев“, Първа частна банка, ДЗИ и други български и 

чуждестранни организации се открива първият семестър, като в 

създадения Свободен факултет на Нов български университет започва 

обучение на 450 студента. Основните области на обучение са: Бизнес, 

Право, Литература и изкуство, Езиково обучение и Информатика.[2] 

Първоначално курсовете в рамките на Свободния факултет имат модулен 

характер. Целта е обучаемите да придобият знания, които да им 

позволят да се справят с конкретни професионални задачи. През време 

на семестъра се провежда семинар по проблемите на висшето 

образование с участието на проф. Богдан Богданов, д.н., проф. Георги 

Фотев, д.н., проф. д-р Елка Константинова и др. 

На 18 септември 1991 г. Великото народно събрание на Република 

България със свое решение дава статут на висше училище на 

регистрирания по Закона за лицата и семейството Нов български 

университет.[3] От този момент проекта НБУ легитимно стартира своята 

образователна дейност, като алтернатива на съществуващите 

образователни институции от системата на висшето образование в 

Република България. 

НБУ не само започва да се стреми да развива, но и разпространява 

и налага нов тип образование, насочено към практическите потребности 

на индивида и различни общности. Основен принцип на образованието в 
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НБУ е придобиването, както на определен професионален ценз, така и 

на специализирани знания в различни области, необвързано с 

професионалния ценз. 

През академичната 1991/1992 г. областите на обучение, в които се 

приемат студенти, се увеличават. Включват се: Приложна психология, 

Когнитивна наука, Масмедии и продуцентство, Местно управление и 

Етнология. През същата година започват и учебните занятия в 

създадената Театрална школа към НБУ. Като иновативен подход за първи 

път в системата на българското висше образование започва редовните си 

излъчвания Радиоуниверситетът, чийто предавания са включени в 

радиопрограма „Знание“ на БНР. С този експеримент за първи път в 

Република България се поставя началото на бъдещото дистанционно 

обучение. 

По проект на Програма “Темпус“ JEP 1728/1991 г. от м. март 1992 г. 

започва да функционира Лаборатория по информационни технологии. От 

м. юли 1992 г. Институтът за чуждестранни студенти в София се 

асоциира с НБУ, като започват съвместни програми за обучение на 

преподаватели по чуждоезиково обучение и професионални преводачи. 

През същата година се приемат за обучение и първите чуждестранни 

студенти в рамките на програмата за междууниверситетски обмен между 

НБУ и Groupe EUDINE, Франция. НБУ организира и провежда извън 

основните си програми летни школи, конференции и семинари. 

Организационната структура на НБУ първоначално включва: 

• Свободен факултет – обучението в него е изградено на модулен 

принцип и е насочено преди всичко към получаване на знания и 

професионални умения. Обучаваните получават образователен 

ценз за професионална квалификация и за специализация в 

различни равнища. 

• Кореспондентски факултет – обучението в него е под формата на 

Радиоуниверситет. Има приложна ориентация и се разчита на по-
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активното участие на обучаемите в организирането на учебните 

занятия. Курсовете и програмите в него са насочени към 

получаване на професионални дипломи главно от първо 

квалификационно равнище. От учебната 1992/1993 г. факултета е 

преименуван във Факултет по дистанционно обучение. 

• Редовен факултет – обучението в него е за студенти, които се 

стремят към квалификация, съответстваща на традиционното за 

този период в Република България висше образование. 

• Аспирантски факултет – обучението в него съответства на 

международно признатите степен „магистър“ и „доктор“.[4] 

В първите магистърски програми на НБУ по компютърна наука, 

когнитивна наука, клинична социална работа, публична администрация и 

политически науки се приемат студенти през академичната 1992/1993 г. 

Особено място в обучението в НБУ заема т.н. „Свободно 

хуманитарно образование“, при което обучаемите могат да съберат 

кредити за образователна степен без определена специалност. На тази 

основа впоследствие те могат да специализират в области, в които има 

събрани кредити. Кредитната система за оценяване – непонятна и трудно 

обяснима за българската академичната общност в този момент, се 

въвежда в НБУ през летния семестър на 1992 г. На нейна основа се 

изготвят и образците на първите дипломи на НБУ. Квалификационните 

равнища са: 

• Първо квалификационно равнище (sertificate legal); 

• Второ квалификационно равнище (diploma legal); 

• Бакалавър (B.S., B.A.); 

• Магистър (M.Sc., M.A., M.B.A.); 

• Доктор (Ph.D.). 

За всички специалности във всички специализации студентите 

завършват обучението си със защита на дипломни тези (Master Thesis). 
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Принципите, на базата на които се изгражда и започва да 

функционира НБУ – отвореност, диалог, социална практика, 

интердисциплинарност и продължаващо обучение [5], както и целите, 

които си поставя, бързо го превръщат в предтеча на българското висше 

образование. НБУ се утвърждава като независим недържавен 

университет, създаващ последователно нов тип образование в Република 

България. Университетът се превръща постепенно в място, където 

студентите се стремят да учат, а преподавателите ги подпомагат в 

техните усилия. 

 

 

2. Образователните модели на Нов български университет – 

приети и въведени в българската образователна система на 

висше образование 

 

През 1994 г. НБУ започва да се възприема и утвърждава от 

българската общественост и академичната общност. Ръководството на 

университета предоставя възможност за взаимстване от всички висши 

училища в Република България на новите образователни модели, 

въведени в НБУ. По този начин университетът отваря своята структура, 

като инициира дискусии за обсъждане въвеждането на противоречиви 

подходи в традиционното българско висше образование. НБУ се развива 

на основата на приобщаването и асоциирането. Нов момент е 

въвеждането на продължаващото обучение, като постоянно съпътстваща 

дейност през целия живот на човека. 

Започналият процес на присъединяване на Република България към 

страните-членки на Европейския съюз създава благоприятни условия за 

възприемането и въвеждането на новите образователни модели на НБУ в 

българската образователна система на висше образование. През 1995 г. 

е приет нов Закон за висше образование, с който се установяват новите 
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образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, 

както и образователната и научна степен „доктор“.[6] 

От създаването си НБУ непрекъснато обновява и развива своите 

образователни програми. Качеството на тези програми и на отделните 

курсове в тях се поддържа чрез изградена система за качеството и 

оценяването. Системата отчита резултатността на обучението на базата 

на анкетно проучване на мнението на студентите за всеки курс. Всяка 

учебна програма периодично се акредитира. Тази система за вътрешно 

оценяване на качеството на обучение и на академичния състав е 

възприета и въведена като задължителна за всички висши училища в 

Република България чрез допълнение на Закона за висше образование 

през 1999 г. 

Всяка учебна програма на НБУ се оценява и от външни оценители. 

Този модел на външно акредитиране е възприет при задължителната 

програмна акредитация на специалностите във всички висши училища в 

Република България от 2001 г. Системата служи като база за 

въвеждането на задължителната институционална акредитация за всички 

висши училища, осъществявана от Националната агенция за оценяване и 

акредитация /НАОА/ към Министерския съвет на Република България. 

Свободният избор на учебни курсове от студентите обучавани в 

различни програми на НБУ и предоставената им възможност за мобилност 

в програмите на НБУ и в други висши училища не се възприема от 

ръководствата на държавните висши училища. В периода от 1997 г. до 

2002 г. Министерският съвет на Република България приема поредица от 

Наредби за единните държавни изисквания за придобиване на висше 

образование по отделни специалности, установени в Държавния регистър 

на специалностите по образователно-квалификационни степени във 

висшите училища в Република България.[7] В този период студентите 

трябва да изучават определените им в наредбите задължителни учебни 

дисциплини. Предоставена им е възможност да избират няколко 
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избираеми и факултативни дисциплини. Този ограничен модел на 

обучение в държавните висши училища се променя през 2002 г. с 

приемането на нов Класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления [8] и нова Наредба за единните държавни 

изисквания за придобиване на образователно-квалификационните 

степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист по...”.[9] На висшите 

училища се дава възможност както в НБУ да изготвят, акредитират и 

въведат нови специалности по утвърдени нови професионални 

направления. Всеки университет придоби право свободно да разработва 

учебните програми и да преценява какви курсове да бъдат включвани за 

изучаване в тях. 

Възприемането на кредитната система на НБУ и въвеждането й от 

всички български висши училища се реализира през 2004 г. с 

допълнение на Закона за висше образование и с приемането на Наредба 

№ 21 от 30.04.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер 

на кредити във висшите училища – издадена от министъра на 

образованието и науката.[10] Системата осигури на студентите 

възможност за изборност на учебни дисциплини и курсове, 

самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване 

на отделни периоди на обучение, които отговарят на част от учебния 

план на специалността и образователно-квалификационната степен. 

През същата година са утвърдени от Министерския съвет на 

Република България единни държавни изисквания за организиране на 

дистанционна форма на обучение във висшите училища.[11] Те са 

разработени на базата на утвърдената и въведена още със създаването 

на НБУ система за дистанционно обучение. В съвременните условия 

системата за електронно и дистанционно обучение MOODL-NBU 

непрекъснато се обогатява и разширява възможността за провеждането 

на такова обучение.  
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Административната структура на НБУ коренно се различава от 

традиционната структура на университетите в Република България. 

Върховен орган на управление е Настоятелството на НБУ. Изолират се 

сложните йерархични отношения между отделните структурни звена, 

като създадените факултети – Свободен (преименуван през 1999 г. на 

Факултет за базово образование), Бакалавърски, Магистърски и центрове 

- Център за електронно и дистанционно обучение и Център по 

чуждоезиково обучение са равнопоставени с департаментите и 

центровете. Последните са звената на преподавателите в НБУ, които 

постепенно се превръщат в средища за научна и изследователска 

дейност. 

Моделът за управление на университет, при който академичното 

ръководство е освободено от функции по управление на материални 

активи и собственост чрез въвеждането на Съвет на настоятелите, е 

възприет от държавните висши училища и се регламентира в Закона за 

висшето образование през 2007 г. 

В периода 2005-2010 г. като стратегически приоритети за НБУ са 

изведени: 

• Подготовката на студенти с висока конкурентоспособност; 

• Разширяване на обхвата на обучението и развитието на 

изследователския и творческия потенциал; 

• Развитие на НБУ като предприемчива университетска институция. 

Тяхното реализиране открои академичният профил на НБУ да е 

ориентиран към науките за човека и обществото, природните науки и 

новите технологии и изкуствата. По този начин образователната 

философия на НБУ да е основана на либералната идея за образование, 

свързващо придобиването на знания и професионално специализиране с 

общото духовно развитие се материализира непрекъснато. НБУ се 

утвърждава като различният университет. 
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Съществен е и приноса на НБУ при законодателното въвеждане на 

новата система за развитието на академичния състав на българските 

висши училища. С приемането на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България през 2010 г. се осъществи дългоочакваната 

реформа на системата за придобиване на академични длъжности и 

научни степени.[12] Предоставената автономия на висшите училища и 

научните организации и децентрализацията на процедурите гарантират 

свободен избор на научното развитие и обективност при оценяването на 

кандидатите, както и международното им признание. 

За периода 2010-2015 г. в Стратегическия план на НБУ са заложени 

четири приоритета: 

• Развитие на учебните програми, форми и средства на обучение; 

• Развитие на научния и творческия потенциал; 

• Развитие на организацията и управлението на НБУ; 

• Развитие на университетската инфраструктура. 

Проектът НБУ продължава своето реализиране и очаква 

възприемането на новите си и въведени в него иновативни модели за 

образование, като: 

• приемане на кандидатите за студенти в бакалавърските програми 

чрез явяване на тест за общообразователна подготовка /ТОП/; 

• обучение на всички студенти през първите две години на 

бакалавърските програми в общообразователни курсове за знания, 

по български език, по компютърни умения, по чужд език, по спорт 

или изкуства; 

• обучение в задължителни и задължително-избираеми 

общообразователни курсове по основни научни направления в 

бакалавърските програми, както и в тренингови курсове; 

• многокомпонентното оценяване, включващо текущо и финално 

оценяване на студентите; 
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• програми, консултирани с бизнеса или с други университетски 

институции и научни организации; 

• кариерно развитие на студентите; 

• повишаване качеството на обучение чрез въведена система за 

плагиатство; 

• повишаване квалификацията на преподавателите чрез заявено от 

тях обучение в собствения университет; 

• проектна дейност, осъществявана от преподаватели, студенти и 

докторанти; 

• виртуално обучение; 

• материална среда, осигуряваща обучение чрез използване на 

съвременни технологии.[13] 

През 2011 г. НБУ отбелязва своята двадесета годишнина. Тези 

години са наситени с реализирането на множество от иновативни 

образователни модели на висшето образование. Стратегически 

университета се стреми да усъвършенства и разпространява тези модели. 

Това е огромно предизвикателство, което може да бъде реализирано 

само чрез мобилизирането на интелектуалния потенциал на всички 

академични преподаватели и административни служители на НБУ. 
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