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Въведение 
            Стратегията за развитие на научните изследвания и прилагане на резултатите от 
научноизследователската дейност на Висше училище по мениджмънт е разработена за 
период 2021-2025 година и очертава набелязаните цели, задачи, научни направления и 
очаквани резултати от работата на висшето училище.  

           Настоящата стратегия е разработена в съответствие с: 

- Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 приета с Протокол № 67 на 
Министерския съвет от 02.12.2020 г. 

- Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 на 
България (ИСИС), която предлага нов подход към икономическото развитие на 
страната, базиран на целенасочена подкрепа на идентифицирани перспективни 
технологични ниши 

- Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030, 
според която образованието, научните изследвания, технологичното развитие и 
иновациите са основата за постигане на динамичен и устойчив икономически 
растеж.  

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020, чиято цел е повишаването на нивото на пазарна ориентация на 
научноизследователските дейности на научните организации в България и 
развитие на капацитета за научни изследвания и иновации, което да доведе до 
партньорства с бизнеса и създаване на нови предприятия. 

- Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, която има 
за цел да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа 
дестинация. 

       Стратегията за развитие на научните изследвания на ВУМ отчита приоритетите на ЕС 
за изграждане на европейско пространство за научни изследвания и иновации, които 
включват: 

- Концентрация на публични ресурси в научни организации със съществуващ 
капацитет в приоритетни научни области;  

- Подкрепа за научна инфраструктура и устойчиво развитие на изследователските 
организации, които имат капацитет и потенциал за развитие; 

- Включване на частния сектор в научно-иновационните процеси; 
- Подобряване на координацията на политиките в областта на образованието, 

научните изследвания и иновациите; 
- Насърчаване на свободното движение на хора, капитал, знания и технологии. 

1 Главни стратегически  цели и принципи 
 

Научноизследователската дейност на ВУМ е насочена в три области на науката: 
област 3. Социални, стопански и правни науки, област 4. Природни науки, математика и 
информатика и 5. Технически науки. И трите научни области са съотносими към 
тематична област 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020. 
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        Стратегията за развитие на научните изследвания на ВУМ има за цел да насърчи 
развитието на научния потенциал на академичния състав и на разкритите структурни 
звена, с оглед постигане на значими резултати на национално и международно ниво 
чрез публикации и чрез участие в научни форуми. Друга, не по-малко важна цел, е да 
бъдат използвани добрите практики в научната сфера, разработени от стратегическите 
партньори на ВУМ (като Cardiff Metropolitan University), които да допринесат за 
достигане на най-високите научни стандарти и още по-качествени научни продукти, 
достъпни за всички обучаващи се студенти във висшето училище, както и за практиката 
в областите на преподаване и обучение, както и да бъде стимулирана иновационната 
активност, научно-изследователска и развойна дейност в тематична област „Нови 
технологии в креативните и рекреативните индустрии”, определени според 
Приоритетна област 4 на ИСИС , което да доведе до :  

- Ефективно използване на наличните ресурси (финансови, технологични, 
човешки, екологични и пр.); 

- Насърчаване на научните изследвания във формулираните научни области;  
- Повишаване качеството на научния продукт и съобразяването му с нуждите на 

пазара и обществото. Насочване на дейността на научно-изследователските 
организации към решаване на проблемите на индустрията; 

- Въвеждането и развитието на софтуерни дейности като дигитализация на 
наличните ресурси (например: дигитализация на материалното и нематериално 
културно-историческо наследство); визуализация и симулация на потребителско 
поведение; обработка и предоставяне на данни за маркетингови и други 
изследвания; 

- Насърчаване на трансфера, експлоатацията и комерсиализацията на научните 
изследвания с цел генериране на икономически резултати; 

- Превръщането на научните изследвания в търговски приложения посредством 
патенти, лицензии и други инструменти за защита на правата на интелектуална 
собственост; 

- Подобряване на мотивацията на научните работници посредством създаване на 
възможности за допълнително трудово възнаграждение чрез програмно-
проектно финансиране; създаване на възможност за постоянно обучение, вкл. 
дистанционно обучение, повишаване на квалификация и експертност на научния 
състав както и насърчаване на изследователският интерес на студенти и научни 
работници; 

- Привличането на чуждестранни инвестиции; 
- Стимулиране на публично-частното партньорство; 
- Интернационализация на иновациите, което да доведе до допълнително 

повишаване на качеството на научно-изследователската дейност . 

- Като има предвид: перспективите и възможностите за оптимално съчетаване на 
фундаменталните и приложните изследвания в основни стопански и научни 
области, с обучението на специалисти по образователно-квалификационна 
степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” и „магистър”, и образователна 
и научна степен „доктор“, академичната общност на ВУМ, с оглед на 
гореспоменатите стратегически цели, ще се стреми: 
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- Да се наложи и развие в следващите 10 години като водещо бизнес училище в 
Югоизточна Европа с утвърден имидж в сферата на бизнеса и като авторитет сред 
туристическата, икономическата, управленската и информационно-
технологичната област в страната.  

- Да способства за решаването на важни икономически, информационни и 
социални проблеми в страната посредством съвременни проучвания с висока 
практико-приложна стойност.  

- Да се превърне в генератор на нови научни знания и център за иновации в 
областта на научните изследвания във висшето образование.  

- Да стане основа за развитието на регионална научна и практическа школа, която 
генерира и трансформира в нашата и чужда практика, нови модерни идеи и 
авангардни научноизследователски постижения, като използва и сериозния опит 
на стратегическия си партньор Cardiff Metropolitan University.  

- Поставяйки студентите в центъра на обучението, с настоящата Стратегия висшето 
училище цели да развива у тях умения и компетентности, ценности и отношения, 
да укрепва тяхната увереност, необходима за успешна реализация в динамично 
развиващия се свят и да ги насърчава да участват в различни Европейски проекти 
и научни изследвания, допринасящи за по-добрата координация между бизнеса 
и образованието в страната и извън нея. 

- Да повиши обема на средствата за научни изследвания и да преразпределя 
ресурси за проучвания в стратегически важните научни области за институцията 
и обществото.  

За да създаде условия, които да стимулират иновациите, Стратегията включва дейности, 
основани на принципите на: 

- Засилване на връзките между научните изследване и бизнеса. Развитие на 
сътрудничество между научните среди, предприятията и други носители на 
иновационен потенциал; 

- Фокус върху привличането, задържането и възможностите за развитие на 
качествен човешки капитал; 

- Функционираща цялостна среда, която да благоприятства иновационната и 
научна дейност; 

- Интердисциплинарен подход към научните изследвания (например използване 
на възможностите на цифровите технологии за осигуряване на ресурсна 
ефективност и съхраняване на природните и културни дадености при 
максимално високо качество на преживяването за потребителя); 

- Създаване на общ иновационен капацитет и споделяне на ресурси за 
разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, авторски и 
лицензионни възнаграждения, комерсиализация на научните продукти и пр;  

- Определяне на ясен финансов източник; 
- Ефективна система за оценка на научноизследователската дейност, която да 

позволява контрол върху процеса на усвояване на средствата, изпълнението на 
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научните задачи, анализ на ефективността от научната политика и да гарантира 
публичност и прозрачност при изразходване на публичните средства; 
Висше училище по мениджмънт има изградени десетки устойчиви и ефективни 
партньорства с висши училища и научни институти от страната и чужбина. 

          Както висшето училище, така и неговите партньори имат установено 
сътрудничество с бизнеса, изпълняват проекти с висока степен на интернационализация 
и в мрежи с университети, научни организации и бизнес структури в чужбина и могат да 
бъдат определени като лидери в научните области, свързани с креативните и 
рекреативните индустрии.  

         Взаимодействието на ВУМ с партньорските организации става на базата на четири 
основни принципа:  

 Принцип 1: Партньорство в три измерения: териториално, секторно и резултатно-
ориентирано  

 Принцип 2: Допълване и синергия между стратегическите цели на партньорските 
организации 

 Принцип 3: Равнопоставено участие на заинтересованите страни в областта на 
научните изследвания и иновации 

 Принцип 4: Доверие между партньорите 

Българската научна общност често бива критикувана, че научните изследвания 
отразяват единствено интересите на катедрите в различните университети и не са пряко 
свързани със съвременните тенденции в развитието на различните научни области и 
потребностите на бизнеса. Затова ВУМ се стреми да постигне баланса между научни 
постижения и професионална ориентираност както на преподавателите, така и за 
студентите.  

Основната задача, която стои пред висшето училище е да продължи в него 
развитието на иновативен образователен модел и най-вече – непрекъснато да се 
окуражава разпространението на знания, които са резултат от задълбочени научни 
изследвания в основните направления на науката, по които висшето училище провежда 
обучение.  

 

2 Стратегически приоритети за периода 2021 - 2025 г. 

2.1 Интеграция на науката с учебния процес 

Научноизследователската дейност и приложните изследвания във ВУМ са 
органически свързани с учебния процес. Чрез постигането от академичния състав на 
собствени изследователски резултати може да се достигнат високи образователни 
стандарти и да се използват ефикасно наличните научни ресурси. Резултатите от 
научноизследователската дейност във ВУМ се мултиплицират веднъж като приноси в 
науката, и втори път – в учебния процес, благодарение на което се поддържа 
непрекъсната жизненост на учебното съдържание. Преподавателите създават наука и 
преподават наука. Чрез науката, която създават и поддържат: 
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 те творчески усвояват вече придобитите знания и създават нови;  

 в учебните програми и обучението се включват резултати от техните 
изследвания, от научната и професионална практика; 

 студентите се насочват към решаване на приложни задачи и пряко участват чрез 
разработване на бизнес планове, събиране и анализ на статистически данни, отчети, 
информационни платформи, участие в проекти в екипи от професионалисти по различни 
задачи;  

 всеки преподавател участва в учебния процес и работи индивидуално със 
студените по професионални проблеми в своето научно амплоа.  

 

2.2 Поддържане на високо равнище на научната и професионална 
компетентност на преподавателите.  

 Преподавателите във ВУМ развиват научната си и професионална компетентност 
посредством: 

 Участия в научни конференции; 

 Участия в конференции, организирани от и за бизнеса; 

 Участия в научни проекти; 

 Участия в практико-приложни проекти и разработки; 

 Ръководство на и участия в редакционни колегии на научни списания; 

 Рецензиране на ръкописи за научни списания; 

 Публикуване на ръкописи във водещи научни списания, индексирани в Scopus и 
Web of Science; 

 Участия в курсове за повишаване на компетентностите в областта на педагогиката, 
изследователските методи и др.; 

 Публикуване на монографични изследвания с водещи световни издателства 
(Elsevier, Sage, Emerald, Wiley, Springer, Routledge и др.) 

 Членство в национални и международни научни мрежи 

 Членство в национални и международни научни дружества (асоциации, съюзи,  
организации). 

 

2.3 Иновативно използване на специфичните ресурси, уникални 
дадености и възможности на региона 

 Развитие на научноизследователски дейности, свързани с туризма; 

 Развитие на научноизследователски дейности, свързани с местоположението на 
региона като мощен икономически и културен център и граница на ЕС; 

 Развитие на научноизследователски дейности, свързани с въвеждането и 
използването на информационните технологии.  
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2.4 Разработване на нови високо ефективни системи за 
управление и администрация. Повишаване на 
производителността, надеждността, бързодействието, 
подобряване на системите за управление на качеството. 

ВУМ ще продължава да насочва усилията си към разработване на ефективни 
системи за управление и администрация с цел повишаване на производителността на 
научноизследователската дейност. Управлението на научноизследователската дейност 
следва да не натоварва преподавателите и административния състав на ВУМ с излишна 
документация и процедури, които да отклоняват ценното им време от научни 
изследвания. Същевременно, то трябва да осигури прозрачност, проследимост и 
измеримост на постигнатите резултати. За целта ВУМ ще доразвие информационната си 
система КИОСК, в която ще се съхранява първична информация относно публикациите 
на преподавателите във ВУМ, участията им в редколегии, цитирания, написани 
рецензии, членство в научни мрежи и дружества, която се позволява изчисляването на 
показателите за оценка на научноизследователската дейност, описани в Правилника за 
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите 
училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания".  

2.5 Развитие и разпространение на информационните и 
комуникационни технологии. Внедряване на бизнес 
информационни технологии.  

Тъй като България е със силни традиции в областта на компютърното 
програмиране, един основен приоритет на Стратегията за научните изследвания е 
изграждането на умения за работа с и разработване на бизнес софтуер. Създаването на 
бази данни, потребителски интерфейси и информационни технологии са съвременните 
средства, за които фирмите изразходват значителни средства и които ще могат да 
подобрят имиджа на страната като ИТ дестинация, а посредством прекия си приложен 
характер – да допринесат за по-високи доходи на специалистите в областта.  

2.6 Развитие на човешките ресурси. Нови методи и средства за 
обучение. Непрекъснато обучение. Обучение през целия 
живот. 

Запазването на квалифицираните преподаватели и служители и насърчаването 
им към непрекъснатия процес на продуктивна научноизследователска дейност се 
установява като постоянна и дългосрочна практика на ВУМ. Използваните финансови и 
други стимули са фактори за израстване в йерархията, съобразени с текущата ситуация 
и възможностите на конкретните служители, за да се повиши мотивираността им за 
работа. Тъй като нуждите от персонал на ВУМ ще варират главно в зависимост от 
постъпващите студенти и възможностите, които се откриват за извършване на 
консултантска и експертна дейност, както и от Европейските проекти свързани с висшето 
образование, от изключителна важност е да се осигуряват методи за прозрачен и 
справедлив начин на обвързване на възнаграждението с постигнатите резултати. 
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3 Традиции и текущо състояние на научните изследвания на 
ВУМ 

В динамично променящите се тенденции в науката, както и сложността за 
привличане на външно финансиране, ВУМ успява да увеличи и разшири резултатите от 
научната си дейност както в плана на общия брой публикации, в участие в конференции 
и проекти, така и с оглед на международния престиж на изследванията. 
Преподавателите на ВУМ публикуват в международни научни списания, чрез което 
повишават рейтинга на висшето училище като инкубатор за качествена научна работа 
основно в областта на туризма, мениджмънта и маркетинга, човешките ресурси, 
електронната търговия, педагогиката, информационните технологии, междукултурните 
различия и други. Огромен принос за тази активност има и единственото научно 
списание в областта на туризма в България, издавано на английски език от ВУМ – 
European Journal of Tourism Research (EJTR). Главен редактор на това 
интердисциплинарно научно списание проф. д-р Станислав Иванов. Целта на списанието 
е да създаде платформа за дискусии по теоретични и практико-приложни проблеми в 
областта на туризма. Публикуват се ръкописи от всички области на познанието, свързани 
с туризма – управление, маркетинг, социология, психология, география, политология, 
математика и статистика, антропология, културология, информационни технологии и др. 
Редколегията на списанието се състои от 56 водещи преподаватели и изследователи в 
областта на туризма – 4 от България и 52 от чужбина. В нея влизат специалисти от 22 
държави – САЩ, Холандия, Гърция, Австралия, Великобритания, Китай, Израел и др. 
Списанието се издава в три броя годишно. До момента са издадени 33 броя от 
списанието. Списанието излиза в тираж от 300 екземпляра, които се разпространяват в 
библиотеките над 200 български и чуждестранни университети и колежи в общо 48 
страни по света. В допълнение, през 2009 г. Висше училище по мениджмънт сключи 
договори с глобалните електронни библиотеки EBSCO, ProQuest и CABI, и понастоящем 
пълният текст на списанието може да се намери в тях в електронен вариант. Това 
разшири потенциалните читатели на списанието до десетки хиляди, колкото са 
абонатите на посочените бази електронни библиотеки. Допълнително, отделни статии 
от списанието са достъпни чрез електронната платформа DeepDyve: 
http://www.deepdyve.com/browse/journals/european-journal-of-tourism-research. 
Процесът на рецензиране е изключително строг – процентът на приетите за публикуване 
ръкописи се движи между 10 и 15% от подадените ръкописи и е съпоставим с други 
научни списания по туризъм. От 2019 г. списанието е на отворен достъп, а от юли 2020 е 
с нова платформа (OJS), с което обхватът на читателите се разшири още повече. 

ВУМ кандидатства през месец февруари 2010 г. за включване на European Journal 
of Tourism Research в електронната база данни Scopus и на 03 юни 2011 г. списанието бе 
включено в базата данни. През 2015 списанието бе включено и в базата данни на 
Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index. Списанието печели три пъти 
финансиране от конкурса за научна периодика на Фонд “Научни изследвания” – през 
2008, 2009, 2014 и 2020 г.  

 С оглед на предоставяне на условия за разгръщане на научноизследователския 
потенциал на академичния състав ВУМ провежда ежегодно международни научни 
конференции. Представените научни доклади и съобщения се публикуват в Сборник с 
научни публикации и/или Годишник на ВУМ, който вече е издаден в тринадесет тома 

http://www.deepdyve.com/browse/journals/european-journal-of-tourism-research
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под редакцията на проф. д-р Димитринка Каменова и доц. д-р Силвена Денчева. Също 
така, от 2014 г. ВУМ започна издаването на електронно научно списание на английски 
език VUM Management review под редакцията на проф. д-р Веселин Благоев и проф. д-р 
Михаил Минков. През 2017 г. стартира и ново научно списание по педагогика и 
образователен мениджмънт Journal of Pedagogy and Education Management под 
редакцията на проф. д-р Димитринка Каменова, като досега са издадени 4 броя. 

Специален приоритет на научноизследователската дейност на ВУМ е развитието 
на изследователския потенциал на студентите. В периода 2014 – 2020 година 12 студента 
на ВУМ имат общо 12 статии в индексирани в Scopus списания, основани на дипломните 
им работи, което говори са високото качество на научните им изследвания. 

4 Конкретизация на Стратегията за научните изследвания на 
ВУМ 

Настоящата стратегия е тясно свързана с международната политика на ВУМ към: 

 Увеличаване броя на международните партньори за разработване на съвместни 
учебни програми; 

 Увеличаване на дела на приложните изследвания в областта на туризма, 
информационните технологии, икономиката и бизнес администрацията;  

 Привличане на чуждестранни учени за съвместни изследвания и като гост 
преподаватели; 

 Провеждане и участие в международни учебни и научни форуми, конференции, 
семинари, тренинги; 

 Организиране на издателска дейност. 
През следващите пет години (2021-2025) ВУМ ще развива 

научноизследователска, управленска, експертна и консултантска професионална 
дейност, които ще обхващат както стратегически за институцията области, така и 
направления, които са от пряко значение за развитието на бизнес средата в региона и 
страната. Тези дейности ще бъдат съобразени с интересите на академичния състав на 
ВУМ, неговите възпитаници и бизнеса. В научноизследователски план приоритетните 
направления се очертават към удовлетворяване на реалните потребности на бизнеса и 
икономиката в страната. Конкретно за плановия период, ВУМ ще акцентира върху 
научноизследователска дейност, целяща да идентифицира, анализира и обобщи 
проблемите на:  

 преструктурирането на националната икономика в съответствие с тенденциите 
в ЕС и света;  

 повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и 
стратегическите за нея сектори;  

 подобряване на имиджа на българския туризъм като ключов отрасъл за 
икономиката; 

 подобряване на имиджа на българските ИТ специалисти чрез конкретни 
практико-приложни проекти и привличане на чужд опит за развитие на 
информационните технологии в страната;  

 засилване на връзката между потребностите на бизнеса за информационно 
обезпечаване и информационен мениджмънт и дейността на ИТ специалистите;  
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 създаване на благоприятни условия за привличане на директни чуждестранни 
инвестиции;  

 реформирането на пазара на труда и подготовката на човешките ресурси;  
 проучване на изменящото се потребителско поведение;  
 поощряването на предприемаческата дейност сред младите хора; 
 продължаващо обучение и учене през целия живот във всичките им форми и 

особено свързаните с тях иновации;  
 приложни изследвания в полза на бизнеса; 
 стимулиране на предприемачеството и връзката между науката и бизнеса; 
 устойчиво развитие; 
 екологичен и селски туризъм, особено свързаното с тях проучване, 

разработване и маркетинг на туристически маршрути; 
 агроекология, програма за развитие на селските райони, информационни 

дейности и консултантки услуги за земеделци; 
 енергийна ефективност и мерки за популяризиране приложението на 

енергоефективни решения в туризма и образователните институции; 
 подобряване достъпа до пазара на труда за всички социални групи; 
 подкрепа за свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз и 

предоставяне на административни и правни услуги за чужденци, които живеят в 
България; 

 младежки дейности и политики; 
 подобряване обществената осведоменост по всички въпроси, свързани с 

членството на България в ЕС и европейското гражданство. 
Важно значение при идентифицирането и анализа на тези проблеми ще окаже 

систематичният мониторинг и изследване на развитието на икономиките на страните от 
Централна и Източна Европа, проучването на протичащите трансформационни процеси 
при тях, изучаването и внедряването на добрите практики, анализа на кризисните 
ситуации и друга актуална и полезна информация за бизнеса, държавата и Европа. 
Началото на изследванията по голяма част от тези проблеми е сложено в рамките на 
спечелени европейски проекти. 

Поради интердисциплинарния характер на посочените по-горе проблеми 
научноизследователската работа ще се насочи към участие на смесени екипи от 
преподаватели в различни катедри на ВУМ. В контекста на увеличаване на подкрепата 
за интердисциплинарни изследвания, ВУМ стимулира сътрудничеството между учени от 
различни дисциплини, за да си съдействат взаимно в проучвания и анализ на области, 
които са актуални, но са от разнороден научен характер.  

Научноизследователската дейност във ВУМ ще продължава бъде неразривно 
свързана с учебния процес. Благодарение на добре утвърдената научна и издателска 
дейност, преподавателите ще продължават да поддържат високо равнището на своята 
научна и професионална компетентност. Резултатите ще имат двуизмерно приложение 
както в самата наука, така и в учебния процес, благодарение на което непрекъснато ще 
се обогатява и осъвременява учебното съдържание и цялостната репутация на ВУМ като 
модерно международно висше бизнес училище.  
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4.1 Стратегическа ос: Научно развитие по направление 3.7. 
„Администрация и управление” 

НИД на преподавателите по направлението ще се развива съобразно 
потребностите на региона и страната в рамките на ЕС, изискванията на практиката, на 
учебния процес и научните интереси на преподавателите в следните основни научни 
подобласти: 

 Стратегическо управление на транснационални корпорации 
 Брандинг и управление на марките 
 Нишов маркетинг 
 Иновативни ценови политики 
 Икономика на споделянето 
 Стратегически маркетинг 
 Международен маркетинг и възможности за интернационализация 
 Маркетинг на отношенията и връзките с клиентите 
 Интегрирани маркетингови комуникации 
 Междукултурни различия и ролята им в мениджмънта и маркетинга 
 Нови технологии и влиянието им върху конкурентоспособността, мениджмънта,    
маркетинга, оперативната дейност на фирмите 
 Фирмена конкурентоспособност 
 Теория за вземане на решения 
 Анализ на риска 
 Финансова ефективност 
 Управление на човешките ресурси, лидерство и организационно поведение 
 Анализ на бизнес процесите и оперативен мениджмънт 

 

4.2 Стратегическа ос: Научно развитие по направление 3.8 
“Икономика” 

Глобална търговия, глобализация и регионализация 

Основен принцип в икономиката е, че търговията е от полза за всички участващи 
в нея страни. Голяма част от държавите по света са снижили или премахнали бариерите 
за търговията с други страни, което води до разгръщане на световния пазар. Свободната 
търговия, заедно с новите технологии, дават възможност за достъп до по-голямо 
разнообразие от стоки и услуги за потребителите от цял свят, но може да застрашат 
местните производители и да доведат до загуба на работни места. Подкрепата на 
глобалната търговия, но и защитата на националните отрасли ще са основни теми на 
научното развитие, върху които ВУМ през следващите 5 години стратегически ще се 
съсредоточи. В конкретен план, научните изследвания ще се насочат към: 

 международна икономика в условия на глобализацията;  
 финансовите и търговските потоци в условия на глобализация; 
 регионално сътрудничество и икономическа интеграция; 
 икономическа политика и развитие в условия на глобализацията 

/регионализацията;  
 привличане на преки и портфейлни чуждестранни инвестиции; 
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 конкурентоспособност на националните икономики. 
 

Робономика 

В следващите десетилетия се очаква роботите и изкуственият интелект да играят 
все по-важна роля в икономиката като следствие на т.нар. от Световния Икономически 
Форум “Четвърта индустриална революция”. В стремежа си да постигнат конкурентно 
предимство фирмите не само ще използват роботи и изкуствен интелект, но и ще 
започнат да заместват служителите си с роботи/изкуствен интелект. Процесът на замяна 
на работници с роботи вече е започнал и очакваме в бъдеще тази замяна да се ускори 
до достигане до момент, когато повечето стоки и услуги в света ще се 
произвеждат/предоставят от роботи/изкуствен интелект. Държавите ще се придвижат 
към нов вид икономическа система основана на автоматизация и роботика, наречена 
„робономика“. ВУМ ще се насочи към създаване на робономиката като нова научна 
подобласт на икономическата наука. В конкретен план, научните изследвания в 
робономиката ще се насочат към: 

 Икономически основи на робономиката 
 Социални и психологически аспекти на взаимодействието между човека и робота 
 Роботът като производител на стоки и услуги 
 Роботът като потребител на стоки и услуги 
 Роботът като служител и мениджър 
 Права на роботите 
 Автоматизиране на вземането на решения в организациите 
 Реинженеринг на производствените процеси и робономиката 
 Дългосрочно прогнозиране и разработване на сценарии за развитието на     

обществото 
 Икономически, социални и политически последици от робономиката 
 Инструменти за преодоляване на породените от робономиката проблеми 
 Съпротива срещу техническия прогрес – същност, проявление, преодоляване 

 

Качество на околната среда и промяна на климата  

Една от последиците от икономическото развитие е влошаването на качеството 
на околната среда. Измерването и преодоляване на породеното от стопанската дейност 
влошаване на качеството на околната среда, включително промяната на климата, ще е 
важен фокус в научните изследвания във ВУМ в плановия петгодишен период. 

 

4.3 Стратегическа ос: Научно развитие по направление 3.9. 
„Туризъм“  

В световен мащаб туризмът е втората най–мащабна индустрия, имаща 
изключително положително влияние върху икономиката на държавите, което поставя и 
нуждата от практико-приложни и научни изследвания в областта. Предвид факта, че 
туризмът е базисната академична област, с която нашето висше училище е стартирало и 



 

  

13 
 

се е развивало през годините, това направление остава приоритетно както в чисто 
академичен план, така и в приложен. 

ВУМ осъществява и инициира множество международни проекти в туризма и се 
занимава с консултантска дейност в много тясна връзка с туристическия бизнес. В 
частност, изследванията в областта на туризма във ВУМ са и от особено значение за 
идентифициране на действия, които държавата трябва да предприеме, за да подкрепи 
устойчивото развитие на сектора. ВУМ е ангажиран активно с такъв тип разработки, 
които придобиват международна значимост, включително и чрез научно списание 
European Journal of Tourism Research, издавано от ВУМ на английски език. За периода 
2021-2025 ВУМ ще концентрира научните изследвания в следните области: 

 Нетрадиционни и алтернативни видове туризъм 
 Измерване на икономическите, социалните и екологичните влияния на туризма 
 Технологии за автоматизация в туризма 
 Икономика на споделянето в туризма 
 Управление на приходите на туристическите фирми 
 Управление на авиокомпании 
 Управление и маркетинг на туристическа дестинация 
 Трансгранични туристически дестинации 
 Автоматизация и роботизация на обслужващите процеси в туризма 
 Математическо и симулационно моделиране на обслужващи процеси в туризма 
 Управление на транснационални корпорации в туризма 
 Управление на конкурентоспособността на туристическата фирма 
 Туроператорска и турагентска дейност 
 Влияние на политическата нестабилност и кризите върху развитието на туризма 
 Брандинг в туризма  
 Измерване на възприятия на туристите 

4.4 Стратегическа ос: Научно развитие по направление 4.6. 
„Информатика и компютърни науки“ 

Информационните технологии са от ключово значение за съвременния бизнес. 
От най-простото инсталиране на хардуер до управлението на бази данни, ИТ се 
превръщат във важен инструмент за управление на съвременните организации. Те 
обезпечава изграждането на мрежи между партньорски организации и клиенти, което е 
от ключово значение за създаване на ефективни връзки в бизнеса. ИТ спомагат и за 
разгръщане на глобализацията – посредством използването им различни 
мултинационални корпорации успяват да управляват бизнесите си в различни държави 
в реално време. Същевременно, ИТ отбелязват значителен прогрес и във висшето 
образование, което се изразява в иновативните методи на обучение и управление на 
образователния процес (например: системите за дистанционно обучение, отворените 
онлайн курсове, системи за видеоконферентна връзка, електронни библиотеки и т.н.). В 
тази връзка, научните изследвания в областта на ИТ във ВУМ ще бъдат концентрирани 
върху: 

 структура и организация на компютърните системи 
 компютърни комуникации и мрежи 
 операционни системи, системно програмиране, паралелно програмиране 
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 информационни системи и бази от данни, географски информационни системи 
 мултимедийни технологии 
 дистанционно и електронно обучение 
 криптография и защита на данните 
 програмни технологии в Интернет 
 математика за квантови компютри 
 симулационно моделиране на процеси 
 изкуствен интелект 

4.5 Стратегическа ос: Научно развитие по направление 5.12 
„Хранителни технологии“ 

Храната е не само биологична необходимост, но и част от културата на всяко 
общество. Производството на храни изисква то да се осъществява съобразно 
необходимите технологични процеси, но същевременно да бъде безопасно и 
икономически ефективно. В тази връзка, научните изследвания в областта на 
хранителните технологии във ВУМ ще бъдат концентрирани върху: 

 Културни, социални, икономически и политически аспекти на кулинарията и 
производството на храни 

 Икономическа ефективност и организация на кулинарното производство 
 Автоматизация в кулинарното производство 
 Нови техники и методи за приготвяне на кулинарна продукция 
 Нутрициология 
 Запазване, производство и комерсиализация на традиционни храни и напитки 
 Иновации и предприемачество в кулинарията 
 Дизайн на заведения за хранене и развлечение 
 Безопасност на храните 

4.6 Стратегическа ос: Научно развитие в областта на модерните 
обучителни методи и Чуждоезиковото обучение 

Една от приоритетните области в развитието на организационния мениджмънт в 
последните години е превръщането на традиционната организация в “непрекъснато 
учеща се организация”. Този приоритет поставя, от една страна, задачата за развитие у 
студента – съвременен мениджър, на умения за фасилитиране, треньорство, 
наставничество, обучение и развитие на човешките ресурси в организацията, а от друга 
– непрекъснато усъвършенстване на обучителния арсенал от методи на неговите 
преподаватели. Тези задачи се решават чрез Департамента за модерни обучителни 
методи на ВУМ като продължител на традициите на Центъра за научно и педагогическо 
развитие. Един от фокусите на развитие на научноизследователската дейност в 
Департамента е усвояването и развитието на съвременни методи на преподаване по 
чужди езици. Широкото ползване (от всички студенти и преподаватели) на английски 
език, улеснява достъпа до информация и бази данни. Приоритетни научни области за 
периода 2021-2025 ще бъдат:  

 Съвременни методи на обучение 
 Интерактивно обучение 
 Управление на знанието 
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 Иновативни практики в академичното писане 
 Интерактивни методи за самоподготовка и оценяване  
 Образователен мениджмънт в началното, средното и висшето образование 

5 Отчитане и разпространение на резултатите от научните 
изследвания  

Основна задача на научноизследователската дейност на ВУМ  е трансформиране 
на резултатите от научните изследвания в иновации, бизнес продукти и услуги, които ще 
доведат до растеж на икономиката и създаване на заетост в областта на креативните и 
рекреативните индустрии. Тези иновации са организационни, процесни, продуктови и 
маркетингови. Интердисциплинарният подход към изследванията и обединяването на 
изследователите на ВУМ с изследователи от различните партньорски научни 
организации, които да работят в различни области на креативните и рекреативните 
индустрии позволява да се преодолее сегментирането и да се предложат реални 
решения за бизнеса, съобразени с пазарната среда и нивото на развитие на човешкия и 
технологичен капитал. Участието на бизнес-организации- партньори на ВУМ гарантира 
оценяването на изследователските проекти от гледна точка на тяхната пазарна 
приложимост както на ниво експериментални изследвания така и като готови 
иновационни продукти. Съответствието на резултатите от научните изследвания със 
световните стандарти се постига чрез създаване на екипи от учени с доказан 
международен авторитет (публикации в референтни издания с импакт фактор, участия 
в международни и световни форуми, мрежи и екипи). Разпространяването на 
резултатите от научните изследвания ще бъде подпомогнато от специално създадените 
центрове  за технологичен трансфер на ВУМ – Иновационен и изследователски център 
ЕООД и Високотехнологичен парк Добрич ООД. 

Очакваните резултати от настоящата Стратегия са в съответствие с Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация на България и включват: 

1. Постигане на ефективно сътрудничество на наука и бизнес чрез: 

- засилване на връзките между центровете за научноизследователска и развойна 
дейност, висши училища и предприятия; 

- разработване на иновации вкл. нови продукти, процеси, бизнес модели, 
усвояване на добри практики и предоставянето им за използване на целите на 
бизнеса; 

- повишаване на инвестициите от страна на предприятията в 
научноизследователска и развойна дейност; 

- трансфер, експлоатация и комерсиализация на резултатите от научно 
изследователската дейност, включително защитата на авторски права 
посредством лицензии, патенти и пр.  

- създаване на съвместни предприятия, консорциуми и изграждане на мрежи и 
клъстери, които да включват представители на науката и бизнеса. 

2. Подобряване на човешкия ресурс, а именно:  

- укрепване на връзката между висшето образование и изискванията на пазара на 
труда; 
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- засилване на практическото приложение на висшето образование; 
- реформиране на професионалното обучение и квалификация и насърчаването на 

ученето през целия живот; 
- интернационализация на иновациите, което ще повиши качеството на 

научноизследователската дейност и овладяване на феномена „изтичане на 
мозъци. 

3. Създаването на адекватна среда и инфраструктура включително: 

- адекватна и сигурна среда за създаване и разпространение на иновации 
- широколентова-инфраструктура и електронно управление 

Настоящата Стратегия конкретизира следните планирани научни резултати от 
изследователската дейност на ВУМ: 

 Планирани научни резултати:  

- Възстановяване на традиционни технологии за производство на храни и напитки 
и съставяне на технологични карти. Разработени норми за организация на 
производството съобразено с хигиенно-вкусовите изисквания и норми 

- База данни от инвентаризирани ресурси на хранителното биоразнообразие като 
основа за формиране на традиционно знание 

- Наръчници (guidelines) за практическо приложение и внедряване на успешни и 
иновативни бизнес модели 

- Процедури и предписания за организация на фирмите в креативните и 
рекреативните индустрии чрез бизнес инкубатори и споделени работни места 

- Система за оценка и мониторинг на ресурсите в креативните и рекреативни 
индустрии 

- Профили на потребителите на услуги в областта на креативната и рекреативната 
индустрии 

- Процедури и предписания за организация на дейностите по управление и 
промотиране на креативните и рекреативните индустрии (пътни карти), 
включително и за използване на технологични решения за подобряване на 
качеството на преживяванията 

- Карти на националните култури на потребителите на услуги на креативните и 
рекреативните индустрии.  Анализ на резултатите от World Values Survey 

- Заснемане, регистриране и създаване на некинематични модели и модели на 
лицеви реакции за нуждите на разнообразни индустрии (медицина, филмова 
индустрия, компютърни и мобилни приложения и игри и пр.) 

- Разработване на мобилни приложения за целите на креативните и рекреативните 
индустрии 

- Периферни устройства (манипулатори) за интерактивно взаимодействие с 
виртуалната среда 

- Анализ на възможностите за автоматизиране и роботизиране на услугите на 
креативните и рекреативните индустрии  

- Симулационни модели  на бизнес процесите в креативните и рекреативните      
индустрии. Прилагане на имитационни GPSS World модели. 

- Модел на икономика на преживяванията с определяне на ефективните 
направления за развитие.  
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- Модел на анимиране на традиционен обичай с възможност за участие на 
потребители 

- Иновативни модели за изграждане на устойчива туристическа инфраструктура, 
съобразена с изискванията за съхраняване на местообитанията  

- Икономико-симулационни модели на организации (корпорации) от културно-
творческите индустрии, алтернативния и екстремен туризъм 

- Имитационно параметрични модели на инфраструктурата и обслужването на 
събития и услуги на културен, алтернативен и екстремен туризъм 

- Инструменти и насоки за подобряване на стратегиите за управление на 
приходите прилагани от музеи, галерии  други културни институции, къщи за 
гости и други тематични места за хранене и настаняване, фестивали и други 
културни събития, спортни съоръжения 

- Симулационни модели на бизнес процесите в креативните и рекреативни 
индустрии по отношение на управлението на приходите и разходите 

- Технологични решения и модели на мобилно оборудване за алтернативен еко и 
културен туризъм 

- Модели за автоматизирани услуги за алтернативен туризъм (заведения за 
хранене без обслужващ персонал, места за настаняване с автоматизирано 
обслужване, музеи и галерии с автоматизирано обслужване и холограмни 
експозиции и пр.) 

- Икономико-симулационни модели на организации от креативните и 
рекреативните индустрии с роботизирани/автоматизирани услуги или цялостна 
автоматизирана дейност 

- Технологии за приготвяне на традиционни храни и напитки и спецификации за 
необходимо оборудване 

- Унифициран модел за проектиране, подготовка, провеждане и мониторинг на 
местен кулинарен или традиционен фестивал 

- Софтуерни приложения за управление на процесите по организация, протичане, 
отчитане на фестивалното събитие, както и виртуална симулация на  фестивала 

- Експериментални туристически продукти за съучастие на потребители в дейности 
по усвояване на традиционни умения и знания 

- Интерактивни карти с достъпни и атрактивни природни обекти 
- Образователни и демонстрационни продукти и модели за популяризиране на 

туристическите обекти на българската естествена и култигенна флора  

Настоящата стратегия определя следните области на въздействие на резултатите от 
планираните научни изследвания:  

Област на въздействие 1:  

Стимулиране на бизнес предприятия в създаването на комплексен продукт за 
развитието на креативните и рекреативни индустрии;  

Област на въздействие 2:  

Насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии от 
бизнеса за автоматизиране на процесите в икономиката на преживяването 
(робономика, автоматизация на услугите и изкуствен интелект в креативните и 
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рекреативни индустрии). Интензивно използване на новите технологии в творческите 
индустрии за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност: цифровизация 
на културното, историческо, образователно и друго съдържание и създаване на 
виртуални музеи и колекции;  

Област на въздействие 3:  

Използване на интегрирани продукти на икономика на преживяването, като фактор за 
растеж и конкурентоспособност на бизнеса и на регионите.   

Област на въздействие 4:  

Създаване на нови продукти, технологии и бизнес-модели в креативните и рекреативни 
индустрии, чрез успешно прилагане на придобитите нови знания в резултат от научните 
изследвания и развитие.  

Област на въздействие 5:  

Създаване на благоприятни условия за интегрирането на нови технологии в културните 
и творчески индустрии, което да доведе до по-разнообразно и иновативно 
професионално съдържание за крайните потребители 

Стратегията предвижда участието на критична маса от изследователи, които да 
бъдат пряко ангажирани с научни разработки по посочените стратегически направления 
и тематични области, в това число: 

- млади учени, докторанти, пост докторанти и специализанти в тематичните 
области на ИСИС 

- водещи национални и чуждестранни изследователи 
- привлечени учени от други държави или български учени на работа в 

чуждестранни организации 
- учени от транс-национална мобилност и международно сътрудничество 

 

Разпространението на резултатите от научните изследвания обект на настоящата 
Стратегия става посредством разнообразни канали: 

- преподавателска активност 
- мобилност на академичния състав  
- бази данни със свободен достъп 
- научни публикации, в това число индексирани специализирани и популярни 

издания, интернет бази данни, монографии и други публикации в 
материалното или виртуално пространство 

- участия в конференции и други научни форуми 
- договорни изследвания с промишлеността и защита на интелектуална 

собственост на откритията и изобретенията на ВУМ 
- нови продуктови разработки, в това число и т.н. „spin-off” 
- лицензиране на университетски изобретения, патенти, придобити права на 

интелектуална собственост 
- партньорства с професионални организации, търговско-промишлени 

палати, браншови организации и др. 
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- ресурси на медии, специализирани издания, специализирани уеб-сайтове, 
социални медии 

- трансфер на знания и иновации посредством създадените специализирани 
центрове  за технологичен трансфер на ВУМ: „Иновационен и 
изследователски център” ЕООД и Високотехнологичен парк Добрич ООД  

 

Заключение  
Настоящата стратегия, както и стратегическите оси в различните научни 

направления предлагат ясна визия и насоченост за предстоящите научни изследвания 
във ВУМ, съобразени със съвременните тенденции. Стратегията отчита отговорностите 
на висшето училище, както и възможностите, които стоят пред него. С приемането на 
настоящата Стратегия академичният състав на ВУМ счита, че тя е широкообхватна, но 
изпълнима, и ще допринесе както за академичното израстване на институцията, така и 
за редица социални ползи, идващи от акцента върху практико-приложната стойност на 
научната продукция. Подкрепата на стратегията се очаква да дойде както от самото 
висше училище, така и от местното управление, бизнес организациите и националните 
и европейските програми за научни изследвания. 

Целите, приоритетите и задачите в сферата на научноизследователската дейност 
на ВУМ са амбициозни. Наред с преследването на целите, заложени в Стратегията, ВУМ 
ще се стреми да съхрани академичните си традиции, като ги мултиплицира в 
образователния процес, за да продължи да подготвя висококвалифицирани 
специалисти с практическа и теоретична подготовка.  

Стратегията за развитие на научноизследователската дейност и приложните 
изследвания е част от цялостната Система за управление на научноизследователската 
дейност на ВУМ. Конкретните задачи и цели по отделните направления на развитие на 
НИД и приложните изследвания са конкретизирани в редица вътрешни документи –
правилници и наредби за работа на отделните звена, в които се осъществява НИД и 
приложни изследвания, план за работа на отделните звена, както и други документи, 
регламентиращи отделни аспекти от дейността по управление на НИД. Всички вътрешни 
нормативни документи, отнасящи се до управлението на НИД и приложните 
изследвания са неразделна част от Системата за управление на НИД на Висше училище 
по мениджмънт, гр. Варна.  

 

Настоящата Стратегия за развитие на научната дейност на Висше училище по 

мениджмънт е приета на Общо събрание на Висшия академичен форум от 11 

февруари 2021 г. 

 


