
П Л А Т Ф О Р М А
за бъдещата дейност

НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ 

КАНДИДАТ ЗА РЕКТОР НА УАСГ В ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА

„Р абота  за  единство на всички  ф акултети. 
За  просперитет на У А С Г чрез развитие  и  екипна р аб о та "

Уважаеми колеги,

Демокрацията е царство на словото. Тя е начин на управление, основан 
върху избори. А всеки избор е свързан с изграждане на лично и колективно 
мнение, с харесване и нехаресване, с предпочитане на едни личности, идеи и
обещания пред други.

Преди четири години спечелих доверието Ви с програма, в която 
обещах, заедно с Вас, да работя за превръщането на УАСГ в желания 
Университет за образование на младите хора у нас. Изминалият мандат се 
характеризираше с пълна прозрачност в управлението, поддържане на 
академичен и колегиален климат, както и значително повишаване на 
трудовите възнаграждения и то в изключително тежката финансова ситуация, 
в която се намираше Университетът при встъпването ми в длъжност в края на 
2015 г.

Днес ми е малко по-лесно да Ви представя платформата си за бъдеща 
дейност, тъй като през изминалите четири години, под мое ръководство, се 
извърши сериозна по обем аналитична и техническа работа. Положиха се 
основите на много инициативи, които освен, че издигат престижа на УАСГ, 
носят и немалки по размер финансови постъпления.

Настоящата платформа е разработена въз основа на четиригодишния 
опит в управлението, резултати, проучвания и мнения, проведено 
социологическо проучване на широк кръг процеси в Университета, Стратегия 
за развитие на УАСГ, Стратегия за развитието на висшето образование в 
Република България, поетапно въвеждана от МОН, бюджетната прогноза на 
правителството до 2021г., както и икономическите прогнози на ЕК за развитие 
на отделните държави в ЕС.

Основата на бъдещата ни работа трябва да бъде изпълнението на 
следните главни задачи:

• Най-важното е УАСГ да бъде желаният университет за 
образование на младите хора. Това трябва да продължим да го 
правим всички ние заедно;

1



• Цялата наша дейност да е насочена към висока професионална 
подготовка на знаещи и свободно мислещи млади хора. Трябва 
да работим за студентите, но и със студентите;

• Пълна прозрачност в управлението и персонално внимание 
към всеки член на университетската общност;

• Увеличаване на трудовите възнаграждения на 
преподавателите и служителите в следващите четири години 
минимум с 40,5%;

• Създаване на постоянна комисия, която да оказва помощ при 
академичното израстване на преподавателския състав;

• Продължаване на ремонта и обновяването на студентските 
общежития в постоянен диалог със студентите.

I. ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

За да може един университет да съществува, той трябва да има 
достатъчен брой студенти, за да може да поддържа разумен брой на 
академичния си състав. Привличането на студенти е сред най-големите 
проблеми за нашия Университет. Главните причини за това са демографската 
криза в страната и недостатъчният прием на чуждестранни студенти.

1. Подобряване качеството на предлагания образователен продукт
„знание"

• Подобряване на продукта „знание". По-пълно съгласуване на 
учебните програми между факултетите; култивиране на таланти в 
областта на инженерните и архитектурни науки, подпомагане на 
младежките конференции и олимпиади като място за начало на 
професионалната и научна кариера на студентите;

• Възпитание чрез продукта „знание". Да възпитаваме у младите 
специалисти комплекс от качества: знания, професионални умения и 
мобилност, предприемчивост гъвкавост, прецизност, способност за 
усвояване на нови знания, възможност за бързо интегриране в екип, 
толерантност;

• Иновативни промени в продукта „знание". На базата на 
интердисциплинарните връзки да се изграждат курсове, в които 
отделни теми или глави да се развиват от тесни специалисти в 
областта. Интердисциплинарният подход е водещ в развитието на 
научния прогрес;

• Мотивиращо действие на продукта „знание". Презентации и 
лекции на успели възпитаници на УАСГ с цел представяне на техните 
експертни и управленчески успехи. Мотивацията на студентите за 
обучение ще бъде повишена, ако имат примери и цели, които да



преследват, вяра, че усилията днес ще дадат успешна реализация и 
просперитет утре;

• Приложение в практиката на продукта „знание". 73% от
студентите изискват по-продължителни практики. Това ще се 
осъществи, като чрез посредничеството на Университета във фирми 
със сериозно отношение към проектиране, строителство и 
експлоатация се наемат през лятната ваканция студенти, които ще 
бъдат полезни на работодателя и същевременно ще усетят 
обстановката в конкретната фирма. Този стаж би играл ролята на 
пробен период и за двете страни в едни евентуални бъдещи 
отношения между тях.

2. Визия за внедряване на новите технологии в УАСГ
4.1. По-широко използване на цифровите технологии в 
строителството

• УАСГ инициира създаването на Дигитален хъб в строителството, като 
по цялата верига в строителството включим знанията, уменията и 
експертизата;

• Създаваме център за разработване и по-широко прилагане на BIM 
технологиите в строителството.

Инициираме и организираме една от първите кръгли маси с 
представители на законодателната и изпълнителната власт, браншовите 
организации и отделни експерти по проблемите на BIM технологиите и 
създаването на дигитален хъб в строителството и строителната индустрия. 
Убеден съм, че това е място, в което нашият Университет трябва да заеме 
водеща позиция.

4.2. Създаване на онлайн академия за дистанционно обучение
Тъй като в близките 4 - 5  години се очаква броят на завършващите 

средното си образование у нас да бъде между 40 и 45 хиляди (по 
статистически прогнози), предвиждаме създаването на онлайн академия, 
която представлява дигитална платформа, осъществяваща обучение от типа 
„индивидуални уроци" директно вкъщи, навсякъде по света, насочено към 
чуждестранни студенти. Това е изпитан подход на водещи западни 
университети да предоставят висококачествени образователни услуги на 
достъпни цени, като елиминират визовите процедури, които са една от най- 
съществените пречки пред студентите от страните извън ЕС и ЕИП.

След детайлно проучване на над 100 университета от Обединеното 
кралство, САЩ и Австралия, предлагащи онлайн обучение по строително 
инженерство, с моя екип изготвихме подробен бизнес модел за откриване на 
такъв тип обучение в УАСГ.

Според предварителните разчети, в рамките на 5 -  6 месеца можем да 
извършим акредитация на специалностите, с които ще започнем, като 
паралелно с това създадем обучителната платформа.
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Очакваните годишни приходи от онлайн обучението са в размер на 
около 500 хиляди лева от курс. При насищане със студенти и в петте курса на 
обучение, към бюджета на Университета могат да се очакват приходи в 
размер на около 2,5 млн. лева.

3. Визия за отваряне на Университета към света и бизнеса
Преди четири години започнахме усилена работа по привличане на 

студенти от азиатския регион -  главно от Китай и Индия. Проведохме десетки 
срещи, подписахме множество договори за сътрудничество, посетихме редица 
страни в Европа и Азия. Организирахме интересни събития зад граница. 
Въпреки положените усилия, до сериозен успех в привличането на студенти 
за дългосрочно обучение не се добрахме. Основна причина за това са 
пречките в законодателната база, която третира приема на граждани от 
страни, извън ЕС и ЕИП, както и издаването на дългосрочни визи.

Все пак за първи път успяхме да реализираме и наложим в УАСГ 
краткосрочно обучение за студенти от специалност „Архитектура" и 
„Строително инженерство" („Хидростроителство") от Техническия университет 
Гуджарат -  Индия. Обучението през първите 2 години премина на много 
високо професионално ниво. Продължаваме да получаваме благодарствени 
писма от изкаралите обучението си при нас младежи. Чест е да разберем, че 
там, в далечна Индия, те са създали и с гордост членуват в клуба „Студенти 
на УАСГ". Освен издигането на престижа на Университета, тази дейност 
генерира и значителни приходи за УАСГ.

Съдържанието на програмата за 2020 г. вече е договорено с 
Техническия университет Гуджарат, като са заложени по-голям брой студенти 
в сравнение с 2019 г.

Наред с тази програма сме разработили и други проекти, чиято 
реализация стартираме от пролетта на 2020 г.:

• Програми за обучение в специалностите Архитектура и Строително 
инженерство за средносрочен период -  между 2 и 3 месеца;

• Организиране на специализирани курсове, по тематики, които в 
момента са интересни в Индия, с продължителност 4 - 5  седмици;

• Реализиране на студентска и преподавателска мобилност по Еразъм +.
По отношение на взаимодействието с бизнеса бяха реализирани 

интересни и нетрадиционни мероприятия като например „Таланти за 
бъдещето", в което много успешно взеха участие студенти от всички 
факултети на УАСГ. И в следващия мандат ще заложим на търсенето на нови 
форми на взаимодействие с фирмите от бранша, които провокират 
креативността и фантазията на нашите студенти. Особено внимание ще 
обърнем на култивирането на таланти.

Ще продължим контактите с бизнеса на равноправна основа при пълно 
запазване на независимостта и автономността на Университета. 
Н е д о п ускан е  нам еса  на би зн еса  в у п р а в л е н и е то  на У А С Г.
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4. Визия за рекламна стратегия на УАСГ
В предходния мандат бе извършена значителна по обем работа, която 

даде резултати в отварянето на Университета пред обществеността и 
достигането до много широка аудитория сред кандидат-студентите. Основните 
подходи, които ще продължаваме да доразвиваме и усъвършенстваме, са 
следните:

• Модернизиране на сайта на УАСГ, който да позволява връзки с 
форумите и социалните мрежи, където да се подава по подходящ 
начин търсената от кандидат-студентите информация. Тук 
действително се забавихме през изтеклия мандат. Извърши се 
значителна проучвателна дейност, но не достигнаха сили и средства 
сайтът на Университета да бъде подменен с по-модерен и отговарящ 
на съвременните стандарти. В следващия управленски мандат ще 
доведем започнатото до край и УАСГ ще притежава нов модерен 
интернет сайт. Вече сме осигурили финансов ресурс;

• Експониране на интересните и положителни събития от 
университетския живот в различни информационни канали: интернет 
сайт, фейсбук страница, университетски видеоканал;

• Инициирахме и започнахме организирането на кампания под надслов 
„София -  най-големият университетски град в България",
имаща за цел запознаване на средношколците с особеностите на 
професиите, които се предлагат в софийските висши училища. 
Кандидат-студентите трябва да знаят за какво се обучават и 
какво се изучава в УАСГ. Събитието ще се проведе през м. март 
2020 г. в сградите на УАСГ и ще включва интерактивни презентации 
на редица специалности, изучавани в университети на територията на 
гр. София. Тук сме осигурили съдействието и подкрепата на МОН и 
Столична община;

• Провеждане на мащабни по своя характер дни на отворените врати в 
УАСГ, по време на които кандидат-студентите да се запознаят с 
формите, методите и предизвикателствата на обучението в нашия 
Университет;

• Провеждане на летни семинари с участието на доказали се 
професионалисти в бранша, които целят популяризирането на 
професиите на инженера и архитекта сред учениците в последните 
класове на средните училища;

• Реализиране на дигитален маркетинг с цел достигане до максимално 
широк кръг кандидат-студенти. Този подход даде добри резултати 
през последните две кандидатстудентски кампании, като през 2019г. 
информацията за предлаганите от Университета специалности 
достигна до над 190 хиляди уникални потребители;

• Провеждане на разнообразни събития в Университета, използвайки 
уникалното му местоположение в центъра на града и значителния
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сграден фонд, който да се отвори за широката общественост и да се 
витализира.

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
С приемането на ЗРАСРБ (05.05.2018 г.) и Правилника за неговото 

прилагане, развитието на академичния състав в УАСГ е в условията на нова 
законова реалност.

Условие за развитието на всяка институция е приемствеността между 
поколенията, от което зависи нейното съществуване. Макар УАСГ да 
разполага със сериозен кадрови потенциал, необходимо е полагане на 
постоянни грижи за неговото попълване, развитие и израстване. За целта е 
необходима правилна политика за усъвършенстване и доизграждане на 
преподавателите, която да се основава на грижата към всеки един от тях. 
Академичното израстване на над 250 човека е невъзможно без 
конституирането на научни журита, съгласно изискванията на чл. 26 от 
ЗРАСРБ. Политиката, която ще следвам през следващия мандат, е за 
достигане на минималните критерии за академично израстване на 
преподавателите и регистрирането им в НАЦИД. В тази насока аз и моят екип 
ще насърчаваме ръководствата на катедрите в УАСГ за обявяване на конкурси 
за всеки преподавател, който е изпълнил минималните национални критерии 
за съответната академична длъжност, при спазване на ЗРАСРБ. Тази политика 
ще се формира на базата на ясни и безпристрастни правила за оценка и 
израстване на академичния състав, чрез създаване на постоянна комисия 
за академично израстване, която да:

• Работи индивидуално и оказва логистична помощ на преподавателите 
при покриването на изискванията на НАЦИД;

® Отделя специално внимание към младите преподаватели като 
инвестиция в бъдещето;

• Организира редовни срещи с преподавателския състав по отношение 
на добри практики и помощ в конкурсите за академично израстване.

III. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
За развитието на научно -  изследователската и проектантската дейност 

предвиждам съсредоточаване на усилията ни в следните основни действия:
• С оглед участието на Университета в реализирането на големи научни 

проекти, финансирани от външни европейски и международни 
програми, ще открия звено, съставено от външни експерти, което да 
оказва високо квалифицирана помощ при подготовка на формулярите 
за кандидатстване. Целта на звеното е да засили присъствието на 
академичната ни общност в големите научни програми и проекти, 
повишавайки значително доходите на преподавалите от университета. 
Привличането на финансовите инструменти за научни изследвания и 
иновации в рамките на инициативата на ЕС и други международни
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организации ще осигури стабилна финансова среда и мотивация на 
преподавателите от УАСГ за добиване на нови знания, за проучване 
на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, 
процес, услуга или решение. Участието на Университета ни в научни 
проекти, самостоятелно или в партньорство с университети от други 
държави, ще предостави възможност на преподавателите за научни 
постижения, открития и нововъведения, пренасяйки иновативните 
идеи от листа, през лабораторията, до пазара;

• Като принципал на „УАСГ-ЦНИП" ЕООД ще съдействам за привличане 
на значими проектантски задачи, които да бъдат изпълнявани от 
преподавателския състав на Университета.

Нямам частна проектантска или каквато и да е друга фирма. 
Нямам и приходи по договори извън „УАСГ-ЦНИП" ЕООД. Така 
финансово допринасям за Университета.

Наред с това ще работя за повишаване на качеството на научната и 
публикационната дейност посредством:

• Организиране на регулярни видеоконференции с партньорските ни 
университети. Вече имаме положителен опит;

• Организиране на ежегодни срещи с преподавателския състав по 
отношение на нови тенденции в научното публикуване и рецензиране;

• Промяна в начина на научно публикуване в Годишника на УАСГ, чрез 
което се цели да се изпълнят изискванията за включването му в 
световноизвестните бази данни, изисквани от ЗРАСРБ.

IV. ВИЗИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Ще продължим започнатите в предходния мандат действия, свързани с 

повишаване на ефективността, компетентността и приветливостта чрез 
оптимизиране работата на администрацията. Ще продължим 
сътрудничеството и диалога си със студентите за по-активното им 
участие в управлението на Университета. Непрекъснати контакти и дискусии 
със Студентския съвет. Ректоратът ще бъде място, където всички 
студенти са добре дошли.

Ще продължим практиката на вземане на управленски решения при 
максимално спазване на принципа на справедливостта. В домейна на УАСГ бе 
създаден модул за провеждане и статистическа обработка на анкети по 
актуални въпроси. В бъдещия мандат този модул ще започне да функционира. 
Целта е по този начин ръководството на Университета да разполага с една 
представителност на мнението на академичния състав по един или друг важен 
казус.

Притежаваме дигитална платформа за управление на администрирането 
на учебния процес, която е в период на тестване и изчистване на 
неточностите. Предстои нейното внедряване, което ще облекчи значително 
работата на академичния и административния персонал.



В предходния мандат УАСГ, съвместно с ЦППКОП, разработи проект 
„Анализ и оценка на риска с цел идентифициране на възможности за 
корупционни практики в УАСГ. Модел на решение"

Ще работя за изпълнение на препоръките в окончателния доклад от 
проекта, които могат да се обобщят в следните точки:

• Разширяване на звеното за управление на качеството, което да 
извършва регулярно анализ и оценка на риска от събраната и 
обобщена контролна и статистическа информация от всички дейности, 
в т.ч. и относно анализ на натовареността на служителите и 
ефективността на дейностите. Същото звено регулярно ще извършва 
анализ и оценка на риска, анализ на ефективността и натовареността 
на служителите. На база на извършения анализ на натовареността на 
служителите ще се предприемат мерки за оптимизация на работата на 
персонала чрез:

A) Планиране на работата по начин, който осигурява равномерно 
натоварване на служителите с цел да се избягват стресови ситуации и 
напрежения в колектива;

Б) Възлагане на служители да изпълняват други задължения, чрез 
съвместяване на две длъжности -  постигане на удовлетвореност на 
служителя чрез по-високо заплащане и уплътняване на работното 
време;

B) Въвеждане на стандарт за дейността -  необходимо време за 
обслужване на клиент/студент, за почистване (количествени 
показатели) и съответно изчисляване на обема (необходимото работно 
време) и обхвата на задълженията на служителите;

• Извършване на преглед на административните звена и техния статут. 
Преразпределение на звена и съответни отговорни лица според 
политиките и програмите/дейностите и при съобразяване на 
вертикалните и хоризонтални връзки.

V. ВИЗИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
В началото на изминалия мандат се сблъскахме с нелеката задача да 

оцелеем икономически, с което не само се справихме, но и успяхме 
значително да увеличим трудовите възнаграждения. От финансов дефицит 
в размер на 2,8 млн. лв. в началото на 2016 г. до края на изтеклия 
мандат възнагражденията бяха увеличени с 31,7%.

От опита, който натрупах през изминалите четири години, мога уверено 
да заявя, че основният приход в бюджета е от държавната субсидия, чийто 
размер е в пряка зависимост от комплексната оценка на Университета (УАСГ е 
с най-висока комплексна оценка от висшите училища в страната) и броя на 
обучаваните студенти. През следващия мандат ще продължаваме да работим, 
както за увеличаване на комплексната ни оценка, така и за поддържане на
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тенденцията от последните две кандидатстудентски кампании да увеличаваме 
броя на приетите първокурсници.

Допълнителни приходи ще бъдат реализирани, както от 
продължаващото краткосрочно обучение на чуждестранни студенти, така и от 
въвеждането на онлайн академията.

Известни постъпления в Университета се реализират и посредством 
отдаването под наем на площи и помещения за краткосрочно и дългосрочно 
ползване. Имаме какво да подобрим в тази насока чрез по-атрактивното 
рекламиране на обектите, които са предмет на тази дейност.

В началото на изтеклия мандат, когато търсихме изход от тежкото 
финансово положение, възникнаха идеи за отдаване на допълнителни 
помещения от сградния фонд на УАСГ, които се използват за учебна дейност. 
Днес мога категорично да обещая, че няма да променям 
предназначението на която и да е учебна зала или лаборатория с цел 
отдаването й под наем.

В платформата си за предходния мандат бях отделил специално 
внимание на темата за оптимизиране (намаляване) на разходите. Тук само ще 
подчертая, че наложената през изминалите четири години финансова 
дисциплина ще продължава да се спазва. Това е естествено условие за добро 
развитие.

Ясно съзнавам, че Университетът се управлява от Общото събрание, 
след това от колективния орган -  Академичния съвет и най-накрая от 
Ректора. Затова, ако получа отново Вашето доверие, съвместно с моя екип ще 
продължа да работя с утвърдения в предходния мандат стил в 
управлението, основаващ се на проява на специално внимание към всеки 
един член на академичната общност на Университета, на всеки един отделен 
проблем и прилагане на стратегии, основаващи се на справедливостта и 
взаимната полза.

Преди четири години получих от Вас доверие на кредит. Сега се 
изправям пред Вас за кредит на допълнително доверие, за да продължим 
работа по издигане на престижа на нашия Университет.

26. 11. 2019г. 
гр. София

С уважение: ^
(проф. д-р инж. Иван Марков)
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по Архитектура, Строителство и Геодезия, София.
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-  6 месечна специализация в Scientific Application group (SCIA n.v.), Herk- 
de-Stad, Belgium. Специализация по разработване на софтуер за строително 
проектиране и създаване на графични потребителски интерфейси.

Езици за програмиране:
С, BASIC, FORTRAN, Delphi

Специализации:

Приноси и постижения:
a. В областта на науката:

Над 50 публикации по строително инженерство (включително 4 книги) и числени 
методи в строителната механика -  приложение на метода на крайните елементи за 
статично и динамично изследване на строителни конструкции, приложение на 
числени методи в строителната динамика, оптимално проектиране на конструкции.

Научен ръководител на трима докторанти, от които двама успешно защитили.

b. В практиката:
1. Участие в по-важни проекти:

• Жилищни, обществени и промишлени сгради в България.
• 16 конструктивни експертизи.
• Динамично изследване на фундамента на турбогенератора на пети блок на АЕЦ 

"Козлодуй".
• Динамичен гасител на трептения на телевизионна кула гр. Русе.
• Сеизмични изследвания и проект за реконструкция на АЕЦ "Козлодуй".
• Оценка на състоянието на храм-паметник „Св. Александър Невски".

2. Разработени програмни системи:
1. CESAN-FRAME -  програмна система за равнинни рамкови конструкции: 

статичен и динамичен анализ, устойчивост и геометрически нелинейни решения; 
графично представяне.

2. CESAN-PLANE -  програмна система за статическо изследване на равнинно 
напрегнато и равнинно деформирано състояние.

3.Програми за ветрово изследване на пространствени рамки.
4. Програми за пластично поведение на стоманени рамки (разработени в SCIA 

n.v., Belgium).

c. В областта на висшето образование:
Водени лекции и упражнения по следните дисциплини:
-  Строителна механика
-  Устойчивост на строителни конструкции
-  Динамика на строителни конструкции
-  Приложна теория на еластичността и пластичността
-  Метод на крайни елементи
-  Автоматизирано проектиране на конструкции
-  Динамика и устойчивост на хидротехнически съоръжения
-  Строителна статика


