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РЕЗЮМЕ  НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

 

НА  ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ 

 

представени за участие в конкурс за нуждите на Варненски свободен 

университет ,,Черноризец Храбър“ за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието (Управление на образованието) в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, обявен от Шуменски университет ,,Еп. Константин 

Преславски” в Държавен вестник,  бр.12/12.02.2021 г. 

         

За участие в обявения от Шуменски университет ,,Еп. Константин 

Преславски” конкурс за заемане на академична длъжност ,,доцент“, ВЕСЕЛИН 

ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ  представя за рецензиране следните научни трудове и 

публикации, които са описани в Списък на публикациите за рецензиране и Справка 

за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 от 

ЗРАСРБ.  

ТИПОЛОГИЯ НА ИЗДАДЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 Книги – 1 (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

 Монографии – 3 (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

 Хабилитационен труд – монография – 1 (от приложен списък на публикациите 

по конкурса). 

 Студия - 3 (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

 Статии – 14 (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

           Посочените научни публикации попадат в следните категории: 

1. Хабилитационен труд, съгл. чл. 24, ал.1, т.3 от ЗРАСРБ  - монография – 1 бр.  

2. Публикувани монографии, които не са представени като основен хабилитационен 

труд - 3 бр.   

3. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

научна степен „доктор на науките“ - 1 бр.  

4. Статии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране - 14 бр. 

5. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране  -  3 бр. 
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ПРЕДСТАВЕНИТЕ РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА 

КОНКУРСА СЕ ОТНАСЯТ КЪМ СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ: 

 

I. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:   УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ 

 

 Хабилитационен труд – монография – 1 (№1) (от приложен списък с публикации 

по конкурса). 

 Монографии  - 1  (№ 2)  (от приложен списък с публикации по конкурса). 

 Статии – 10 (№1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17) (от приложен списък с публикации 

по конкурса). 

 Студии – 2 (№6, 15) (от приложен списък с публикации по конкурса). 

                                

1. МОНОГРАФИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Делегираният бюджет в условия на 

финансова децентрализация на училищното образование. Хабилитационен труд, 

съгл. чл. 24, ал.1. т.3 от ЗРАСРБ. Изд. ,,Славена“. Варна, ISBN 978-619-190-179-1, 

214 с. 

РЕЗЮМЕ:  Представеният хабилитационен труд ,,Делегираният бюджет в условия 

на финансова децентрализация на училищното образование“ се характеризира със 

следните параметри: 

          Обект на изследване e делегираният училищен бюджет на ОУ ,,Добри 

Чинтулов“ - Варна за 2020 г., в условия на финансова децентрализация на училищното 

образование. 

           Предмет на изследване е съставяне на делегиран училищен бюджет в 

контекста на въвеждане на системата на делегираните  бюджети. 

          Целта на изследване е да се анализират основните фази на бюджетния процес, 

пряко свързан с функционирането на делегиран училищен бюджет в ОУ ,,Добри 

Чинтулов“ за  2020 г., в съответствие с параметрите на институционалната среда и 

утвърдената законодателна нормативна база.        

            За постигане на формулираната цел се извеждат следните  основни задачи: 

  Да се изследва степента на финансова децентрализация в училищното 

образование чрез предоставената финансова автономност, реализирана с въвеждане на 

делегиран училищен бюджет. Въз основа на неговите специфични характеристики да 
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се изготви институционален анализ на процеса на финансово делегиране на 

публичните средства  на всички управленски равнища. 

      Чрез прилагане на деск - анализ да се проучи действащата законодателна база 

(законова и подзаконова) на различните равнища на управление на делегирания 

училищен бюджет, като част от публичните финансови  ресурси.  

      Въз основа на действащото законодателство и подзаконова нормативна база да се 

направи анализ на фазите на бюджетния процес, определящи икономическите 

параметри на изследвания делегиран  бюджет. 

      Да се идентифицират и анализират специфичните механизми за мониторинг и 

контрол на прилаганата система на делегиран бюджет в изследваната образователна 

институция. 

      Чрез стандартизирана анкета за изследване на педагогическите специалисти  в ОУ 

,,Добри Чинтулов“ - Варна да се идентифицират и анализират оценки, мнения и 

нагласи, от които се генерират изводи за социално-икономическите последици от 

прилагането на системата на делегиран бюджет. 

В хода на изпълнение на задачите авторът представя основната теза, която има 

следната формулировка: Ефективното прилагане и управление на системата на 

делегиран училищен бюджет в ОУ ,,Добри Чинтулов“ - Варна, в условия на 

децентрализация на училищното образование, оказва позитивно въздействие върху 

повишаване на финансовата автономност на училищната институция, 

оптимизиране и разпределение на публичния финансов ресурс, допълнителното 

материално стимулиране на персонала, подобряване на труда на педагогическите 

специалисти, стимулиране на собствените приходи и модернизиране  на  

материалната  база.             

Постигането на целта и изпълнението на основните задачи се осъществява  с  

определен  изследователски  инструментариум: 

1.  Анализ на документи (деск - анализ), който включва: 

   литературен обзор на съществуващи изследвания и анализи по проблема; 

   проучване на нормативната законодателна база; 

   проучване на емпирични данни; 

   проблемни области, свързани с практическо прилагане на системата на делегиран 

бюджет. 
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2. Метод на индивидуалната стандартизирана анкета - за проучване на мнения и 

оценки на педагогическите специалисти като заинтересовани лица от прилагане на 

системата на делегирания училищен бюджет.   

3. Логически методи - анализ, синтез, обобщение и сравнение, които служат за по-

пълно представяне на различни икономически характеристики, обобщения и изводи. 

Монографичното изследване се състои от въведение, три глави, заключение и 

литература общо в обем от 216 страници. В него са позиционирани 16 таблици, 5 

схеми и 11 приложения.  

          Първа глава: ДЕЛЕГИРАНИЯТ УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ - ЧАСТ ОТ 

ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ е уводна. В нея се очертават  

теоретичните аспекти на финансовата децентрализация като средство за 

балансиране на ресурси, права и отговорности на всички равнища на управление, 

която се реализира чрез преразпределение на услуги и правомощия от по-високите 

към по-ниските равнища на управление. Разгледан е процесът на децентрализация 

включващ сфери, свързани с предоставяне на правомощия, делегиране на 

управленческа и финансова власт. Анализирани са основни характеристики на 

делегирания училищен бюджет. Очертани са делегираните правомощия на 

директора като второстепенен разпоредител с публични средства. Представени са 

основните мотиви за въвеждане на системата на делегираните бюджети в България. 

Предложена е методика за оценка на степента на делегираност. Направен е анализ 

на особеностите на два типа бюджет - ,,делегиран“ и ,,аналитичен“. Изяснени са 

основни понятия, свързани с прилагането на делегирания училищен бюджет - 

,,постъпления-приходи“, ,,трансфери на средства“ (получени/предоставени, общи и 

целеви), ,,приходи от такси и собственост“, ,,разходи“ (трудови и за издръжка), 

,,приходи и разходи“ (текущи и еднократни)  и ,,Единна бюджетна класификация“.  

           Осъществен е анализ на приходната и разходната част на предложения 

делегиран училищен бюджет. Представени са нови моменти от финансирането на 

образователните институции, свързани с разпределение на средства по три основни 

стандарта за финансиране на делегирани от държавата дейности - стандарт за 

деца/ученици, стандарт за институция, стандарт за група/паралелка, които се 

определят в зависимост от редица показатели, свързани с цялостния процес на 

обучение и възпитание в различни по тип образователни институции. В схема 1 се 

визуализира мястото на делегирания училищен бюджет  в консолидирания държавен 

бюджет на Република България.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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                                                                                                 Схема 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този аспект са изяснени регулаторните отношения на общините с 

образователните институции. Очертани са специфичните характеристики на 

системата на делегираните бюджети в България. В представената таблица 1 се 

дефинирани очакваните дисбаланси и последици, в случаи, при които системата на 

делегираност не бъде въведена в училищното образование.                                                                                                                        

                                                                                                                    Таблица 1 

ДИСБАЛАНСИ ПОСЛЕДИЦИ 

 

Директорът на 

образователната институция  

не участва във вземане на 

решения по дейността 

Несправедливо разпределение на 

финансовите средства в 

училищния бюджет 

Липса на управленски 

правомощия 

Голяма численост на персонала и 

ниска пълняемост на учениците в 

паралелките 

Липса на финансови 

правомощия 

Неефективно използване на 

финансовите средства 

 

Направен е подробен институционален анализ на финансовото делегиране на 

всички равнища на управление, което се явява важна стъпка към реализация на 

реформата към децентрализация.  

КОНСОЛИДИРАН  ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

Бюджети на 

Министерства 

и ведомства 

 

Централен 

бюджет 

Бюджет на 

Сметна 

палата 

Бюджет на 

ВСС 

ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 

ДЕЛЕГИРАН 

УЧИЛИЩЕН 

БЮДЖЕТ 

Бюджет на НЗОК, БАН, 

БНР, БНТ, НОИ и др. 
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Задълбочено е изследвана правно-нормативната и законодателна уредба за 

въвеждане на системата на делегираните бюджети в образователните институции, 

включваща законови и подзаконови нормативни актове, вътрешно-училищни  

правила, процедури, системи и др.   

Във втора глава: ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕЛЕГИРАН УЧИЛИЩЕН 

БЮДЖЕТ се представят етапите на въвеждане на системата на делегираните 

бюджети и правилата и процедурите за формиране и разпределение на 

финансовите ресурси в делегирания бюджет на ОУ ,,Добри Чинтулов - Варна. 

Идентифицирани са източниците на финансиране. В схема 2 са представени 

основните фази на делегирания училищен бюджет.                                                                                   

                                                                                                     Схема 2 

 

Авторът анализира основния механизъм на разпределение на средствата от 

делегираните бюджети в системата на училищното образование. Представени са 

формули за определяне на финансовите средства и техните компоненти в контекста 

на установената нормативна база - стандарти и нормативи за делегирани от 

държавата дейности за обучение и възпитание на учениците. Представен е реално 

функциониращ училищен бюджет, разработен въз основа на специфичните 

характеристики на изследваната образователна институция, законовите и 

подзаконови разпоредби, съотносими към системата на прилагане на делегираните 

бюджети в страната и положителния опит на община Варна, в този аспект от 

управлението на публичните училищни финанси.  
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В тази глава подробно се анализират основните и допълнителните 

компоненти на формулите за разпределение на финансовите средства за всяка 

отделна дейност в училищното образование от първостепенния разпоредител. 

Посочени са средствата по норматив и допълващи стандарти, които 

образователните институции получават от държавния бюджет за подпомагане на 

равния достъп до образование и подкрепа на личностното развитие. Изведени са 

нови моменти, свързани с определяне на стандартите при отчитане на 

регионалните и общинските различия. Ясно са обосновани стандарти за 

делегираните от държавата дейности, които са приложими към разработения 

училищен бюджет. Направен е анализ на методологията и етапите на изработване 

и приемане на общинската формула за разпределение на финансовите средства на 

образователните институции в община Варна. Въз основа на сравнителен анализ на 

планираните средства за текущата и предходната година се достига до извода, че 

увеличаването на броя на учениците в образователната институция, както и на 

средствата по стандарти за делегирани от държавата дейности  през 2020 г. води до 

нарастване на средствата в училищния бюджет.  

Представени са формулите за определяне на финансовите средства в 

училищния бюджет и техните компоненти в контекста на установената нормативна 

база. Съобразно характеристиката на делегирания бюджет и след оценка на 

финансовите ресурси е направен анализ на приходната и разходната част. Авторът 

очертава различни подходи при разпределението на разходната функция на бюджета, 

процедурата при планирането на бюджетните средства, която е въз основа на 

приетите вътрешни правила за организация на работната заплата в изследваната 

образователна институция. Изготвен е комплексен анализ на бюджетните 

параграфи  по делегирания бюджет за 2020 г. Въз основа на направеното изложение, 

свързано с механизма за разпределение на финансовия ресурс от първостепенния 

разпоредител към образователните институции са направени следните изводи:                                                                                                                                                                                                                          

 Разпределението на финансовия ресурс от високи към по-ниски равнища на 

управление чрез въвеждането на ясни механизми - формули, правила и процедури 

определя  финансовата стабилност на училищния делегиран бюджет.  

 Важен елемент от процеса на финансиране е прилагането на формула, която по 

своята същност представлява ,,механизъм за разпределение“, който обединява 

различни показатели и ,,съвкупност от правила“.  
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 В процесът на финансово обезпечаване формулите се явяват важен трансферен  

механизъм, тъй като чрез тях една институция доставя на друга финансови средства 

при спазване на принципите на прозрачност, обективност и справедливост. 

  На равнище първостепенен разпоредител се утвърждават механизми и правила 

за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите.                

В трета глава: МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА НА 

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ са представени етапите на въвеждане на Единната 

информационна система за управление на училищното образование. Очертана е 

актуалната правна рамка за въвеждане на Системата за финансово управление и 

контрол и е изготвен анализ на нейните специфични особености. Подробно са 

анализирани нейните елементи - контролна среда, управление на риска, 

контролните дейности, информация и комуникация и мониторинг. Описани са 

въведени във финансовото управление процедури, свързани с осъществяване на 

предварителен контрол ,,преди поемане на задължение“ и ,,извършване на разход“. 

Анализирани са определени аспекти от управленската отговорност на училищния 

мениджър. Представена е системата за управление на риска, в която подробно са 

очертани и анализирани нейните етапи - визуализирана в схема 3 

                                                                                                      Схема 3                                                                                      

 

 

Изготвен анализ за социално-икономическите последици от прилагането на 

системата на делегиран бюджет  в ОУ ,,Добри Чинтулов“ в условия на финансова 

децентрализация. Подробно е анализирана Системата за финансово управление и 

контрол, която се реализира успешно в изследваната бюджетна организация. 

Представена е документацията, свързана със системата за финансово управление и 
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контрол. Разработени са процедури за изпълнението на дейностите по ,,одитна  

пътека“.                      

В заключение са направени изводи, свързани с позитивни и негативни 

оценки от прилагането на делегирания училищен бюджет:   

 Педагогическите специалисти подкрепят въведената система на делегиран 

училищен  бюджет  в изследваната образователна институция. 

 Системата на делегиран бюджет се оценява позитивно като инструмент за 

оптимизиране и разпределение на бюджетните средства, които се явяват публичен 

финансов ресурс. 

 Въведената система на делегиран бюджет води до повишаване на финансовата 

автономност на изследваната образователна институция.   

 Отчита се подобряване на материалната база в училището и на условията на 

труд, в резултат на ефективното управление на училищните финансови ресурси. 

 Въведена е добра организация за прозрачност и публичност при отчитане на 

реализираните разходи на всяко тримесечие от финансовата година. 

 Ясно са очертани предпочитанията към социалните форми на определяне на 

заплащането на педагогическия труд, както и върху контрола на ръководителя на 

училищната институция. 

 Формите на заплащане (основни и диференцирани) оказват влияние върху 

кариерното развитие на педагогическите специалисти и повишаване на резултатите 

от труда.  

         В процесът на цялостното изследване на делегирания бюджет в ОУ ,,Добри 

Чинтулов“ - Варна са  постигнати  следните  резултати: 

1. Децентрализацията в училищното образование е постигната на две равнища на 

предоставяне на права, отговорности и ресурси на управление - централна - местна 

власт;  местна власт - училище.   

2. Утвърден е ясен механизъм за разпределение на училищния бюджет, което 

създава условия за регламентиране на финансовите взаимоотношения  на  равнище 

община - образователна институция.  

3. Във висока степен се реализират правомощията, свързани с финансовата 

автономност на директора на образователната институция, който съвместно с екипа 

за управление поема отговорност за поддържане и модернизиране на материалната 

база. 
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 4. Прилагането на системата на делегиран бюджет води до стимулиране на 

инициативността и предприемаческите умения на директора за търсене на 

алтернативни източници за допълнително финансиране на училищната дейност.  

5.  Предприетите  училищни политики свързани с планирането на финансовия 

ресурс дават възможност за упражняване на функциите на директора, свързани с 

преструктуриране на разходи, които се насочват като освободени ресурси, водещи 

до подобряване на качеството на образователния процес, стимулиране на труда на 

педагогическите специалисти. 

 6. Въведената в управлението на училището система на делегиран бюджет дава по-

голяма възможност за финансово обезпечаване на училищния учебен план и 

удовлетворяване на специфични потребности на учениците, допринасящи за 

развитие на творческият им потенциал.     

7. В хода на практическата реализация на делегирания училищен бюджет настъпва 

позитивна промяна по отношение на финансовата автономия на образователна 

институция. В процесът на разширяване на управленските правомощия на директора 

като орган на управление се постигат положителни и трайни резултати, в условия на 

децентрализирано финансово управление на училищното образование. 

8. Прилаганата системата на делегиран бюджет осигурява условия за сигурност, 

гъвкавост и възможност на директора да приоритизира образователните и 

финансови потребности при рационално планиране и разходване на финансовите 

средства. 

 9. Усвояването на финансовите средства осигурява възможност за обогатяване и 

осъвременяване на материално-техническата база и стимулира ръководството на 

образователната институция за привличане на допълнителни източници за 

финансиране. 

10. Управлението на публичните финанси се осъществява при стриктно спазване на 

принципите за обективност, прозрачност, публичност и достъпност при 

разработване и управление на бюджетните ресурси, което налага гъвкави и 

ефективни управленски решения, съобразени с наличните финансови  ресурси.         

         В заключение са откроени проблемни области, в рамките на които могат да се 

търсят нови решения на всички равнища с цел усъвършенстване на финансовото 

управление на училищното образование и повишаване на неговата ефективност, а 

именно: 
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    Липсата на Закон за делегираните бюджети и регулирането на системата на 

училищното образование от значителен обем нормативни актове (с тенденция на 

устойчивост на подзаконови решения), резултира в трудни управленски решения и 

процеси на правоприлагане.  

   Отчита се недостатъчно технологично време за обсъждане на прилаганата 

общинска формула за разпределяне на средствата за всяко общинско училище. 

    Необходимо е по-голяма мотивираност на педагогическите специалисти за 

широко участие в разработване на проекти като средство за набиране на 

допълнителни финансови средства и по-широко навлизане на програмното 

финансиране в училищното образование. 

   Намаляване относителния дял на неделегираните дейности. 

   По-голямо участие и мотивираност на родителската общност към образователния 

процес и подобряване на стопанската дейност на училището. 

  Въвеждане на механизми и критерии на общинско равнище от първостепенния 

разпоредител с оглед стимулиране на директори, които ефективно управляват 

финансовите средства и постигат резултати.   

НА ЦЕНТРАЛНО  РАВНИЩЕ 

 Усъвършенстване на общия разпределителен механизъм на базата на приетите 

от държавата делегирани дейности, с оглед осигуряване на финансова устойчивост 

на системата на училищното образование и гарантиран равен достъп и качество на 

видовете и степените на учебните заведения, независимо от типа община и вида 

училище. 

 Разликите във финансирането по видове общини стимулира съхраняване на 

малки местни училища и малки паралелки на места, което води до неравенството в 

„цената“  на  учениците в различните общини в страната. 

 Използване на възможностите на Европейския социален фонд за развитието на 

човешките ресурси в образованието като източник за набиране на допълнителни 

финансови средства. 

НА РАВНИЩЕ - ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ  

 Координиране усилията на общините и училищните ръководства за подобряване 

на компонентите на формулата. 
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 При разработване на основните елементи на формулата и критериите въз основа 

на които ще се разпределя финансовата субсидия, да се удостоверява правилността 

на заложените показатели. 

 Необходимо е утвърденият бюджет за всяко училище в края на годината да се 

съпоставя с отчета на неговото изпълнение, както и в съответствие с изпълнение на 

КТД за системата на предучилищното и училищното образование, в частта, 

отнасяща се до финансиране. Неправилните решения следва да се коригират за да 

може следващата финансова година с максимална точност да се приложи 

одобрената от общинския съвет формула, а бюджетът на училището да се доближи 

до предложения от директора проект за финансиране. 

 В зависимост от степента на реализиране на управленската отговорност на 

директора средствата във фонд ,,Резерв“ да остават в училището, с оглед на по-

ефективно опериране с тях. 

 Да се открият възможности за обогатяване на компонентите във формулата за 

разпределение на финансовите средства на общинските училища, чрез въвеждане на 

критерии за качество на провежданото обучение в училищната институция (високи 

учебни резултати, продължаване на образованието в професионални гимназии, 

високи постижения на ученици от национално външно оценяване, завоювани места 

в национални олимпиади, национални конкурси и международни състезания). 

НА РАВНИЩЕ  -  ВТОРОСТЕПЕНЕН  РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ 

 Разширяване на социалната основа на контрола и прозрачността в управлението 

на делегирания училищен бюджет чрез активното участие на синдикални 

ръководства, училищното настоятелство и обществения съвет. 

 Разширяване на управленския потенциал на директора за увеличаване на дела на 

собствените приходи, с акцент върху активните форми на предприемачество, 

свързани с предлагане на различни образователни  услуги. 

 Разширяване обсега от финансови стимули за надграждаща професионална 

квалификация на педагогическите специалисти и тези с доказани високи 

постижения. 

 Необходим е висок административен капацитет за ефективно управление на 

делегирания бюджет, който периодично да повишава икономическата си 

квалификация с цел усвояване на нови компетентности. 
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 Създаване на финансови условия, свързани със заплащане на труда на 

педагогическите специалисти, с оглед привличане на млади хора към учителската 

професия. 

             Необходимост от реализиране на  политики, насочени към: 

 Осигуряване на непрекъсната квалификация и управленска подкрепа за 

училищните директори. 

 Стимулиране на предложения от директорите за оптимизиране на разходите в 

образователната институция. 

 Намаляване разходите за поддръжка на сградния фонд чрез разработване и 

реализиране на проекти за енергийна ефективност. 

 Разработване на проекти за модернизиране на материалната база. 

 Използване на училищната база за провеждане на допълнителни педагогически 

услуги. 

 Привличане на училищното настоятелство и обществения съвет за набавяне на 

допълнителни финансови средства. 

 Мотивиране на педагогическите специалисти за работа по проекти и програми с 

цел финансово обезпечаване на дейностите в училището, за които не са предвидени 

средства в училищния бюджет. 

 

2. МОНОГРАФИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Българското училище в град Варна 

през Възраждането. Педагогически и управленски аспекти. Издателство 

,,Славена“. Варна.  ISBN 978-619-190-175-3,  222 с. 

РЕЗЮМЕ: Монографичното изследване се характеризира със следните параметри, 

които определят неговите конкретни измерения: 

          Обектът на изследване е функционирането на новобългарската просвета в 

град Варна през Възраждането, което има важно значение за развитие на 

българското образование. 

         Предметът на изследване е първоначалната дeйност на първото българско 

училище в град Варна през Възраждането. 

         Целта на изследването е да се проследи в хронологически аспект 

възникването и развитието на българските образователни институции, които 

формират облика на учебното дело в град Варна през Възраждането и мястото което 

заемат в историята на образованието в България.  



14 
 

 

На основата на формулираната цел се извеждат следните основни задачи: 

       Да се изследва етническият, демографският, икономическият и търговският  

облик на Варна през Възраждането като проекция на обществено-икономическото и 

културно-духовното развитие на черноморския град.  

     Чрез прилагането на педагогически анализ да се изследват етапите на  развитие 

на българското училище и приносът на първите български възрожденски учители.  

     Да се изследва цялостния процес на обучение и възпитание за на българското 

възрожденско училище - съдържание и организация, учебни програми, принципи, 

методи и средства за обучение и възпитание и се направят изводи за степента на 

развитие на българската просвета в град Варна през изследвания период.   

     Да се изследва приносът на специализирани и неспециализирани институции 

за управление и подпомагане на българското училище през Възраждането. 

Научната теза има следната формулировка: Въпреки създадените добри 

обществено-социални, културно-религиозни и  материални условия за развитието 

на небългарските училища (предимно османски и гръцки) и липсата на позитивно 

отношение на османската власт към българското възрожденско училище в град 

Варна, за по-малко от две десетилетия то успява да се утвърди и достигне до 

високо за времето си равнище, като се превръща в решаващ фактор за формиране 

на българския интелектуален елит. 

Постигането на целта, реализирането на задачите и научна теза са 

осъществени с изследователски инструментариум, който е в контекста на 

общоприетите в педагогическата историография  методи: херменевтичен анализ на 

текстове, архиварски, фактографски, хроникьорски, биографически, логически и 

краеведски. Изследването е структурирано в увод, три глави, заключение и 

използвана  литература. 

Първа глава: ГРАД ВАРНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО е уводна. В нея се 

разкриват развитието на демографските и етнически процеси, определящи облика на 

града като мултикултурен център, поради съжителството на турци, гърци, арменци, 

евреи, татари и българи. Ясно са диференцирани две групи население - мюсюлмани 

и немюсюлмани. Очертана е ролята на еснафските организации, които се явяват 

публично-правни крепители на суверенитета на българската общност. Представени 

са данни за развитието на търговските връзки на града с останалите градове в 
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Османската империя. Обусловен е извода, че етническия, демографския, 

икономическия и търговския облик на града е проекция на обществено-

икономическото и културно-просветно развитие на града. 

Във втора глава: ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА В ГРАД ВАРНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО се представят причините 

за по-късното възникване на българска просвета в града. Мотивирано са очертани и 

подробно анализирани етапите на развитие на българското училище и приносът на 

първите възрожденски учители за издигане на просветното дело. На основата на 

задълбочен педагогически анализ е изследвана организацията на обучение, 

принципите, методите и средствата на обучение и възпитание и учебните програми. 

Авторът анализира различни аспекти от управлението на новобългарското 

училище, един от които е въвеждане на първия училищен правилник за дисциплината 

на учениците и  промените в обучението, в резултат на изпълнение на решенията на 

Шуменския учителски събор и Епархийския събор във Варна. Представени са важни 

изводи за степента на развитие на новобългарската просвета в град Варна през 

Възраждането.  

В  трета глава: ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ се анализира дейността на два типа 

възрожденски институции - специализирани и неспециализирани. Авторът приема 

посочената класификация и на тази основа разглежда дейността на варненските 

възрожденски институции, които имат съществен принос за управлението и 

подпомагането на новобългарската просвета. Посочените специализирани 

институции са пряко свързани с управлението на българското възрожденско 

училище, които изпълняват  важни по съдържание и различни по характер функции: 

ръководно-управленски, финансови, законодателни, педагогически, просветно-

методически и организационни. Анализирани са управленските функции на 

училищното настоятелство като орган за управление в контекста на приети 

разпоредителни документи, какъвто се явява „Устав на селските училища във 

Варненско-Преславската епархия”. Направен е извод, че управлението на училището 

и грижата за неговото развитие водят до създаване на нови организационни 

структури сред българската общност-православна община, училищно настоятелство, 

просветно дружество, читалище и др. Очертани са основните управленски функции и 

приноси на специализираните и неспециализираните институции, пряко свързани с 

управлението на новобългарското училище  във Варна през Възраждането.                                                           
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       В заключение се представят следните резултати от изследването:  

 Българското училище преминава от трансформацията на килийното обучение 

и църковно-религиозна грамотност към новобългарска просвета в замяна на 

средновековната схоластика със светско образование.  

 За по-малко от две десетилетия българското възрожденско училище успява да се 

утвърди  и достигне до високо за времето си равнище, като се превръща в решаващ 

фактор за формиране на българския интелектуален елит, който допринася за 

формирането на националното съзнание на варненските българи през Възраждането.  

 Управлението на новобългарската просвета през този период се осъществява в 

атмосфера на ожесточени църковно-национални противоречия, които продължават 

почти до Освобождението.  

 Шуменският учителски събор от 1873 г. е ново явление в развитието на 

българското училище и път за прилагане на по-прогресивни педагогически методи 

на обучение, както и търсене на форми за обединяване и централизиране на 

учебното дело.  

 Новобългарското училище се явява средство за обществена организация. В 

условията на пълна липса на държавна протекция училището и свързаните с него 

читалищни институции осъществяват своята дейност под прекия административен и 

финансов протекторат на варненската община, а след 1870 г. и на Екзархията. 

 Управлението на новобългарското училище във Варна води до усъвършенстване 

на нови организационни структури - българска община, училищно настоятелство, 

културно - просветни и благотворителни институции. 

  

3. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2008) Институции с принос в управлението и 

подпомагането на българското училище в град Варна през Възраждането. В: 

Електронно издание на Националния музей на образованието - Габрово, бр.2, с.10-

19. 

РЕЗЮМЕ: Въз основа на изследвани различни по характер документални 

източници е откроен приносът на специализираните и неспециализирани български 

възрожденски институции за развитие на учебното дело във Варна през 

Възраждането. Поради разнородният субект на управление на българското 

възрожденско училище се налага въпросът за тяхната диференциация. Направен е 
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анализ на дейността и управленските функции на училищното настоятелство като 

специализирана управленска възрожденска институция, която има пряко отношение 

към управлението на новобългарското училище. Изяснени са неговите цели, задачи и 

основни управленски функции, според един приет документ „Устав на селските 

училища във Варненско - Преславска епархия”. Авторът разглежда дейността на 

училищното настоятелство, съобразно неговите ръководни управленски функции - 

финансови, административни, организационни и стопански. В публикацията се 

достига до извода, че то като обществена институция и местен орган за ръководство 

и управление на варненските училища установява, поддържа и развива 

демократична традиция, представена през призмата на неговото функциониране – 

изборност, мандатност, обществен контрол и самостоятелност при вземане на 

решения. Очертан е изводът, че през третата четвърт на ХІХ в. варненското 

училищно настоятелство се превръща в основна възрожденска институция, поела 

функциите по организация и управление на новобългарското образование в  

черноморския  град. Представени са сведения за дейността на епархийския духовен 

съвет в управлението на учебното дело във Варна и е очертана ролята на първия 

епархийски събор през 1873 г., както и дейността на първия ръководител на 

новоучредената църковна епархия – митрополит Симеон за развитие на 

новобългарското учебно дело.  

Към неспециализираните институции за подпомагане на българското 

възрожденско училище авторът представя сведения за дейността на българската 

община ,,Согласие, дерзость и успех”, читалище ,,Възрождение”, ученическо 

дружество  ,,Просвещение” и женско благотворително дружество, които допринасят 

за развитието на българските училища във Варна през Възраждането. В заключение 

са изведени приносите на българската църковно-училищна община за подпомагане 

на учебното дело в града, съобразно нейните основни функции - организационни, 

законодателни, финансови, ръководно-управленчески и просветно-методически.  

Проследявайки дейността на управленските възрожденски институции и тези 

подпомагащи новобългарското училище през изследвания период авторът представя 

обобщения, свързани с дейността на специализираните и неспециализирани 

възрожденски институции, които варненските граждани и учители създават през 

третата четвърт на ХІХ в. 
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4. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2018) Наказанията и поощренията в училищните 

правилници на българските и гръцките образователни институции във Варна 

от 70-те години на ХІХ в. до 20-те години на ХХ в. В: Годишник на 

Педагогическия факултет на Тракийски университет - Ст. Загора. Т. 15. ISВN 

1312-286Х,  с.32-45. 

 РЕЗЮМЕ:  Публикацията представлява извороведческо педагогическо изследване 

въз основа на проучени архивни документални източници на български и гръцки 

език, доказващи въведените в училищната практика на изследваните образователни 

институции наказания и поощрения на учениците. Проблемът за прилагането на 

системата от наказания и поощрения в българските и гръцките училища във Варна 

през изследвания период не е достатъчно изследван в научната и педагогическата 

литература, поради това, че в някои училищни правилници са посочени само 

наказанията към учениците, а поощренията почти не са засегнати. Целта на 

публикацията е да се очертае от една страна, обсега на тяхното разнообразие, а от 

друга, различните форми за възпитателно въздействие. 

         За постигане на целта на изследване е приложен инструментариум, който е в 

контекста на общоприетите в педагогическата историография методи. Посочва се, че 

първите писмени училищни правилници, които регламентират въпросите, свързани с 

наказанията и поощренията в българските и гръцките училища във Варна, датират от 

началото на 70-те години на ХІХ в. и са разработени от учители и членове на 

училищни настоятелства. Тяхното въвеждане в управлението на училището е в 

резултат на осъзната необходимост от регламентирани правила и забрани с цел 

подобряване на училищния ред. Подробно се анализира системата за налагане на 

поощрения и наказания в българските и гръцките училища (килийни, взаимни, 

класни и гимназиални). Специално място е отделено на приносът на знаменития 

български  възрожденски учител Сава Доброплодни по отношение на прилаганите от 

него средства за възпитателно въздействие, като се анализират неговите принципи 

при налагането на наказания. Представен е съпоставителен анализ на наказанията и 

поощренията в българските и гръцките училища (класни и гимназиални) и на 

средствата за възпитателно въздействие върху учениците на базата на въведените 

училищни правилници в изследваните институции. Акцентира се върху 

разновидностите на скалата за оценка на поведението на българските и гръцките 

ученици и формите за поощряване на тяхната ,,прилежност“. На базата на 

изследвани архивни документи на гръцки език от фонд ,,Гръцка община“ в ДА-
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Варна се разкрива ангажираността и обществената позиция на училищни директори 

и членове на настоятелството на гръцките училища към разглеждания проблем, 

свързан с прилагане на различните форми за поощрения. В заключение авторът 

представя изводи, отнасящи се до това, че: 

 В началото на ХХ в. е налице тенденция за наличие на широк периметър и 

диференциация на разновидности от наказания за ученици, които не спазват 

регламентираните изисквания, продиктувана от стремежът на учителите да намерят 

най-точното наказание, съответстващо на тежестта на извършеното нарушение. 

 Първите училищни правилници в изследваните образователни институции от 70-те 

години на ХІХ в. са свидетелство за наличието на осъзнатата необходимост от 

въвеждане на правила, чрез които да се постигне добър училищен ред. 

Обогатяването на арсенала от средства за възпитателно въздействие, прилагани в 

гръцките и българските училища, са насочени към създаване на образци на добър 

личен пример и възпитаване във висок обществен морал.  

 Проявата на негативно поведение, свързано с неизпълнението на ученическите 

задължения и пренебрегване на поставените забрани, според приетите училищни 

правилници се санкционира с налагането на строги дисциплинарни наказания.  

 Чрез прилагане на система от различни по вид поощрения се упражнява контрол 

върху поведението на учениците в изследваните образователни  институции.  

  

5. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2019) Класно - урочната организация на обучение в 

българското училище в град Варна през Възраждането. В: e-Journal VFU. ISSN 

1313-7514, бр.12, 19 с. 

РЕЗЮМЕ:  В публикацията се прави анализ на предпоставките за въвеждане на 

класно - урочната организация на обучение в новобългарското училище във Варна 

през Възраждането, което е резултат от решенията на Шуменския учителски събор 

от 1873 г. Обоснован е извода, че класното българско училище се утвърждава като 

по-висока степен в развитието на новобългарското образование и се превръща в поле 

за изява на педагогическите способности на редица български възрожденски 

учители. В резултат на това са идентифицирани преимуществата на класно -

урочната организация, като се посочва, че във Варна се създават условия за развитие 

не само на мъжкото, но и на девическото образование, с което новобългарското 

възрожденско училище придобива по-съвременен облик. Специално място е 
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отделено на организацията на обучение в класовете, свързана с времетраене на 

учебния ден, продължителност на учебната година, ваканциите и провеждането на 

годишните изпити. Анализирана е системата на оценяване на знанията и 

поведението на учениците и формите за контрол.  На базата на проучен широк кръг 

от архивни източници е представена въведената в училищното обучение учебна 

програма, изучаваното учебно съдържание и неговото структуриране в 

използваните възрожденски учебници. Налага се изводът, че изучаваните учебни 

предмети са свързани с националното самопознание на учениците, чрез които се 

изгражда националната им самоличност. В края на публикацията са направени 

изводи за развитието на класното образование в процеса на прилагане на класно -

урочната организация на обучение. 

 

6. СТУДИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Вътрешните правила за организация на 

работната заплата в образователната институция – механизъм за нормиране и 

заплащане на труда на персонала.  В: e - Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.13, 55 с. 

РЕЗЮМЕ: В студията се разглеждат въпроси свързани с цялостната организация на 

работната заплата като вътрешен акт в образователната институция, които се явяват 

надежден източник за осигуряване на качество и справедливост при определяне на 

трудовите възнаграждения за положения труд и са гаранция за прозрачно управление 

на институцията с оглед на разходването на публичните финанси. Поставя се акцент 

върху техния задължителен характер и се обоснова важността им за правилното 

планиране на разходната част на делегирания бюджет на образователната 

институция. Предложени са примерни вътрешни правила за организация на 

работната заплата, чрез които се определя институционалната политика на 

училището по отношение на трудовите възнаграждения на персонала. Посочени са 

задълженията на директора на училището, свързани с процеса на тяхното 

разработване, въз основа на определени нормативни документи. В студията се 

разглеждат основните цели и принципи за тяхното разработване. Подробно са 

представени задължителните елементи, които определят структурата на вътрешните 

правила за работна заплата, отнасящи се до условията, реда и начините за 

формиране на средствата за работна заплата (основна и брутна), нейното изменение, 

видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения на персонала, 

редът за тяхното получаване, изплащането на различните видове обезщетения, 

получаване на целеви награди и др. Анализирани са всички видове допълнителни 
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трудови възнаграждения, които могат да получават педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал, за които трябва да бъдат налице съответните основания. 

Специално внимание е отделено на реда и начина на формиране на основната и 

брутната заплата на персонала, като важна част от въпросите, свързани с 

нормирането на труда. Обусловен е извода, че вътрешните правила за организация 

на работната заплата в образователната институция се явяват надежден източник за 

осигуряване на качество и справедливост при определяне на трудовите 

възнаграждения за положения труд и са гаранция за прозрачно управление на 

институцията с оглед на разходването на публичните финанси. В края на 

публикацията авторът представя разработен и апробиран примерен модел на 

вътрешни правила за организация на работната заплата в училищната институция, 

както и примерен контролен лист за регистриране на законосъобразен 

предварителен контрол върху начислените месечни трудови възнаграждения на 

персонала който е апробиран в училищната практика. 

 

7. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Първият училищен правилник за 

управление на българското училище във Варна през 70-те години на ХІХ в. В: 

e-Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.13, 10 с. 

РЕЗЮМЕ:  В публикацията се разглеждат въпроси, свързани с въвеждането на 

първия училищен правилник ,,Учениците имат длъжност“ в новобългарското училище 

във Варна през 70-те години на ХІХ в. от главния учител Сава Доброплодни. Този 

документ по своята значимост се явява първата ,,законодателна“ база за 

управлението на новобългарското училище във Варна. В него се визират редица 

ученически задължения, които взаимният учител строго трябва да съблюдава. Като 

първи писмен разпоредителен документ за управление на новобългарското училище, 

в него ясно се регламентират правилата за поведение и задълженията на 

българските ученици. Посочва се, че неговото въвеждане е резултат на осъзнатата от 

новобългарските учители необходимост от регламентирани правила, с цел 

подобряване на вътрешния училищен ред. Подробно са анализирани задълженията 

на българските ученици в 15 точки от правилника. Направен е извод, че този писмен 

документ е заимстван от Габровското взаимно училище, което в българската 

историография се счита за еталон на възрожденското просветно дело. Изяснен е 

важен за историята на педагогиката факт, че този училищен правилник е включен в 

таблица №85 в комплекта взаимоучителни таблици, преведен е от гръцки език и е 
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заимстван от разпространеното на френски език в Париж през 1829 г. ,,Практическо 

ръководство за първоначалните училища, или кратко изложение на метода на 

взаимното обучение, според Л. Ш. Саразен“. Чрез превеждане и на други примери е 

обоснован извод за приносът на гръцките преводни ръководства за широко 

навлизане на гръцкото просветно влияние в образователното пространство на 

българските взаимни училища във Варна. Правилата и нормите на поведение, 

посочени като задължения на учениците са диференцират в три групи - 

задълженията и поведението на учениците в училище, тези, които имат изразен 

нравствено-възпитателен характер и култура на поведение. 

            Направени са изводи, свързани с общите изисквания към поведението на 

гръцките и българските ученици, които се откриват в гръцкият правилник: 

Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών (,,Дисципнарен правилник 

на гръцките училища във Варна“), който за целта на изследването е преведен от 

гръцки на български език. Анализирани са факти, обуславящи и друг извод, свързан 

с това, че българските и гръцките взаимни ученици имат обща възпитателна 

програма за нравствено възпитание и културно поведение, която е основа за единно 

възпитание, а  посредством въведения училищен правилник българските ученици се 

приобщават към възпитателната програма на гръцките, възприемайки системата 

на взаимното обучение, чрез преведеното от френски на гръцки език ,,Ръководство 

на Саразен“. Те се възпитават по едни и същи правила за поведение заедно с 

гръцките и се присъединяват към общите за българи и гърци човешки, морални и 

културни постижения, което в значителна степен определя един от сегментите за 

общи духовно-просветни стремления, обективирани от определени сходства във 

възпитателната им практика - постигнат един и същ възпитателен идеал - 

прилежния ученик, който изпълнява училищните си задължения. В края на 

публикацията се съдържат обобщения за степента на гръцкото влияние на 

правилника за управление на новобългарското училище ,,Учениците имат 

длъжност“ върху възпитателната практика, които обуславят изводите от една 

страна, за интегрираност на българското възрожденско училище във Варна с 

гръцките педагогически постижения, като част от европейските, а от друга, за 

обмен на постиженията на педагогическата теория и практика между гърци и 

българи.  



23 
 

8. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Оценката на резултатите от труда на 

педагогическите специалисти - технология и решения. В: e-Journal VFU.ISSN 

1313-7514, бр.13, 21 с. 

РЕЗЮМЕ:  В публикацията се разглеждат въпроси свързани с оценката на труда на 

педагогическите специалисти от ОУ,,Добри Чинтулов“ – Варна за уч.2018/2019 г., 

съобразно актуалната правна рамка за получаване на допълнително трудово 

възнаграждение. Процесът на оценяване на резултатите от труда се обосновава в 

съответствие с предложените от автора етапи, съобразени с нормативните 

изисквания на Наредба №4 на МОН за нормиране и заплащане на труда. Авторът 

предлага процедура за оценяване на труда на педагогическите специалисти. 

Представена е примерна ,,Карта за оценка на резултатите от труда на 

педагогическите специалисти“ с показатели и определени критерии. Процесът на 

оценяване е разгледан в съответствие с предложените етапи на провеждане на 

оценяването на труда на учителите. Очертани са функционалните задължения на 

училищната комисия за оценка на труда на педагогическите кадри. В таблица са 

представени получените резултати от оценката на труда на 56 педагогически 

специалисти от ОУ ,,Добри Чинтулов“ - Варна за уч. 2018/2019 г. На базата на 

определени показатели е направен анализ на отношението на учителите към 

процесите, свързани с оценката на труда. В края на публикацията се представят 

конкретни предложения в области, които се нуждаят от  подобрение. 

 

9. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Статут и функции на регионалните органи за 

управление на образованието във Варна след Освобождението. В: Научно-

методическо списание ,,Предучилищно & училищно образование. Педагогическо 

издателство ,,Образование“.  ISSN 2535-0692,  С.,  бр.1, с.109-125. 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглеждат въпроси, свързани с изграждането и 

функционирането, статута и функциите на първите следосвобожденски регионални 

структури за управление на образованието във Варна - окръжен училищен съвет и 

окръжен инспекторат,  въз основа на изследван документален архивен материал.  

Авторът анализира два важни разпоредителни документи, свързани с 

организацията и управлението на българските училища - ,,Правила за организиране 

учебните занятия, изпитни сесии и ваканции в училищата от Варненска губерния 

през уч. 1878/1879 г.“ и ,,Правила за организиране дейността на училищните 

настоятелства във Варненска околия“. Анализирани са функциите на окръжните 
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училищни инспектори въз основа на текстовете от първите законодателни актове в 

образованието: ,,Привременният устав за народните училища“ и ,,Инструкция на 

окръжните инспектори“. Представена е информация за дейността на варненските 

окръжни училищни  инспектори – Тодор Икономов и  Милан  Радивоев. Очертани са 

важни направления на дейността на окръжните училищни инспектори във Варна в 

следосвобожденския период. В заключение са направени обобщения за дейността на 

първите регионални органи за управление на образованието във Варна след 

Освобождението, свързани с утвърждаване на общественото начало, което е 

оригинално решение за отваряне на училището към обществото и обществените 

потребности. 

 

 10. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Шуменският учителски събор - форма за 

ръководство и управление на българското училище. В: e-Journal VFU. ISSN 1313-

7514,  бр.13, 17 с. 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглеждат решенията взети на Шуменският учителски 

събор и тяхната рефлексия в управлението на българските училища във Варна през 

Възраждането. В основният текст акцент е поставен на издигането на един от най-

демократичните принципи на учебното дело - всеобщо и задължително основно 

образование на децата при навършена 6-годишна възраст и регламентиране на 

задълженията на родителите, учителите и училищните настоятелства. Този 

събор се разглежда като специализирана специфична форма за управление на 

българското училище във Варненска епархия. В статията се анализира важен 

документ, приет на събора - ,,Устав за селските училища във Варненско-Преславска 

епархия“, който е един от най-ранните разгърнати правилници за управление на 

училищното образование във Варненска епархия. В него се анализират задълженията 

на родителите към учениците и училището. Достига се до извода, че приетият устав 

издига на висота положението на учителя като важен фактор за обучение на 

подрастващите, а управлението на училището във висока степен зависи от 

изпълнението на регламентираните в него задължения на учителите. Специално 

място е отредено на статута, задълженията и основните функции на училищните 

настоятелства като орган за управление на училището. Очертани са приносите на 

събора, свързани с организацията на училищното обучение, за това, че единствено 

той в сравнение с останалите събори в страната фиксира точно времето, 

регламентиращо продължителността на учебната училищна година  и  нейните 
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граници. В основния текст се изтъква важен принос на учителския събор - 

определянето на дневните часове и тяхната продължителност, в които се провеждат 

заниманията по месеци. В резултат на приетите решения на събора се дава отговор 

на въпроса за промените, които настъпват в българските училища във Варна - 

изграждане на класове, въвеждане на класно-урочната организация на обучение, 

нова учебна програма и учебници. Подробно е представена учебната програма на 

мъжкото и девическото училище във Варна. Направен е задълбочен анализ на 

прилаганите в училищното обучение учебници по различни учебни предмети. В 

заключение се посочва, че Шуменският учителски събор се явява самодейна и 

демократична форма на управление на училището, която успява да разгърне 

местната самоорганизация и активност. Този събор дава възможност за реално 

участие на учителите при вземане на управленски решения, свързани с 

методическото осигуряване на обучението.  

 

11. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Общественият съвет - орган за подкрепа и 

развитие и за граждански контрол върху управлението на образователната  

институция. В: e - Journal VFU. ISSN 1313-7514,  бр.13. 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглеждат въпроси свързани със статута, условията и 

реда за създаването, организацията и дейността на обществените съвети като 

колективни органи за подкрепа и развитие и за граждански контрол върху 

управлението на образователните институции. В българската образователна система 

съществуват демократични тенденции, свързани с общественото участие в 

управлението на училището. Въз основа на прилаганите модели за участие в 

образователните институции са приведени примери от образователните системи в 

Испания, Дания и Гърция. На базата на приетите подзаконови нормативни 

документи е очертан статута, реда и условията за създаване на обществения съвет в 

училищната организация. Ясно са разграничени и анализирани правомощията на 

обществения съвет като нов контролен орган, в сравнение с функционалните 

задължения на училищното настоятелство. Въз основа на приетите подзаконови 

нормативни документи, свързани с устройството и дейността на обществените 

съвети са направени обобщения, свързани с това, че  обществените съвети се явяват 

вътрешни за училищната организация колективни управленски органи за развитие 

на училището и за осъществяване на граждански контрол, чиято основна цел е да 

гарантират прозрачност и качество на основните вътрешни процеси в 
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образователната институция. Те носят пряка отговорност за ефективното управление 

на училищната организация, тъй като вътрешни управленски органи те имат по-

различни функционални отговорности, от тези на училищните  настоятелства. 

 

12.СТУДИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Аспекти на взаимодействие между  

училищната общност и родителите - възможни решения. В: e - Journal VFU. ISSN 

1313-7514,  бр.14, 48 с. 

РЕЗЮМЕ: В публикацията се разглеждат въпроси, отнасящи се до представяне на 

аспектите на взаимодействие между училището и семейството. Очертани са 

сферите на родителското участие в дейността на образователната институция.    

Посочват се основните цели и принципи на взаимното сътрудничество - училищна 

общност - родители. Предложен е примерен план и модел за управление на 

взаимодействието на връзката училище - семейна среда. Обоснована е 

необходимостта от сътрудничество и взаимодействие с родителите, което е  част от 

провежданата училищна политика за постигане на добри резултати в обхвата и 

включване на учениците в образователния процес, създаване на благоприятна 

образователна среда и оказване на ефективна обща подкрепа на всеки ученик.  

Обусловен е извода, че родители и учители осъзнават нуждата от обединяване на 

усилията си за ефективно сътрудничество, което да се реализира чрез съвместна 

работа. Съвместната работа между семейство и училище е предизвикателство, което 

изисква установяване на партньорско взаимодействие, откритост и признаване на 

съществуващите проблеми, обединяване на ресурсите за търсене на конструктивни 

решения.  Очертана е ролята на семейството в социалните структури и отношения, 

която оказва влияние върху характеристиките на възпитателните взаимодействия 

между родители и деца и върху взаимодействието между родителите и 

образователната институция. Този процес подробно се разглежда в няколко основни 

плана: мотивация за взаимодействие, детерминираност на ефективността на 

взаимодействието, сфери, форми и модели на взаимодействие. Всичко това налага 

необходимост от предлагане на примерен модел на управление на взаимодействието 

между училищната общност и родителите в съответствие със законовите и 

подзаконовите нормативни документи. Въз основа на посочените мотиви се 

очертават сферите на родителското участие. Направен е подробен анализ на 

актуалното състояние и тенденции, обуславящи това взаимодействие, като се 

идентифицират проблемните области в процеса на взаимодействие между страните. 
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Изведени са основни принципи и сфери на  взаимодействие между училищната 

общност и родителите – индивидуални и колективни форми на сътрудничество. 

Подробно са анализирани етапите в развитието на процеса на взаимодействие. В 

края на публикацията се споделя добър педагогически опит на взаимодействие 

между ОУ ,,Добри Чинтулов“ и родителската общност през уч. 2020/2021 г. и се 

предлага план за управление на взаимодействието. Ясно са очертани ролята на 

педагогическите специалисти и управленските функции на директора в този процес. 

В заключение се очертават направленията, в които се проектират реализирането на 

политики и успешни практики в процеса на осъществяване на ефективното 

взаимодействие  училище - родители. 

13. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Управленската отговорност на директора и 

училищния екип при управлението на риска в образователната институция.  В: 

e - Journal VFU. ISSN 1313-7514,  бр.14. 

РЕЗЮМЕ: В публикацията се разглеждат въпроси, които очертават ролята и 

управленската отговорност на директора и училищния екип в процеса на 

управление на риска, който се явява важен елемент на Системата за финансово 

управление и контрол в образователната институция. Мотивите за разглеждания 

проблем се свеждат до това, че той като ключов елемент на Системата за финансово 

управление и контрол от една страна, остава недостатъчно оценен,  а от друга,  не са 

ясно диференцирани, не се познават в дълбочина и не се упражняват ефективно 

функционалните задължения на училищния екип при управлението на риска. 

Очертани са отговорностите на всички равнища, свързани с процеса по управление 

на риска и разпределението им в трите линии на защита. Изведени са основните 

характеристики на процеса по управлението на риска, които трябва да се познават 

от училищния директор с цел ефективното изпълнение на неговите управленски 

отговорности. Подробно са представени управленските стъпки и управленските 

функции, които директорът на образователната институция следва да прилага в 

процеса по управление на риска. Проследени са задълженията и обсегът на 

управленската отговорност на риск-ръководителя, както и тези на ръководителя на 

структурно звено в рамките на училището, ролята на служителите, които прилагат 

ежедневно контролните дейности и тези на обществения съвет и училищното 

настоятелство. В заключение се подчертава ключовата роля и управленската 

отговорност на директора, която трябва да бъде подпомагана от целия училищен 
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екип, който да има необходимите познания и компетентности, свързани с 

ефективното управление на риска в училищната институция.  

 

14. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2021) Изготвяне на стратегия за развитие на 

училището. В: e - Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.14. 

РЕЗЮМЕ: Целта на публикацията е да се изведат същността и особеностите на 

стратегическото управление на училището, както и изготвяне на проект на стратегия 

за развитието му. Стратегическото планиране в училищната институция може да се 

определи като система от решения и действия на училищното ръководство, свързани 

с разработване и реализиране на стратегия за неговото развитие. Това е цялостен под 

ход към развитието на училището, който акцентира върху предназначението му, 

неговото устройство, бъдещо и желано състояние. В публикацията се посочва, че 

изборът на стратегия в голяма степен зависи от ресурсите, особеностите на средата, 

ориентацията на училището към конкурентноспособност и иновации. В  същото 

време училищната стратегия трябва да е в синхрон с националната стратегия за 

развитие на образованието. Резултатът от стратегическото планиране намира израз в 

стратегията за развитие на училището. В публикацията са очертани етапите на 

процесът на стратегическото планиране - изграждане на визията на училището, 

формулиране на мисията, определяне на стратегическите цели на училището, 

стратегически анализ и оценка на външната среда, стратегически анализ на силни и 

слаби страни, реализация на стратегията и оценка на резултатите. Очертани са 

водещите принципи и приоритетните направления при нейното изработване и 

приемане. Подробно са анализирани осемте основни фази на изработване и 

приемане на училищната стратегия - анализ на диагностика на външната среда 

(фактори и тенденции), анализ на вътрешното състояние на училището (вътрешната 

среда), избор на вида стратегия, дефиниране на мисията, ценностите и 

стратегическите цели, разработване на стратегически план, план за поддръжка или 

промяна на стратегията (за обратна връзка), внедряване и изпълнение и доразвиване 

на стратегията, контрол и оценяване. 
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II. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:  ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ ОТ 

УПРАВЛЕНИЕТО  НА  НЕБЪЛГАРСКИ (ГРЪЦКИ) ОБРАЗОВАТЕЛНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

 

ТИПОЛОГИЯ НА ИЗДАДЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

    Книги  - 1  (№1) (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

    Монографии – 2  (№ 1, 3) (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

    Студия – 1  (№5) (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

    Статии – 4 (№ 3, 7, 9, 13) (от приложен списък на публикациите по конкурса). 

 

1. КНИГА: МИХАЛЕВ, В. (2017) Гръцки образователни институции в селища 

по Северното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на 

XX в. Унив. издателство ВСУ ,,Черноризец  Храбър“. Варна. ISBN 978-954-715-659-

3, 394 с. 

РЕЗЮМЕ:  Публикуваното историко-педагогическо изследване е с основен текст от 

394 с. и  се състои от въведение, четири глави, заключение и използвана литература 

от 294 източника, от които 231 на български език, 52 на гръцки език, 4 на руски език, 

2 на френски език, 3 на английски език, 1 на немски език, 1 на румънски език. В 

увода са представени неговите параметри - обект, предмет, цел, задачи, 

изследователска  теза, хронологична рамка, географски аспекти и изворова база.        

        Обект на изследване е функционирането на гръцкото учебно дело в  селища по 

Северното Черноморие през втората половина  на ХІХ в. до 20-те  години на ХХ в. 

       Предмет на изследване са гръцките образователни институции, които 

функционират в изследвания ареал през втората половина на ХІХ в. до  20-те години 

на ХХ в. (до 1914 г.). 

       Целта на изследването е да се проследи в хронологически аспект  възникването 

и функционирането на различните по типология на разпространение гръцки 

образователни институции и тяхното взаимопроникване, чрез анализ  на  проекциите 

на влиянието ,,гърцизъм-елинизиране“, и неговото отражение в училищното 

образование, определящо специфичния облик на проучвания географски ареал.                   

            В контекста на изследването се реализират следните основни задачи: 
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    Да се изследва демографският, етническият, духовно-религиозен, икономически 

и търговски облик на черноморските селища по Северното Черноморие,  обитавани 

от представители на гръцкия етнос, като основни фактори (вътрешни и външни) за 

първоначално възникване, разпространение и функциониране на гръцки училища в 

този черноморски ареал.         

     Чрез прилагане на историко-педагогически анализ да се изследва генезисът на 

възникване, етапите на разпространение на гръцките образователни институции и 

конкретният принос на духовни, просветни и обществени дейци за тяхното 

продължително функциониране и просперитет.   

    Чрез прилагане на изследователски инструментариум да се направи комплексен 

педагогически анализ на организацията на обучение (процес на обучение и 

възпитание,  учебни планове и програми,  принципи,  методи и средства  на 

обучение  и  възпитание,  учители  и  материална  издръжка).  

     Въз основа на определени показатели (разпространение на гръцки училища, 

обхват на обучаваните ученици, основна характеристика на обучение, равнище на 

грамотност, квалификационна структура на учителите, институции  за управление  и  

материална издръжка, да се направят изводи за степента на развитие и 

разпространение на новогръцката просвета спрямо новобългарската и се 

идентифицират нейни специфични особености с тази, разпространявана в селища по 

Южното Черноморие.   

     Да се изследват целите, задачите, основните функции и приноси на 

специализираните институции за управление на гръцките училища - гръцки 

митрополии и техните православни църкви и училищни настоятелства,  както и тези 

на неспециализираните - православни гръцки общини, гръцки просветни дружества, 

гръцки еснафски сдружения и благотворителни дружества, човеколюбиви братства, 

гръцки читателски клубове, музикални дружества, читалища и библиотеки, 

печатници и книжарници, гръцки дипломатически представителства.   

     Проучване на изследователския проблем в светлината на непубликувани 

исторически извори (български и гръцки) с висока историко-педагогическа стойност.     

        Научната теза има следната формулировка: Създадените благоприятни 

обществено-социални, културно-религиозни и материално- икономически фактори 

(вътрешни и външни) за първоначалното възникване, разпространение и 

функциониране на гръцките образователни институции в селищата по Северното 
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Черноморие  през  втората половина на ХІХ в. до  20-те години на ХХ в. във висока 

степен допринасят не само за повишаване на образоваността на българите, но и за 

разширяване на социалната и културната база на гърцизма, което превръща  

гръцките училища в ефективно средство за широка духовна експанзия и пречка за 

развитие на новобългарското образование през втората половина на ХІХ в. в 

изследвания географски ареал.      

        За постигането на целта, задачите и научната теза е приложен инструментариум, 

който е в контекста на общоприети в педагогическата историография 

изследователски методи: херменевтичен анализ на текстове, архиварски, 

фактографски, хроникьорски, биографически, логически, краеведски методи и 

проучване на училищна документация.      

        Първа глава: ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРЪЦКИ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО 

СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ  ВТОРАТА  ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 

20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в. е посветена на основните фактори за възникване и 

разпространение на гръцките училища, които се диференцират на вътрешни и 

външни.  Представянето им е обусловено от убеждението на автора, че тяхната 

съвкупност създава благоприятни възможности не само за възникването на гръцки 

образователни институции в селища по Северното Черноморие, но и за „извеждане 

на новогръцката просвета до равнището на съвременни за времето си 

изисквания“.Въз основа на проучени извори е направен преглед на историческите 

закономерности в развитието на демографския, етническия и духовно-религиозен 

облик на гръцките черноморски общности и е проследено издигането на 

икономическото и търговското развитие на черноморските селища. В първата  

група  вътрешни  фактори е очертана ролята на трайно обитаващите гръцки 

черноморски общности, както и процесите свързани с демографския, етническия и 

духовно-религиозен облик на черноморските селища. При тяхното анализиране се 

извежда на преден план многовековното влияние и активната роля на 

Цариградската патриаршия и резидиращите към нея духовно-религиозни 

институции. Авторът представя втората група, обуславяща кръга от външни 

фактори, която е свързана с издигането на икономическото и търговското 

развитие на черноморските селища и разрастването на търговията и 

корабоплаването, което рефлектира върху спомоществователната активност на 
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местните гърци. Обусловен е изводът, че етническият, демографският и културно-

религиозен облик  на  населението  в единство с търговско-икономическото 

развитие на черноморските селища през втората половина на ХІХ в., активно 

допринасят за продължителното функциониране на гръцките училища.  

        Втора глава: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

КИЛИЙНИ И НОВОГРЪЦКИ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО СЕВЕРНОТО 

ЧЕРНОМОРИЕ  ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ 

НА ХХ в. проследява първоначалното откриване, разпространение и функциониране 

на различни по типология на разпространение гръцки образователни институции. 

Авторът представя етапите им на развитие - обществено-килиен, взаимоучителен и 

класен. В контекста на цялостното развитие на гръцките училища през отделните 

етапи е представена тяхната основна характеристика (организация и методика на 

обучение, метод на преподаване, съдържание на обучение, учебни помагала, учители 

и материална издръжка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        В трета глава: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

КЛАСНИ И ГИМНАЗИАЛНИ ГРЪЦКИ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО 

СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-

ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в. се представя богат фактологичен материал, въз основа на 

който се прави сравнение между гръцките образователни институции в изследвания 

географски ареал и новобългарското образование, като акцентът е поставен върху 

преимуществата на първите. Сравнението е систематизирано, основано е на ясно 

диференцирани количествените и качествените показатели, което дава основания 

за формулирането на аргументирани заключения. Авторът задълбочено изследва 

темпът на разпространение на откритите гръцките образователни институции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Осъществен е комплексен педагогически и дидактически анализ на типовете гръцки 

училища като са използвани единни показатели. Прилаганият изследователски 

подход дава възможност за проследяване процеса на развитие чрез отчитане на 

количествените и качествените изменения в изследваните образователни 

институции. В предложения историко-педагогически анализ се използва от една 

страна историко-сравнителния метод на изследване, а от друга, проявлението на 

логическите методи (анализ, обобщение, синтез, сравнение и аналогия). Анализът 

се основава на проучени различни по характер документални и архивни източници 

на български и гръцки език. Обосновава се извода, че през 90-те години на ХІХ в. 

броя на гръцките училища във Варна надвишава този на българските, а спрямо 
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училищата на всички етноси - български, арменски, еврейски и турски достига 

относителен дял - 23,3% (диаграма 1).                                               

                                                                                                                    Диаграма  1 

 

 

В диаграма 2 е представен относителният дял на учителите в гръцките 

училища, спрямо този в българските училища и образователните институции на 

различните етноси във Варна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Диаграма 2 

      

            

Четвърта глава: ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДПОМАГАНЕ  

НА ГРЪЦКИТЕ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩАТА ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ  

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в. е 

посветена на специализираните и неспециализираните институциите за управление и 

подпомагане на гръцките училища. Задълбочено и аргументирано са изследвани 

техните основни функции и приноси за просперитета на новогръцката просвета. Към  

първата група авторът разглежда дейността на православната църква и училищните  

настоятелства  като  институции за управление, както и техните ръководни функции: 

ръководно-управленски, административно-стопански, финансови, законодателни, 

педагогически,  просветно - методически и организационни. Очертани са функциите 

и приносите на неспециализираните институции - православни общини, гръцки 
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просветни дружества благотворителни и културни организации и дипломатически  

представителства, действали в изследвания географски ареал.  

На базата на изследвани архивни източници на гръцки език с висока 

историческа стойност, свързани с органите за управление на гръцките училища - 

училищните настоятелства са представени изводи, обуславящи тяхната 

обществената значимост и разгърнатата широкомащабна управленска дейност.  

ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

      Изследвани са основните групи фактори (вътрешни и външни), свързани с 

демографския, етническия, духовно-религиозния, икономическия и търговския облик 

на черноморските селища, които допринасят за разпространението и 

продължителното  функциониране на гръцки образователни институции в селища по 

Северното  Черноморие  през  втората  половина  на ХІХ в. до 20-те  години  на ХХ 

в.                               

     Проведено е  първо по рода  си  историко-педагогическо  изследване  на  гръцки 

образователни институции (килийни, взаимоучителни, класни, гимназиални и 

професионални)  в изследваните селища през  посочения период, което  е  с  пълен 

обхват на тяхното етапизиране и комплексен анализ на съдържание на 

организацията на обучение  (процес  на  обучение  и  възпитание, учебни планове и 

програми, принципи, методи и средства на обучение и възпитание), управление и 

материална издръжка.                   

     Изследвани са целите, задачите, основните ръководни функции и приноси на 

специализираните институции за управление на гръцките образователни 

институции  (православна  църква и училищни настоятелства), както и тези на 

неспециализираните институции за материалното им подпомагане (православни 

гръцки общини, гръцки просветни дружества (сило̀госи), гръцки сдружения и 

благотворителни дружества, гръцки читателски клубове, музикални дружества, 

читалища и библиотеки, печатници и книжарници и гръцки дипломатически 

представителства). 

      На базата на определени показатели - разпространение на гръцки образователни 

институции в селищата по Северното Черноморие, обхват на обучаваните  ученици, 

квалификационна характеристика на учителите, основна характеристика на обучение 

(процес на обучение и възпитание, образователна структура, учебни програми, 

принципи, методи и средства на обучение и възпитание), равнище на грамотност и 
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институции за управление и материална издръжка, и  чрез прилагане на сравнителен 

педагогически анализ са направени изводи за степента на развитие на 

новогръцката просвета спрямо новобългарското образование в изследвания ареал и 

са идентифицирани нейни специфични особености с разпространяваната  в  селища  

по  Южното  Черноморие  новогръцка  просвета. 

     За първи път е осъществена систематизирана историческа реконструкция в 

хронологически план на възникване на гръцки килийни, взаимни, първоначални, 

класни, гимназиални и професионални в изследваните селища, чрез изготвяне на 

пространни каталози с отбелязване на най-ранни известия за тяхното първоначално 

откриване, типология на разпространение, образователна структура, обхват  на  

обучаваните ученици, учителски персонал и източници за материално  подпомагане.  

     Чрез откритите архивни източници на гръцки език (катаревус) с голяма 

историко-педагогическа стойност, които чрез специализиран научен превод влизат в 

научно обръщение, във висока степен е обогатена изворовата база за  

функционирането  на гръцки образователни  институции  в селища по Северното  

Черноморие. 

          Според проф. д-р Маринела Михова изследването е: ,,изключително по 

мащабите си и е сериозно постижение на педагогиката, а неговите приноси следва 

да се търсят и откриват в тази сфера на наукознанието, поради това, че е първо 

по рода си, а неговият предмет е принос от гледище състоянието на науката и 

досегашните проучвания. Резултатите свързани с етапизиране на гръцките 

образователни институции, комплексният педагогически и дидактически анализ на 

образователната практика в тях, както и управлението и материалната им 

издръжка, запълват бяло петно в наукознанието“. 

2. МОНОГРАФИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2017) Гръцки образователни институции в 

селища по Южното Черноморие през втората половина на ХІХ в. до 20-те 

години на ХХ в. Унив. изд. на ВСУ ,,Черноризец  Храбър“. Варна. ISBN 978-954-715-

663-0,  221 с.   

РЕЗЮМЕ:   Основанията за научно изследване на гръцките образователни 

институции в селища по Южното Черноморие са продиктувани от факта, че този 

проблем е недостатъчно осветлен, както в българската, така и в гръцката 

историографска педагогическата литература. С оглед по-пълното разкриване на 

изследваната проблематика използваните исторически извори са диференцирани в 
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три основни групи. В първата група гръцки извори се отнасят проучени архивни 

документи на гръцки език, свързани с новогръцката просвета в черноморските 

центрове Созопол, Анхиало, Пиргос, Ахтопол, Месемврия, Василико, Бургас, Айтос, 

Царево, Малко Търново, Българово и др. Във втората група гръцки извори заемат 

място регионални публикации от гръцки автори в гръцкия периодичен печат. В 

третата група са обособени извори на български език, обхващащи краеведски 

сведения, монографии, изследвания и публикации от  български  автори, 

информации в местния периодичен печат, сведения и бележки на български 

възрожденски просветни дейци.  

Педагогическото изследване е написано на основа на проучен извороведчески  

материал от публикувани и непубликувани източници, преведени от гръцки 

(катаревус) на български език, както и от новооткрити архивни документи, които за 

първи път се публикуват. То е структурирано в обем от 221 с. и обхваща въведение, 

четири глави, заключение и литература. Заключението съдържа изводи, които 

кореспондират с основната научна теза и изпълнението на целта и реализираните 

основни задачи. В монографичният труд са позиционирани 1 схема, 13 таблици и 7 

диаграми. Използваната литература е в обем от 153 източници,  от  които 122  на 

български език, 2 на латиница и 29 на гръцки език. Педагогическото изследване се 

характеризира със следните параметри: 

Обектът на изследване е функционирането на гръцкото учебно дело в селища 

по Южното Черноморие през втората половина ХІХ в. до 20-те години на ХХ в. 

Предметът на изследване са гръцките образователни институции, които 

функционират в  селища по Южното Черноморие през  втората половина на ХІХ в. 

до  20-те години на ХХ в. 

Целта на изследването е да се проследи в хронологически аспект, възникването 

и функционирането на гръцките образователни институции в изследвания ареал.  

За постигане на формулираната цел и в съответствие с установената 

хронологична рамка се  извеждат следните основни задачи: 

      Да се изследва демографския, етническия, духовно-религиозния, икономическия 

и търговския облик на селищата по Южното Черноморие, приоритетно населявани 

от представители на гръцкия етнос, като основополагащи фактори за 

първоначалното възникване, разпространение и функциониране на гръцки 

образователни  институции.     
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     Чрез прилагане на историко-педагогически анализ да се изследва генезисът, 

етапите на развитие и типологията на разпространение на гръцките училища в 

селища по Южното Черноморие.  

     Чрез прилагане на определен изследователски инструментариум да се направи 

анализ на процеса на обучение и възпитание в гръцките училища (съдържание и 

организация, учебни планове и програми),  управление  и  материалната издръжка.   

     На базата на определени показатели (разпространение на гръцките 

образователни институции, обхват на обучаваните ученици, характеристика на 

обучение (процес на обучение и възпитание, образователна структура, институции за 

управление и материална издръжка) да се направят изводи за степента на развитие 

на новогръцката просвета в изследвания черноморски ареал, спрямо 

новобългарската.  

     Да се изследват задачите и функциите на специализираните институции за 

управление на гръцките училища (православната църква и училищните 

настоятелства), както и тези на неспециализираните (местни православни гръцки 

общини, гръцки просветни дружества, благотворителни дружества, културни 

институции и гръцки консулски представителства), действали през изследвания 

период. 

В първа глава: ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРЪЦКИ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО ЮЖНОТО 

ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ 

НА ХХ в. се анализират основните фактори за разпространение на гръцките 

училища в изследвания географски ареал, които се диференцират в две основни 

групи: вътрешни и външни. Към първата група, определяща вътрешните фактори 

са изследвани и анализирани трайно обитаващите гръцки общности,  както и  

процесите, свързани с демографския и духовно-религиозния облик на населението, 

обусловени от вътрешна миграция. Втората група, обуславяща кръга от външни 

фактори, е свързана с издигане на икономическото и търговското развитие на 

изследваните черноморски селища, което рефлектира върху спомоществователната 

активност на местните гърци, допринасяща за ранното откриване на гръцки училища 

в големите южночерноморски градове.  

         Във втора глава: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

КИЛИЙНИ И НОВОГРЪЦКИ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО ЮЖНОТО 



38 
 

ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ 

НА ХХ в. са очертани етапите на развитие на гръцките училища през изследвания 

период. Представена е типологизацията на тяхното разпространение и 

диференциацията им според обучавания състав. Идентифицирани и анализирани са 

периодите на разпространение на взаимни, първоначални, класни и гимназиални 

гръцки училища. Изследвана е взаимоучителната и класната организация на 

обучение. Специално място е отделено на процесите, свързани с прилагането на 

взаимоучителния метод и елементите на взаимоучителната организация на 

обучение. Анализирани са методите на обучение и възпитание в новогръцките 

училища. Направени са изводи за степента на развитие на новогръцките училища в 

изследвания ареал. Изследователските усилия на автора са фокусирани към 

изследване на широка мрежа от взаимни и първоначални училища, които за 

продължителен период определят облика на развиващото се новогръцко 

образование.  

         В трета глава: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

КЛАСНИ, ГИМНАЗИАЛНИ УЧИЛИЩА И ЗАБАВАЧНИЦИ В СЕЛИЩА ПО 

ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ 

ГОДИНИ НА ХХ в. са анализирани причините за откриване на класни гръцки 

училища, както и периодите на тяхното разпространение в изследвания черноморски 

ареал. На базата на проучени архивни документи на гръцки език е представена 

неизвестна до сега информация за първите гръцки учители. Обусловен е извода, че 

откриването  на  гръцки училища и провеждане на училищното обучение в тях 

изцяло на гръцки език, е ярък пример за  начините, чрез които се реализира твърде 

ранното гръцко културно-национално проникване и духовно-просветно влияние. 

Изтъква се положителното значение на гръцките училища за повишаване 

образоваността на българите, поради това, че до Освобождението в големите 

черноморски градове Анхиало, Созопол, Месемврия и Ахтопол няма новобългарски 

училища, в които деца с български родов корен да получават образованието си на 

матерния си език. Подробно е анализиран процесът, свързан с въвеждането на 

класно-урочната организация на обучение и приносът на новогръцките учители. 

Изготвена е диференциация на откритите класни училища, според обучавания 

състав - мъжки, девически и смесени и въз основа на това са направени изводи за 

темпът на тяхното разпространение през изследвания исторически период. 

Представени са изводи за степента на развитие на класното гръцко образование.  
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           Осъществен е сравнителен анализ на степента на разпространение на 

класните гръцки училища в изследваната територия с тези открити в селища по 

Северното Черноморие. Изследователският  акцент е поставен върху изследване и 

анализиране на учебните програми в гимназиалните гръцки училища. Анализирана е 

въведената организация на обучение в класните училища, свързана с прилагането на 

училищните правилници като писмена регламентирана база за  тяхното управление. 

Подробно са анализирани причините за закриване на гръцките образователни 

институции. Направени са обобщения, които обуславят развитието на връзката 

,,гърцизъм-елинизиране“ в училищното обучение. В края на трета глава е представен 

анализ, свързан с поставяне на първоначалните основи  на новобългарската просвета 

в двата географски ареала - Северното и Южното Черноморие, въз основа на което е 

представен извода, че продължителното съществуване на гръцките  образователни  

институции води  до  забавяне на обучението на говоримия български език, поради 

късното откриване на български училища по тези земи. Изследователските 

търсения на автора са фокусирани към очертаване на преимуществата на гръцките 

образователни институции в изследвания географски ареал, въз основа на 

определени показатели.  

  В четвърта глава: ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ПОДПОМАГАНЕ НА ГРЪЦКИТЕ УЧИЛИЩА В СЕЛИЩА ПО ЮЖНОТО 

ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в.  ДО 20-ТЕ ГОДИНИ 

НА ХХ в. са диференцирани в две групи - специализирани и неспециализирани. В 

първата група се изследва проявлението на основните ръководни функции на 

училищните настоятелства в Пиргос, Созопол, Анхиало, Ахтопол и Месемврия. 

Във втората група са анализирани основните функции на институционално 

организирани  православни гръцки общини, гръцки просветни дружества в Анхиало, 

Созопол, Месемврия, Пиргос и Ахтопол, гръцки благотворителни организации, 

действащи културни организации и гръцки консулски представителства.  Въз основа 

на задълбочено проучен изворов архивен материал от българската и гръцката 

историография се представят за първи път сведения за гръцките просветни 

дружества (сило̀госи) като неспециализирани институции, които активно подпомагат 

развитието на гръцкото образование в Анхиало, Месемврия, Ахтопол и Пиргос. В 

заключението са представени историко-педагогически резултати, които 

потвърждават издигнатата в увода научна теза. 
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ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

    Въз основа на направени историографски извороведчески проучвания е 

проведено е първо по рода си педагогическо изследване на гръцки образователни 

институции в селища по Южното Черноморие  през  втората  половина  на  ХІХ в. до 

20-те години на ХХ в. 

   За  първи  път  е  осъществена  систематизирана  историческа реконструкция в 

хронологически план на възникване на изследваните гръцки образователни 

институции в селища по Южното Черноморие през втората половина на ХІХ в. до 

20-те години  на  ХХ в. 

   На базата на задълбочено изследван изворов архивен документален материал от 

гръцката историография, авторът представя за първи път сведения за гръцки 

просветни дружества (сило̀госи), които функционират в големите градски центрове 

по Южното Черноморие - Анхиало, Месемврия, Ахтопол и Пиргос. 

   Въз основа на направени историографски  извороведчески проучвания е изготвен 

анализ на организацията на обучение  (процес  на  обучение  и  възпитание, учебни 

планове и програми, принципи, методи и средства на обучение и възпитание), 

управление и материална издръжка.  

   Чрез откритите архивни източници  на гръцки език (катаревус) с голяма историко-

педагогическа стойност, които чрез специализиран научен превод влизат в научно 

обръщение, във висока степен е обогатена изворовата база за функционирането на 

гръцки образователни институции в селища по Южното Черноморие през втората 

половина на ХІХ в. до 20-те години на ХХ в. 

 

3. МОНОГРАФИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Влияние на гръцките образователни 

институции за развитие на новобългарското образование в град Варна през 

втората половина на ХІХ в. до 20-те години на ХХ в. Издателство ,,Славена“. 

Варна. ISBN 978-619-190-176-0, 161 с. 

РЕЗЮМЕ: В монографията се изследва проникването на силното гръцко влияние в 

управлението на българското училище чрез въведения правилник ,,Учениците имат 

должность”. Обусловен е извода, че този писмен документ е заимстван от 

габровското взаимно училище. Той е включен в таблица №85 в комплекта 

взаимоучителни таблици, издадени за първи път в Белград през 1835 г. Прибавен е 

към останалите таблици във второто издание в Букурещ през 1848 г. В училищния 
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правилник правилата за поведение са преведени от гръцки език (фиг.1). Тази 

таблица, която е преведена от гръцки език е заимствана от разпространеното на 

френски език в Париж през 1829 г. ,,Практическо ръководство за първоначалните 

училища, или кратко изложение на метода на взаимното обучение, според Л. Ш. 

Саразен“. Направени са изводи, свързани с идентифициране на степента на гръцкото 

влияние върху възпитателната работа и практика на  взаимното българско 

училище във Варна:  

                                                 

                                     фиг.1                                                                фиг.2                       

                                               

 Училищният правилник ,,Учениците имат должность“ се превръща в общ 

своеобразен документ за възпитателна работа с взаимните ученици и основа за 

единно възпитание на българските и гръцките ученици, където е налице изразена 

близост и сходство в правилата. Сходни елементи се откриват в изискванията към 

взаимните гръцки ученици в гръцкия правилник Πειθαρχικός κανονισμός των εν 

Βάρνη Ελληνικών Σχολών (фиг.2).  

 Българските взаимни ученици се възпитават по едни и същи правила за 

поведение заедно с гръцките и се присъединяват към общите за българи и гърци 

човешки, морални и културни постижения, което в значителна степен определя 

сегмент за общи духовно-просветни стремления, обективирани от определените 

сходства във възпитателната им практика-постигнат един и същ възпитателен идеал. 

  

4. СТУДИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) Управленските функции на гръцкото 

училищно настоятелство във Варна през ХІХ в. до началото на ХХ в. 

(извороведческо изследване). В: e - Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.13, 34 с. 
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РЕЗЮМЕ: В публикацията се разглеждат основните ръководно - управленски 

функции в дейността на гръцкото училищно настоятелство във Варна през 

изследвания период, като орган за управление на гръцките училища в черноморския 

град. За целта на изследването са проучени и преведени документални архивни 

източници на гръцки език (катаревус) от фондовете ,,Гръцка община” (Ελληνική 

κοινότητα)  и  ,,Гръцка митрополия” (Ελληνική επισκοπή)  в ДА-Варна  и  публикации 

в местните гръцки вестници ,,Οδησσός” и Пανδαισια.  Въз основа на открити архивни 

документи на гръцки език, един от които „Задължения на настоятелството на 

гръцките училища във  Варна”  са очертани и анализирани неговите основни 

ръководни функции- ръководно-управленски, стопански, финансови, законодателни, 

просветно-педагогически и организационни. В подкрепа на изпълнението на тези 

ръководни функции са приведени примери от неговата широкомащабна дейност. 

Анализирани са редица доклади на училищния настоятел Янаки Флори, свързани с 

изпълнението на финансовата функция на гръцкото училищно настоятелство, 

представляващи годишни отчети за изпълнение на приходната и разходната част на 

бюджета. В края на публикацията са направени заключения, свързани с високата 

обществената значимост в резултат от прилагането на управленските функции в 

дейността на гръцкото училищно настоятелство като важен орган за управление на 

гръцките образователни институции през изследвания период, които тясно са 

свързани с просветния живот на местната гръцка черноморска общност.  

 

5. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2019) Задълженията на учителите от гръцките 

училища във Варна от началото на ХХ в. В: Предучилищно & училищно 

образование. Педагогическо издателство  ,,Образование“. С. ISSN 2535-0692,  бр. 4, 

с.115-125. 

РЕЗЮМЕ:  В статията се анализира съдържанието на открит архивен документ, 

след осъществен научен превод от гръцки (катаревус) на български език. Той е част 

от документалните източници на гръцки език във фонд Ελληνική κοινότητα (,,Гръцка 

община“), съхряняван в ДА-Варна, озаглавен: „Задължения на преподаващия 

персонал в гръцките училища и упътвания за прилагането им с психологическо 

тълкуване и накрая общи указания за отсъствията на преподаващите, за 

родителите на учениците и за лекаря на училищата” (ΔΑ-Βάρνη, φ.83К ωπ.1 α. ε. 73 

σ.1). Авторът прави задълбочен анализ на съдържанието на документа, като 

представя основните задължения на гръцките учители от правилника, които са 
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представени в осем раздели: „Приветливо, справедливо с бащинска обич към 

учениците,  а извън училище достойно поведение”, „Подготвяне на учителите вкъщи 

за уроците, които ще преподават”, „Преподаване без учебник от страна на 

преподаващия, когато това е възможно”  „Точно приложение на учебната програма”, 

,,Задължително присъствие на преподаващия  на заседанията на учителския съвет“, 

,,Общи указания за отсъствията на учителите”, „Относно родителите на учениците” 

и ,,Относно училищния  лекар“. В края на публикацията са направени обобщения, 

които налагат изводът, че поставянето на строги изисквания към гръцките учители е 

продиктувано от проявява на висока обществена грижа, не само за издигането на 

авторитета, тяхното достойнство и утвърждаване на учителската професия в 

обществото, но и за формиране на определени критерии у учениците за нравствена 

възпитаност и добродетелност, уважение към личността и възпитаване във висок 

обществен морал в духа на православните ценности.  

                        

6. СТАТИЯ: Михалев, В. (2020) Дисциплинарният правилник на гръцките 

образователни институции във Варна от началото на ХХ в. и задълженията на 

учениците. В: Предучилищно & училищно образование. Педагогическо издателство  

,,Образование“. С., ISSN 2535 - 0692, бр.1, с. 131 - 138.   

РЕЗЮМЕ:  Предмет на публикацията е анализирането на рядък  архивен документ  

с висока историко-педагогическа стойност. Представянето на неговото съдържание е 

възможно след осъществен научен превод от гръцки (катаревус) на български език. 

Той е част от разпоредителните  документи на гръцки език, издавани от варненската 

гръцка община и училищното настоятелство, определящи облика на училищното 

,,законодателство” на гръцките образователни институции във Варна от началото 

на ХХ в., озаглавен: Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών 

(,,Дисциплинарен правилник на гръцките училища във Варна“). В статията е 

анализиран въведения от училищните настоятели  Дисциплинарен правилник като 

,,законодателно-разпоредителен” акт, който строго регламентира задълженията, 

отговорностите и наказанията на учениците, обособени в три направления: 

задължения на учениците преди започване на учебните занятия, задължения на 

учениците по време на учебните занятия  и междучасията и задължения на 

учениците извън училище. Този правилник определя изискванията, които учениците 

следва да спазват във взаимоотношенията си с учителите и персонала. 

Неизпълнението на ограничителните постановления на одобрените училищни 
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актове, обуславя прилагането на строги наказателни мерки за учениците, според 

тежестта на допуснатите от тях нарушения. Този подход е продиктуван от 

общественото убеждение, че добрата училищната дисциплина е предпоставка за 

ефективен образователен процес. В публикацията се анализират предвидените в 

,,правилника“ различни по характер наказания за ученици, които не посещават 

редовно училището и не се съобразяват с посочените повелителни разпоредби. 

  

7. СТАТИЯ: МИХАЛЕВ, В. (2020) ,,Забранителният режим“ в просветния закон 

,,Живков“  от 1891  г. и края на управлението на гръцките училища във Варна. 

В: e - Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.13. 

  РЕЗЮМЕ:  Предмет на публикацията са въпроси свързани с последиците от 

практическото прилагане на българското просветно законодателство, което 

регламентира окончателното закриване на гръцките училища във Варна през второто 

десетилетие на ХХ в. Въведеният от българските власти ,,забранителен режим“ в 

Закона за народното просвещение от 1891 г. се явява продължение на подкрепата на 

антигръцките настроения от 1906 г. В резултат на всички тези действия 

представителите на гръцката народност не успяват да запазят автономността на 

,,своите” образователни институции. Направен е анализ на правните норми от Закона 

за народното просвещение от 1891 г., една от които се явява нормата на чл.10, в 

която се регламентира задължителното изучаване на българския език ,,от разните 

християнски вероизповедания”. Цитира се Окръжно №7510, в което се обосновават 

мотивите на закона в неговата най-спорна част, отнасяща се до това, че ,,от общ 

интерес на всички граждани в българската държава е да знаят официалния 

държавен език, който е езикът на всички държавни учреждения”. В публикацията 

се пояснява, че прилагането на тази правна норма влиза в сила през уч.1906/1907 г. В 

края на публикацията са направени обобщения, свързани с настъпилите промени в 

управлението на гръцките образователни институции, които се явяват резултат на 

въведения ,,забранителен режим“ в Закона за народното просвещение от 1891 г. 

  

8. СТАТИЯ: Михалев, В. (2021) Един правилник за учителските съвети на 

гръцките училища във Варна през ХХ в. В: e-Journal VFU. ISSN 1313-7514, бр.14. 

РЕЗЮМЕ: В публикацията се разглеждат изискванията към гръцките учители, 

регламентирани в ,,Правилника за учителските съвети на гръцките училища във 

Варна“ от 1902 г., съхраняван във фонд ,,Гръцка община“ в ДА-Варна, който по 



45 
 

своята същност представлява част от училищното ,,законодателство“ на гръцките 

образователни институции в началото на ХХ в. Анализирането на съдържанието на 

този документ е възможно след осъществен научен превод от гръцки на български 

език. В него важно място е отделено на изискванията, които училищното 

настоятелство поставя към гръцките учители за участие в учителските съвети. В 

раздел ,,Общи указания за отсъствията на учителите” се посочват случаите при 

които се допуска отсъствие от заседание на учителския съвет. Учителите подлежат 

на наказания включително и налагане на най-тежкото - ,,уволнение“. В този 

разпоредителен документ се регламентира броят на месечните заседания. 

Училищните настоятели поясняват на учителите значимостта на взетите решения от 

учителския съвет като колективен орган. Очертана е тематиката на обсъжданите на 

учителските съвети въпроси. В заключение авторът представя обобщения, свързани 

с регламентацията на писаните норми, като част от ,,училищното законодателство“ 

на гръцките образователни институции в началните години на ХХ в., които 

непрекъснато обновяват съдържанието си и се доближават до модела на модерния 

нормативен акт, където в повелителната форма и разпоредителният тон в тях, 

припомнят безалтернативността на формулировките в отделни разпоредби.  
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