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МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФ. Д.П.Н. ТОДОР ТАНЕВ ОТКРИ УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
Възлагаме надеждите си за просперитета на България
на студентите от ВУСИ, заяви Пловдивският митрополит Николай

„Д

оволен съм от духа, възможностите и дръзновението, което виждам в погледа на студентите. Убеден съм, че Висшето училище по сигурност и
икономика ще има голям успех, защото всичко тук е на
висота.“ Това заяви министърът на образованието и науката проф. д.п.н. Тодор Танев, който откри академичната
2015/2016 учебна година във ВУСИ. Той похвали ръководството на вуза за високите постижения в учебно-научния процес и призова първокурсниците да използват
шанса, който им се отдава. „Вярвайте в себе си и на
личния избор да бъдете тук. Не се предавайте и бъдете
дръзновени“, призова просветният министър.

На тържествената церемония присъства и Негово
Високопреосвещенство митрополит Николай Пловдивски, който посъветва студентите да използват пълноценно времето във ВУСИ. „Ще изучавате методите на сигурността, икономиката и управлението на една държава.
Това е висока отговорност и трябва да се отнесете с необходимото внимание към учебния процес“, заяви митрополит Николай Пловдивски.
Сред официални гости на събитието беше и директорът на ОДМВР – Пловдив, старши комисар Христо Разсолков, а областният управител на Пловдив Розалин Петков
изпрати поздравителен адрес. В него той подчертава, че
ВУСИ „е едно от най-проспериращите и бързоразвиващи
се висши учебни заведения в страната, което предлага
съвременни успешни модели и практики“. Областният

управител изразява увереността си, че ръководството
на ВУСИ ще продължи да работи със същия хъс и ентусиазъм за възраждане на авторитета на българското
висше образование пред света, ще поддържа огнището
на традиционната българска духовност и ще бъде конкурентна сила на международния и на българския трудов
пазар. Поздравителен адрес изпрати и председателят
на Постоянната комисия по образование, наука, вероизповедания и етнически въпроси към Общински съвет
– Пловдив, Едуард Сарафян. Той акцентира върху динамичната история на ВУСИ, която определя като „забележителна“. „Заложихте на модерната философия за развитие на висшето образование в България, свързана с
високото качество, социалната насоченост и иновационните технологии“, пише в поздравителния адрес. В него
специално място се отделя и на социалната програма на
Висшето училище по сигурност и икономика. „Достойна
за адмирации е социалната ви програма, благодарение
на която се обучават деца в неравностойно положение
в новата сграда, изцяло за ваша сметка“, отбелязва г-н
Сарафян.
Ръководството
на ВУСИ награди
министъра на образованието и науката проф. д.п.н.
Тодор Танев с почетен знак и грамота за приноса
му за развитието
на вуза.
Продължава на 2-ра стр.

Â ÁÐÎß
 Преподаватели на ВУСИ сред елита в дебат
за бежанците
с. 6
 ВУСИ разширява международното си влияние с. 7
 Проф. Георги Манолов – в Експертния съвет
на Института за стратегии и анализи
с. 8
 Президентът на ВУСИ издаде новия си научен
труд „Избори и избирателни системи“
с. 10
 От ВУСИ стартира конкурсът
„Най-добър млад предприемач на Пловдив“
с. 11

2 стр.

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ
ПРОФ. Д.П.Н. ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Водих нелеки битки за преобразуването на няколко колежа във висши училища, тъй като в общественото пространство
неправилно се тиражираше версията, че
броят на вузовете у нас се увеличава. Аз обаче бях от
обективната страна и това се потвърди от всички институции в България. Днес съм тук, за да проверя как вървят нещата във ВУСИ, тъй като съм служебно ангажиран
с израстването му. Доволен съм от това, което виждам,
от духа, възможностите и дръзновението в погледа на студентите. Убеден съм, че Висшето училище по сигурност
и икономика ще успее, защото сте положили солидни основи, върху които надграждате образователния процес.
Вие сте на така необходимата висота, която гарантира
качествени знания, подплатени с практически умения.
Познавам президента на ВУСИ проф. Георги Манолов и
ректора чл.-кор. проф. Димитър Димитров от дълги години. Можете да им имате доверие и да бъдете убедени, че
сте на правилното място. Вярвайте в себе си и на личния
избор да бъдете тук, уважаеми студенти.
На тържествената церемония по откриването на
академичната 2015/2016 учебна година ръководството на ВУСИ отличи с почетен знак и грамота Негово Високопреосвещенство митрополит Николай Пловдивски,
които той прие с благодарност.
НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО
МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ ПЛОВДИВСКИ
Искрено благодаря за високото отличие. Ценя усилията, които полагате, за да
развивате Висшето училище по сигурност
и икономика. Тук съм, за да ви преподам
Божието благословение, защото само по този начин можем да преодолеем несигурността, в която живеем. Вижте колко години вече непрекъснато се тревожим – за
работата, за бизнеса, за децата си. Трябва да излезем
от това състояние и можем да го направим с общи обединени усилия. Обръщам се към преподавателите, на
които е възложена нелеката задача да увлекат в образованието и науката младите хора. Правете го с радост
и удовлетворение от постигнатото. На студентите пожелавам с прилежание да усвояват доброто и полезно
знание, да бъдат добри и човеколюбиви. Възлагаме на
вас надеждите си за възстановяване на икономиката и
просперитета на България.
Президентът на Висшето училище по сигурност и
икономика проф. д.п.н. Георги Манолов увери първокурсниците, че те ще бъдат студенти от висока класа.
ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА ВУСИ
Искам да ви поздравя с избора, който сте направили. И по-важното за нас –
огромната отговорност, която сте ни гласували. Обучението ви ще бъде на изключително равнище, бъдете убедени в това. Гарантирам,
че ще получите най-доброто от висшето образование.
Процесът, разбира се, е двустранен. Ние ще ви осигурим превъзходна база, квалифицирани преподаватели
и модерни методи на обучение. От вас се иска само да
усвоявате знания и да се подготвяте за бъдещите предизвикателства. Искам да подчертая, че ВУСИ се справи
успешно с кандидатстудентската кампания въпреки демографския срив и нестабилното финансово състояние
на хората. Първокурсниците при нас са повече, отколкото сумарния им брой в други две частни висши училища. Желая ви успех, бъдете живи и здрави!
Ректорът на ВУСИ чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров също приветства първокурсниците.

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.С.Н.
РЕКТОР НА ВУСИ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Живеем в ирационално време, когато надеждата ни е изцяло в знанието. А то
не е нищо друго, освен търсене на истината. На онази, обективната, която ни дава
сигурност. А нея можете да откриете във Висшето училище по сигурност и икономика. Защото тук със сигурност
е жив диалогът между студенти и преподаватели. Инвестирахме много средства и усилия, за да бъдат формите
на обучение на най-високо съвременно ниво. А дали
успяхме? Направихме сравнителен анализ на средния
успех за учебната 2014/2015 година. Установихме,
че той е най-висок в трети курс. Третокурсниците вече
знаят защо са тук! А останалите трябва да се поучат от
този факт и когато преминат успешно първите две години от своето обучение, да покажат същия успех. В хода
на вашето обучение ще търсим заедно баланса между
теоретичния фонд и практикоприложните умения, които
трябва да усвоите. Работим и за повишаване на професионалната квалификация на преподавателите. Вече
се виждат първите резултати, имаме докторанти, които
успешно защитават научни трудове в доказани университети в Европа. Тези кадри дават облика на висшето
училище. Затова, уважаеми първокурсници, можете да
бъдете спокойни, че сте избрали един от най-проспериращите вузове в България, който ще ви гарантира успехи в образованието и науката!
На тържествената церемония Изабела Димитрова произнесе приветствено слово от името на първокурсниците.
В него тя подчерта, че те вече са „част от
висше училище, за което взискателността, уникалността, сигурността и интелигентността важат с пълна сила. Избрахме вуз, който е един от най-динамично
развиващите се в България и който ще
ни даде така нужния старт за успешна
реализация“, заяви Изабела Димитрова. Тя пожела на всички бурни емоции и
дръзновение в процеса на придобиване
на знания и умения.
Двама от най-дългогодишните преподаватели на вуза проф.
д.т.н. Стамен Стамов
и проф. д.и.н. Димитър
Костов бяха отличени
с грамоти и почетния
знак на ВУСИ за неговото развитие. „Изключително съм развълнуван и трогнат от жеста на ръководството на висшето
училище. Желая на всички здраве и хъс за постигане на
успехи“, заяви проф. Стамов. Проф. Костов на свой ред
също благодари за високото отличие. „Наградата дълбоко ме разчувства. Искам да изкажа признателността си
към студентите, които с интерес присъстват на моите
лекции“, заяви той.
Поздрав към
гостите на тържеството отправи детска вокална формация „Омайниче“,
която получи бурни
аплодисменти
от
препълнената аудитория на Висшето
училище по сигурност и икономика.
Христо ЧАУШЕВ

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

стр. 3

ИЗАБЕЛА ДИМИТРОВА: АКО ВЗИСКАТЕЛНОСТТА, УНИКАЛНОСТТА,
СИГУРНОСТТА И ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА СА НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ВА
ШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ, ТО ВУСИ Е ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР!

И

забела Дончева Димитрова е родена през 1994 г. в гр. Севлиево. Завършва
средното си образование в СОУ „Васил Левски“ през 2013 г. За ВУСИ научава
от интернет. Решава да учи специалност „Счетоводство и контрол“. Избира задочна
форма на обучение, тъй като работи в тази сфера и иска да продължи семейния бизнес.
Тренирала е баскетбол, който в момента е нейно хоби. За домашен любимец има котка на
име Кинг. За нея твърди, че внася спокойствие в дома ѝ. Като всеки млад човек Изабела
харесва съвременната музика от различни стилове. Любимата ѝ книга е „Сила за живот“
на Харви и Мерилин Даймънд. Изабела твърди, че информацията е едно от предимствата
на нейното поколение. Това, което не харесва, е изгубеното уважение към по-възрастните хора. Те трябва
да ни служат за пример и ние трябва да се учим от тях, смята първокурсничката във ВУСИ. Тя е на мнение,
че най-важното при възпитанието на младите е семейството. В него тя открива уюта, спокойствието и
подкрепата за своите начинания. Без семейството нямаше да съм това, което съм днес, категорична е
Изабела. Нейното мото е „Аз вярвам“, защото няма нищо по-хубаво от това да имаш вяра за нещата, които
правиш. Тя не крие, че е впечатлена от Висшето училище по сигурност и икономика. Преподавателите
са квалифицирани, администрацията е приветлива и коректна, казва първокурсничката. Колегите си
определя като комуникативни и ерудирани. Колективът е сплотен и аз съм щастлива тук, не крие Изабела.
Призивът ѝ към младите е да изберат Висшето училище по сигурност и икономика, което гарантира найдоброто професионално развитие. „Ако взискателността, уникалността, сигурността и интелигентността са
неизменна част от вашето ежедневие, то правилният избор е ВУСИ“, категорична е Изабела Димитрова. ВВ

ВУСИ СЕ ИЗКАЧВА В РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА
НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2015 Г.
ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И
ИКОНОМИКА ОСИГУРЯВА ПО-ВИСОК ДОХОД НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ

В

исшето училище по
сигурност и икономика върви уверено нагоре в
Рейтинговата система на вузовете за 2015 г. В актуалното
ѝ издание се сравняват 51 акредитирани висши училища
в България, които предлагат
обучение по специалности,
разпределени в 52 професионални направления. ВУСИ
като правоприемник на Колежа по икономика и администрация е включен в две
професионални направления
– „Администрация и управление“ и „Икономика“.
В Рейтинговата система за 2015 г. са събрани и обобщени данни за над 74 индикатора, които измерват
различни аспекти от дейността на висшите училища,
включително учебния процес, учебната среда, социалнобитовите и административните услуги, научната работа,
престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тези индикатори са формирани на базата на
статистически данни, събрани от различни източници,
включително и чрез социологически проучвания.
Данните показват, че средният месечен осигурителен доход на завършилите професионално направление
„Администрация и управление“ във ВУСИ е 765 лв. 92
ст. (За поредна година той бележи ръст, като през 2014
г. е бил 711 лв. 33 ст.) По този показател вузът е на второ място в Пловдивска област, изпреварвайки редица

утвърдени висши училища.
Разликите със следващите от
региона са огромни и започват от 82 лв., стигайки до 127
лв.! С толкова повече средно
на месец получават дипломираните студенти на ВУСИ от
„Администрация и управление“ в сравнение с колегите
си от другите вузове в града
и областта. Данните свидетелстват за високото качество на преподаване, отличната практическа подготовка,
която получават студентите,
и последвалата оценка от работодателите, които наемат
квалифицирани специалисти с висока заплата.
Петото издание на Рейтинговата система показва, че
завършилите „Национална сигурност“ получават средно
по 943 лв. 13 ст. Тези специалисти се очертават като едни
от най-търсените на пазара на труда и безработицата
сред тях е изключително ниска. От учебната 2015/2016
година ВУСИ предлага уникалните за Пловдив и областта специалности в направление „Национална сигурност“, които са като магнит за бъдещите специалисти.
Младите хора се насочват към бакалавърските и магистърските програми на Висшето училище по сигурност и
икономика и могат да избират между редовна, задочна и
дистанционна форма обучение. Пълните условия за прием студентите могат да открият на www.vusi.bg, където
може да се кандидатства и on-line. ВВ
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ДИПЛОМА ПО ИКОНОМИКА НОСИ НАД 980 ЛВ. ЗАПЛАТА
ВУСИ
ипломираните студенти от професионално
Д
направление „Икономика“ получават средно 980
лв. 55 ст. заплата. Това показва актуалното издание на
Рейтинговата система на висшите училища в България за
2015 г. Сумата се получава като среден месечен облагаем
доход на завършилите професионалното направление
през предходните 5 години, изчислени на базата на
данни, предоставени от НОИ и АдминУни. Висшето
училище по сигурност и икономика за поредна година
е сред регионалните лидери. Това показва оценката
на Министерството на образованието и науката и
консорциум от няколко неправителствени организации.
Дипломираните студенти на ВУСИ получават средно
на месец с до 42 лв. повече от онези, завършили други
вузове в Пловдив и областта. Актуалните специалности
в професионално направление „Икономика“ гарантират
най-висок доход на младите хора. Гъвкавите учебни
планове и отличните практически умения са много
привлекателни за фирмите, търсещи подготвени кадри.
ВУСИ се радва на огромен престиж сред работодателите,
което гарантира бърза реализация на трудовия пазар на
завършилите студенти. Данните от Рейтинговата система
показват, че процентът на регистрираните безработни в
национален мащаб е значително по-нисък от средния за
страната. Вижда се още, че в професионално направление
„Икономика“ Висшето училище по сигурност и икономика
стои уверено пред редица други вузове в страната.
В Рейтинговата система за 2015 г. индикаторите са
разделени на 6 групи според основните категории, по
които се оценяват вузовете. Ето какво показват тези в
професионално направление „Икономика“ за ВУСИ. В
групата за „Учебен процес“ почти всички показатели
бележат съществен ръст. Удовлетвореността от учебния
процес нараства от 9.21 през миналата година до 9.42 през

настоящата. Ръст има и при теоретичната подготовка. През
2012 г. е 8.77, докато през тази достига 9.65. Преподаването,
оценяването и интензивността на обучението също са
с трайни положителни тенденции. В тази за „Научни
изследвания“ чувствително се повишава подкрепата за
участие на студенти в НИД. От 8.82 през 2012 г. до 9.13 през
2015 г. В групата „Учебна среда“ ВУСИ бележи ръст във
всичките 4 показателя. Удовлетвореността от учебната
среда, оценката на материалната база, учебния график,
както и оценката на библиотечния фонд значително
повишават стойностите си от предходните изследвания.
В групата „Социално-битови и административни услуги“
положителните тенденции в развитието на индикаторите
също се запазват. Удовлетворението от социалнобитовите и административните услуги, както и оценката
на студентите за административното обслужване се
повишава чувствително през периода 2012 – 2015 г.
Подкрепата за кариерното развитие скача от 7.44 през 2012
г. до 8.72 през настоящата. В групата „Престиж“ най-голям
ръст на индикаторите има удовлетвореността от избора.
От 94.51 през 2014 г., през 2015 се повишава до 97.27. В
групата „Реализация и връзка с пазара на труда“ следва да
се отбележат устойчивият ръст и непрекъснатият растеж
на осигурителния доход на завършилите студенти. Той
се е повишил средно със 124 лв. през периода 2012 – 2015
г. Всички данни от Рейтинговата система на висшите
училища у нас показват, че ВУСИ не само затвърждава и
подобрява регионалните си позиции в професионално
направление „Икономика“, но и задава стандарти, с
които се съобразяват всички висши училища в страната.
ВУСИ е мотивираният и оправдан избор на качествен
вуз, който предлага модерно обучение, квалифицирани
преподаватели и успешна реализация на конкурентния
пазар на труда. ВВ

ВУСИ ПРИВЛИЧА МЛАДИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Гъвкавите учебни планове на вуза са адаптирани към новостите
и са предпоставка за успешно обучение
Висшето училище по сигурност и икономика продължава образователната си политика,
която цели предоставянето на качествени и достъпни знания, съответстващи на европейските
изисквания. Поредна стъпка в тази насока е привличането на млади и перспективни
преподаватели, които имат доказани умения и амбиция да работят в един от най-динамично
развиващите се вузове в България. Сред тях е и Людмила Бойкова. Тя завършва с отличен
успех бакалавърска степен „Международни икономически отношения“ и магистърска степен
„Международна търговия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Започва докторантура по социология в
Словения, в университета в гр. Нова Горица, с който ВУСИ има сключен договор за двустранно
сътрудничество. Одобрена е за европейска стипендия за финансиране на обучението. В
момента защитава докторската дисертация и е част от преподавателския екип на Висшето
училище по сигурност и икономика. С Людмила Бойкова разговаряме в началото на новата
академична учебна година.
Добре дошла отново в България. Как се чувстваш в родината?
Много се радвам да съм отново в България и в Пловдив. През годините съм имала много възможности за
пътуване из Европа, но Пловдив винаги е на първо място в моето сърце.
Какво най-много ти липсваше от България, докато беше в Словения?
На първо място хората – семейството, приятелите, колегите. В Словения се бях съсредоточила единствено
върху научната дейност и ми липсваше много работата със студентите. За мен обучението на студенти е двустранен
процес, в който аз се стремя да им предам своите знания и опит, а от друга страна студентите винаги ми предоставят
нова и различна перспектива върху дискутираните въпроси. Това динамично взаимодействие ме стимулира да
търся все по-практически ориентирано структуриране на учебния материал и ми осигурява възможността да
предлагам на студентите актуални и практически ориентирани материали в процеса на обучение.
Какво знаеше за Словения, преди да заминеш?
През 2003 г. посетих Словения за първи път и ми направи впечатление на много красива и гостоприемна страна.
Това впечатление се потвърди, след като заминах там, за да започна обучението си като докторант.
Каква беше ролята на семейството ти през този период от време?
Аз съм изключително благодарна на цялото ми семейство за подкрепата и помощта по време на моето обучение
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в Словения. Ние поддържахме постоянна връзка и те
бяха моята опора, първи съветници във всяка ситуация.
Какво е отношението към българските студенти
в Словения?
Отношението към всички чуждестранни студенти
в Словения е много добро. Административният състав
полагаше изключителни усилия да ни помага и подкрепя
в образователния процес, а и извън него. Определено
в университета, където аз съм докторант, се формира
приятелска и интеркултурна работна среда.
Разкажи ни за университета в Словения, където
беше 3 години?
В момента завършвам докторантско обучение във
Факултета за приложни социални науки, Нова Горица,
Словения. Обучението в този факултет е съсредоточено
върху социалните науки, като предлага бакалавърски,
магистърски и докторантски програми. В рамките
на докторантското училище има програма изцяло на
английски език, в която гостуват преподаватели от цяла Европа и където са събрани студенти от редица европейски
държави.
Как протичаше един твой ден?
През първата година на обучение програмата беше много интензивна – посещения на лекции, изпълняване
на задания, участия в научни форуми. През втората и третата година от обучението си имах възможността да се
съсредоточа върху моя собствен изследователски проект и да проведа научно изследване в България и Словения.
Това беше свързано с много пътувания и координация на графици, тъй като исках да интервюирам възможно наймного хора и в двете държави.
Имаш ли проблем при намирането на информация?
В Словения ролята на научния ръководител е изключително важна и отговорна. Провеждат се ежемесечни
срещи и обсъждания на напредъка на докторанта. В рамките на докторантското училище има ежемесечни
консултации с експерти в зависимост от сферата на научния интерес на отделния докторант. Два пъти в годината
всеки докторант представя напредъка на своята работа пред останалите докторанти и комисия от преподаватели.
Тези срещи са особено важни и ползотворни, тъй като докторантът получава коментари, предложения и забележки
относно своята работа.
Каква е реализацията на хората с научни степени в Словения?
За мен беше много интересно да разбера, че в Словения докторската степен е условие за успех и в частния
бизнес. Редица специалисти, които работят или управляват частен бизнес, започват обучение като докторанти с
цел повишаване на своята квалификация.
Какво ще правиш след защитата на докторската
степен?
След защитата на докторската степен имам желание
да се върна и да работя пълноценно във ВУСИ. Намирам,
че вузът предлага възможността за работа в млад и
динамичен колектив, където ще имам възможност да
доразвия своите изследователски интереси и да дам
своя принос в обучението на студентите.
Защо искаш да продължиш в България? Много твои
връстници дават мило и драго, само и само да отидат
в чужбина!
Моя любима преподавателка по френски език
винаги ни съветваше: „На дървото му трябват корени“.
Тази мисъл много ми допада. Аз смятам, че в България
има все повече и повече възможности за персонална
и професионална реализация. А и за мен красивата
природа на нашата родина, приятелите, традициите са
мотиватор да търся и постигам реализация в България.
Много се спекулира с качеството на висшето образование в България. От позицията на опита, който имаш,
какво показва съпоставката?
И в България, и в чужбина има добри образователни практики. За мен най-важното условие за качествено
образование в днешно време е учебната програма да бъде практически ориентирана към нуждите на пазара на труда.
Това се постига по-лесно в по-гъвкавите частни висши училища като ВУСИ, където учебните планове се адаптират
своевременно спрямо новостите в бизнеса и преподавателите се стремят да се съобразят с образователните нужди
на всеки студент. Смятам, че предпоставката за успешно обучение е именно образование, адаптирано към нуждите
на студентите.
Какво ще кажеш на всички, които се колебаят дали си струва да имат висше образование?
За мен нуждата от висше образоване в днешния бързоразвиващ се свят е безспорна. Последните доклади на
Европейската комисия по въпросите на безработицата и пазарите на труда очертават две основни тенденции. Първо,
липсата на висше образование увеличава рисковете от бедност, социална изолация и дълготрайна безработица.
Второ, висшето образование и повишаването на квалификацията са условие за намиране на по-добра работа, повисоко заплащане и устойчива реализация на пазара на труда.
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ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА КИА, ЧИЙТО ПРАВОПРИЕМНИК Е ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ВУСИ е синоним на взискателността и уникалността,
на сигурността и интелигентността в българското образование

С

изискано тържество беше отбелязана годишнина от създаването на КИА, чийто правоприемник е Висшето училище по сигурност и икономика. На 4 ноември 2003 г. е обнародвано в
бр. 97 на „Държавен вестник“ решението
на 39-ото Народно събрание за създаването на Колеж по икономика и администрация – Пловдив. За изключително
кратко време КИА успява да се утвърди
като образователна институция, за която определението „най-бързоразвиваща
се“ важи с пълна сила. Хиляди студенти
предпочитат модерното европейско
обучение, съчетано с гъвкави учебни
планове, което дава Колежът. Работодателите от своя страна ценят изключително високо придобитите практически
умения на младите хора.
„Тръгнахме по един трънлив път,
изпълнен с много предизвикателства,
за които не бяхме и подозирали“, заяви
президентът на вуза проф. Георги Манолов. Той припомни,
че само за три седмици през 2003 г. във висшето училище
се записват 130 първокурсници. Успяхме да се преборим
със скептицизма с последователност и умения, издигайки и
авторитета на българското образование, допълни проф. Манолов. Президентът на вуза не скри, че големият обществен
интерес и желанието за предоставяне на още по-съвременни програми за обучение доведоха до логичното и очаквано
преобразуване на КИА в частно специализирано Висше училище по сигурност и икономика. Днес ВУСИ е синоним на
взискателността и уникалността, на сигурността и интели-

гентността в българското образование.
Вузът е първият в Пловдив със сертификат за качество ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден от Moody International през
2006 г. и продължен от Intertek до 2018 г.
ВУСИ прилага Европейската система за
трансфер на кредити (ECTS), която осигурява мобилност на студентите. Успешно
функционира и Център за професионално обучение по различни специалности.
Висшето училище по сигурност и икономика осигурява допълнителни възможности за студентите под формата на
едногодишни курсове (специализации).
Вузът осигурява качествено обучение в
професионална степен „бакалавър“ по
всички специалности, а така също и продължаване на обучението в магистърска
степен. Студентите на ВУСИ могат да избират между редовна, задочна и дистанционна форма, които осигуряват така
нужната гъвкавост, подкрепена с уникалност на теоретичните и практическите умения. „Издигнахме висшето образование в Пловдив на много високо ниво
и вече задаваме критерии, с които се съобразяват всички
вузове в България“, каза президентът на ВУСИ проф. Георги
Манолов. Той допълни, че Висшето училище по сигурност
и икономика получава все по-широко международно признание в изключително конкурентна среда. Продължаваме
напред в стремежа да се затвърдим като лидери не само в
Пловдив, но и в цяла България, и вузът да бъде синоним на
образователна школа, базирана на традиции и постижения
в образованието и науката, заключи проф. Манолов. ВВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВУСИ
СРЕД ЕЛИТА В ДЕБАТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
Премиерът Бойко Борисов лично се запозна с експозетата
на експертите от Висшето училище по сигурност и икономика
ам.-ректорът на Висшето училище по сигурност и иконоЗ
мика доц. д-р Томо Борисов и деканът на учебно-научния
център „Национална сигурност и обществен ред| проф. д-р Никифор

Стефанов участваха в конференция за „Бежанската вълна и предизвикателствата пред националната сигурност“. Дискусията беше под
патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова и е организирана
от Института за стратегии и анализи. На конференцията, която се
проведе в централата на Българския червен кръст в София, присъстваха дипломати от посолствата на
САЩ, Чехия, Македония, евродепутати,
народни представители и експерти.
Изказвания направиха министърпредседателят Бойко Борисов, вицепрезидентът Маргарита Попова, председателят на БЧК д-р Христо Григоров, специалисти и преподаватели в сферата на
сигурността.
Зам.-ректорът на ВУСИ доц. д-р
Томо Борисов направи експозе, в което
алармира, че „Балканите горят отново,
този път не от война“. Ако кризата с миг-

рантите излезе от контрол, ще предизвика ефекта на доминото, предупреждава доц. Борисов, който е утвърден авторитет по сигурността. И допълва, че ако Сирия бъде превзета от „Ислямска държава“,
ще последва много бързо нейното разпространение към Ирак и Либия, което ще доведе до огромни проблеми в Турция, а след това и
непредвидими последици за България и останалите балкански държави. Доц. Борисов настоява за определяне на единна политика, за
постигането на която е необходимо сътрудничество на структури и
организации от ООН, ЕС и всички демократични страни.
Деканът на учебно-научния център
„Национална сигурност и обществен ред“
проф. д-р Никифор Стефанов анализира
миграционната война и заплахите за сигурността на България. Като основни потенциални заплахи той посочва хуманитарната криза, асиметричните и заплахите от повишена криминална и организирана престъпност. Проф. Стефанов обръща
внимание и на организацията „Ислямска
държава“, която коренно промени пред-
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ставите за терористични атаки. Групировката с всеки изминат ден разширява
своите действия и провежда мащабни
операции, които се характеризират с
много жертви и ранени и с изключителен
цинизъм, пише деканът на ВУСИ. Той
поставя с изключителна острота въпроса
за достъпа на „Ислямска държава“ до биологични оръжия, които са евтини, но могат да нанесат огромни поражения върху големи територии. Остава въпросът кога, а не дали,
алармира проф. Стефанов. Като анализира тенденциите на миграция на хора през страната ни, експертът по национална сигурност
поставя и друг въпрос – колко от легалните и нелегалните мигранти,
останали в страната ни, са терористи или криминални елементи. В
заключение проф. Стефанов изразява убеждението си, че България
има политическата воля, необходимия капацитет и ресурс, за да посрещне потенциалните рискове и заплахи за сигурността си.
На конференцията стана ясно, че лицата, потърсили убежище
в страната ни, са се увеличи над 10 пъти за пет години. Статут на
бежанец са получили 9345 души.
Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов също взе участие на конференцията. Политологът изтъкна, че страните от ЕС не
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са подготвени за такъв бежански процес, защото и самият Съюз
няма ясно изградена политика относно условията за приемане на
бежанците. Проф. Манолов настоява за решителни промени както
в политиката за сигурността, така и в рамките на цялостната държавно-институционална система, за да се въведе ред в сектора за
сигурност у нас на всички йерархични равнища. Той предложи да
се обмислят съвместни мерки с неправителствени организации за
провеждане на дарителски и други акции в помощ на хората, изпаднали в беда.
След края на дискусията изп. директор на Института за стратегии и анализи Валерия Велева благодари за активното участие
и лично на проф. Никифор Стефанов. Деканът на учебно-научния
център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ представи много ценни от експертна и професионална гледна точка позиции, пише Валерия Велева. И допълва: „Поставихте ясно въпроси,
чието решение трябва да бъде общо – на експертите, на политиците, на държавниците и на самите народи на Европа“. Тя остава с
дълбок респект към проф. Стефанов и е убедена, че и за в бъдеще
темите за сигурността, за защитата на слабия и онеправдания, за
отстояването на националните интереси ще събират специалистите, сред които са утвърдените авторитети на Висшето училище по
сигурност и икономика. ВВ

ВУСИ РАЗШИРЯВА МЕЖДУНАРОДНОТО СИ ВЛИЯНИЕ
ВУЗЪТ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С УНИВЕРСИТЕТ ОТ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
èñøåòî ó÷èëèùå ïî ñèãóðíîñò è èêîíîìèêà ñêëþ÷è ñïîÂ
ðàçóìåíèå çà ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Ôàêóëòåòà çà ñèãóðíîñò è
çàùèòà êúì Íåçàâèñèìèÿ óíèâåðñèòåò â ãðàä Áàíÿ Ëóêà. Ó÷åáíîíàó÷íèÿò öåíòúð å â ñòîëèöàòà íà Ðåïóáëèêà Ñðúáñêà. Äîêóìåíòúò
å ïàðàôèðàí ñúîòâåòíî îò ïðåçèäåíòà íà ÂÓÑÈ ïðîô. ä.ï.í. Ãåîðãè Ìàíîëîâ è ïðîô. ä-ð Äðàãîìèð Êåñåðîâè÷ ¦ äåêàí íà Ôàêóëòåòà çà ñèãóðíîñò è çàùèòà, êàêòî è îò ðåêòîðà íà óíèâåðñèòåòà
ïðîô. ä-ð Çàðêî Ïàâè÷.

Äâàòà âóçà ùå îðãàíèçèðàò ñúâìåñòíî êîíôåðåíöèè, êðúãëè
ìàñè, ïðîìîöèè, îáìåí íà ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè ïî ëèíèÿ
íà “Åðàçúì” è äð. Îñâåí òîâà ÂÓÑÈ è Ôàêóëòåòúò çà ñèãóðíîñò è
çàùèòà ùå ïðîâåæäàò íàó÷íè è îáðàçîâàòåëíè ñúáðàíèÿ, ùå ñè
ñúòðóäíè÷àò â ðàçëè÷íè èçñëåäâàíèÿ è àíàëèçè.
Äîãîâîðúò å ïîòâúðæäåíèå íà òåíäåíöèÿòà çà íåïðåêúñíàòî ïîâèøàâàù ñå èíòåðåñ íà ÷óæäåñòðàííè óíèâåðñèòåòè êúì
ÂÓÑÈ. Óíèêàëíîòî ñú÷åòàíèå íà ñïåöèàëíîñòè â ñôåðàòà íà ñèãóðíîñòòà è èêîíîìèêàòà ïðåâúðíàõà âóçà â æåëàí ïàðòíüîð â
ñôåðàòà íà âèñøåòî îáðàçîâàíèå. Àòðàêòèâíèòå áàêàëàâúðñêè è
ìàãèñòúðñêè ïðîãðàìè, ãúâêàâèòå ó÷åáíè ïëàíîâå è ñóïåðìîäåðíàòà ìàòåðèàëíà áàçà ñà ïðèòåãàòåëåí öåíòúð çà óíèâåðñèòåòè
îò äðóãè äúðæàâè, êîèòî èñêàò äà êîïèðàò åâðîïåéñêèÿ ìîäåë íà
îáó÷åíèå, êîéòî ñå ïðèëàãà âúâ Âèñøåòî ó÷èëèùå ïî ñèãóðíîñò
è èêîíîìèêà. “Ïîñòàâèõìå ñîëèäíè îñíîâè íà ñåðèîçíî ìåæäóíàðîäíî âçàèìîäåéñòâèå, êîåòî ùå ðàçâèâàìå âúâ âðåìåòî”,
çàÿâè ïðåçèäåíòúò íà ÂÓÑÈ ïðîô. Ãåîðãè Ìàíîëîâ. Íåïðåêúñíàòî
ïîëó÷àâàìå ïðåäëîæåíèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî, íî êàêòî âå÷å ñìå
çàÿâÿâàëè, îñíîâíèÿò êðèòåðèé ïðè èçáîð íà ïàðòíüîðè ùå áúäå
ïðåäîñòàâÿíåòî íà êà÷åñòâåíî âèñøå îáðàçîâàíèå, óòî÷íè ïðîô.
Ìàíîëîâ. Âîäåíàòà îò íåãî ïðåäñòàâèòåëíà ãðóïà, â êîÿòî ó÷àñòâàõà çàì.-ðåêòîðúò íà ÂÓÑÈ ïî ìåæäóíàðîäíà äåéíîñò äîö. ä-ð

Òîìî Áîðèñîâ è äåêàíúò íà ó÷åáíî-íàó÷íèÿ öåíòúð “Íàöèîíàëíà
ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä” ïðîô. ä-ð Íèêèôîð Ñòåôàíîâ, ñå çàïîçíà ñ ìàòåðèàëíàòà áàçà è ïðîöåñà íà îáó÷åíèå âúâ Ôàêóëòåòà
çà ñèãóðíîñò è çàùèòà â ãðàä Áàíÿ Ëóêà. Îñòàíàõìå äîâîëíè îò
âèäÿíîòî è íàáåëÿçàõìå ñòðàòåãè÷åñêè ñôåðè, â êîèòî ìîæåì äà
ñè ïàðòíèðàìå, çàÿâè ïðîô. Ìàíîëîâ. Â ïîòâúðæäåíèå íà ïîçèòèâíàòà íè óáåäåíîñò çà âçàèìíîèçãîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî ùå äàäåì âúçìîæíîñò íà ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè äà ñå çàïîçíàÿò ñ
õàðàêòåðíèòå ïðåäèìñòâà íà äâàòà âóçà ÷ðåç ðàçëè÷íè ïðîãðàìè,
î÷åðòà áúäåùåòî ïðåçèäåíòúò íà ÂÓÑÈ. Òîé íå ñêðè æåëàíèåòî ñè
ðúêîâîäåíîòî îò íåãî âèñøå ó÷èëèùå äà ñå óòâúðäè êàòî ðåãèîíàëåí ëèäåð â íàó÷íî-îáðàçîâàòåëíàòà ðàáîòà ñ óíèâåðñèòåòè îò
Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ è Åâðîïà. ÂÓÑÈ å íîâàòîð â òàçè îáëàñò è
ùå áúäå ïðèìåð çà ïîäðàæàíèå, òúé êàòî áúäåùåòî å âúâ âñå ïîòÿñíàòà âçàèìîâðúçêà ìåæäó îòäåëíèòå âóçîâå â ïðîöåñà íà ïðåäîñòàâÿíå íà êà÷åñòâåíî îáðàçîâàíèå, çàêëþ÷è ïðîô. Ìàíîëîâ.
Äâóäíåâíîòî ïîñåùåíèå íà äåëåãàöèÿòà íà Âèñøåòî ó÷èëèùå ïî ñèãóðíîñò è èêîíîìèêà âúâ Ôàêóëòåòà ïî ñèãóðíîñò è
çàùèòà ïðåäèçâèêà èñòèíñêè ôóðîð â Áàíÿ Ëóêà. Ìåñòíèòå ìåäèè
ñëåäÿõà îòáëèçî ðàçãîâîðèòå è íåïðåêúñíàòî èíôîðìèðàõà çà
ðåçóëòàòèòå îò òÿõ. Æóðíàëèñòè è îáùåñòâåíèöè îñòàíàõà î÷àðîâàíè îò ïîçèòèâíîòî îòíîøåíèå è ðàçáèðàíå, êîèòî ïðîÿâè
áúëãàðñêàòà ãðóïà êúì ðåãèîíàëíèòå ïðîáëåìè. Íàøèòå íàðîäè
ñà ìíîãî áëèçêè, åçèêîâà áàðèåðà ïî÷òè íå ñúùåñòâóâà è íèå
çàåäíî òðÿáâà äà ãðàäèì ïî-äîáðîòî ñè áúäåùå, êàòåãîðè÷åí
áåøå ïðîô. Ìàíîëîâ. À òî íåìèíóåìî ìèíàâà ïðåç ïðîñâåòàòà è
íàóêàòà, äîïúëíè ïðåçèäåíòúò íà ÂÓÑÈ. Ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè
ðúêîâîäñòâîòî íà Íåçàâèñèìèÿ óíèâåðñèòåò â Áàíÿ Ëóêà ùå ïîñåòè Âèñøåòî ó÷èëèùå ïî ñèãóðíîñò è èêîíîìèêà è ùå ñå êîíêðåòèçèðàò íà÷èíèòå íà âçàèìíîèçãîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî. ÂÂ
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ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ – В ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ
НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ
ПРЕЗИДЕНТЪТ

НА

ВУСИ

Е ЕДИН ОТ НАЙ-АВТОРИТЕТНИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ

П

роф. д.п.н. Георги Манолов, който е президент на Висшето училище по сигурност и икономика, стана част от Експертния съвет
на Института за стратегии и анализи (ИСА). В авторитетния екип на обществено признати личности участват още председателят на БАН акад.
Стефан Воденичаров, акад. Константин Косев, акад. Георги Марков, акад.
Благовест Сендов, акад. Васил Гюзелев, проф. Генчо Начев, проф. Николай
Михайлов, проф. Пламен Карталов, проф. Младен Григоров, проф. Григорий
Вазов, проф. Иван Станков.
ИСА е неправителствена организация, която ще прави анализи и ще
предлага оперативни решения по национални въпроси, изготвени с академична задълбоченост на базата на социологически и изследователски проучвания по проблемите на обществото и държавата. Във фокуса на вниманието на Института ще са глобалната криза и икономическото съживяване, външната политика на България, изборите – местни, президентски, парламентарни, както и личностите, които издигаме на ръководни
постове. За разработването на тези теми са ангажирани експерти от най-уважаваните университети, сред които е и
проф. Манолов. Целта пред членовете на Експертния съвет на ИСА е да формулират актуалните предизвикателства
пред българското общество и да намират пресечната им точка с науката, бизнеса и политиката.
С богатия си академичен и управленски опит, с многобройните си научни публикации в България и чужбина, с професионалните си анализи в областта на политологията проф. Георги Манолов е един от най-авторитетните български
учени, чието мнение е търсено както от широката общественост, така и от специализирани аудитории. ВВ

СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ВУСИ – БЕЗ АНАЛОГ
В ЧАСТНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Договорът на вуза с МВР помага на полицай да учи с намалена такса
Висшето училище по сигурност и икономика е един от първите частни вузове в
страната, който разработи специална социална програма за своите студенти. ВУСИ
предлага преференциално обучение с по-ниски такси срещу представени документи.
Вузът приема и студенти – кръгли сираци от домовете за отглеждане на деца, лишени
от родителска грижа. В изпълнение на социалната програма и съгласно сключен договор
между Висшето училище по сигурност и икономика и Министерството на вътрешните
работи от 2008 г. до момента във вуза са приети и се обучават 3 деца на служители на
МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 50 % намаление на
годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Пълните отличници, които отговарят на посочените социални
условия, се освобождават от такси за обучение. Социалните предимства нямат аналог в
частното висше образование в България, тъй като разходите за тях са изцяло от бюджета на ВУСИ, без да се разчита на допълнителни спонсорски или други финансови средства.
От социалната програма на вуза се възползва и действащ служител на МВР, който страда от заболяването обструктивна сънна апнея. Найден Найденов е роден в гр. Монтана.
Завършва средно образование в ТМТ „Ген. Вл. Заимов“ в Сопот, специалност „Технолог на
производството на стрелково оръжие и артилерийски машинни части“. Живее в София,
но работи в Костинброд като полицай. Иска да има висше образование, затова избира
ВУСИ, специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“.
С Найден Найденов разговаряме в началото на академичната 2015/2016 учебна година.

Г-н Найденов, как научихте за Висшето училище по сигурност и икономика?
За ВУСИ разбрах от писмо, което беше изпратено от
пресцентъра на ОДМВР – София. Трябваше да запозная колегите с условията за кандидатстване и със специалностите,
които се предлагат във вуза. Обадих се на посочения телефон и се свързах със служителка, която ми обясни как става
записването. Прегледах и сайта на Висшето училище по сигурност и икономика и от него разбрах, че това е реномиран
вуз, с доказани традиции в обучението на студенти.
Кое Ви мотивира да учите във ВУСИ?
Гъвкавите програми за задочници и дистанционното
обучение. Все пак в МВР сме на ненормирани работни смени и свободното ни време е разпокъсано.
Защо избрахте специалността „Противодействие на
престъпността и охрана на обществения ред“?
В МВР имам стаж над 20 години, 18 от които съм работил като полицай в ППООР, и мисля, че в тази насока ще се
справя най-добре с оглед на практиката.
Как реагира семейството Ви, когато разбра, че искате
да учите?

Както знаете, заплатата на полицая не е от най-големите, и точно това трябваше да се обсъди, понеже имам и син,
който сега е в четвърти клас. Въпреки това получих пълна
подкрепа в това начинание.
Какво е естеството на Вашата работа?
В момента съм материалноотговорно лице. Отговарям
за имуществото, автопарка, оръжието, снабдяването с материали и др.
Каква е историята на Вашето заболяване?
Страдам от обструктивна сънна апнея. Последните изследвания показват, че тя поразява 4 – 5 % от населението
на Земята и повечето са мъже. Изразява се в паузи на вдишването и издишването по време на сън, при което сатурацията на кислород в кръвта пада от 95 на 50 %. Спиранията на
дишането са от порядъка на 20 сек. и стигат до 90 сек. при
някои хора! Това води до редица заболявания като хипертония, диабет, сърдечни нарушения, затлъстяване и др. Диагнозата се поставя след полисомнографско изследване в
лаборатория, което е скъпо и не се поема от Здравната каса.
Симптомите са събуждане с болки в главата, пресъхнала
уста, умора и недоспиване, което води до дневна сънливост
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и липса на желание за каквото и да е. Лечение няма. Закупува се скъпоструваща апаратура, с която се спи. Тя подава
въздух през маска и така пречи на преградата, която се отпуска и запушва дихателните пътища.
Дипломата за висше образование от ВУСИ ще промени
ли работата Ви и по какъв начин?
Ще ми даде възможност за израстване в кариерата,
както и по-добра подготовка в специалността ми. Мисля и за
по-добра реализация на пазара на труда.
Какво ще кажете на тези, които се колебаят дали да

имат висше образование?
Човек трябва всеки ден да се усъвършенства и да се
стреми да прави нещата все по-добре. Аз съм на 43 години и
досега се колебаех и поставях други неща с приоритет. Почти се бях отказал, но с промените в Кодекса за социално осигуряване ще се наложи да се работи още поне 12 години до
достигане на възраст за ранно пенсиониране. Затова моят
призив към всички е: не се колебайте, а се усъвършенствайте чрез качествено образование във Висшето училище по
сигурност и икономика!

ВУСИ ОБУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО СТУДЕНТ,
ИЗРАСНАЛ В СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ПРЕДЛАГА СПЕЦИАЛНА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

исшето училище по сигурност и икономика ще
обучава безвъзмездно студент, който е израснал
В
в социални институции. 21-годишният Илиян Илиев е

завършил Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“ в Пловдив и иска да има висше
образование. Мечтата му е на път да се сбъдне, след като
беше приет във ВУСИ по социалната програма на вуза. Тя
дава възможност на млади хора с финансови затруднения
да учат при преференциални условия.
В конкретният случай обаче Илиян ще следва напълно безплатно, което стана възможно след разговор с президента на Висшето училище по сигурност и икономика

проф. Георги Манолов. Той го освободи от такса заради
нелекото му положение. „Винаги сме помагали на млади
хора и това е част от политиката на ВУСИ още от самото
му създаване“, заяви президентът на вуза. Проф. Манолов уточни, че до момента над 20 студенти с ограничени
финансови възможности са получили качествено образование по социалната програма на висшето училище.
Илиян Илиев избра специалност „Криминалистика (Детективска дейност)“, редовна форма на обучение,
която се радва на огромен интерес сред младите хора.
Уникалните теоретични и практически умения, които
придобиват студентите в процеса на своето обучение, им
гарантират успешна реализация. ВУСИ е в топ 3 по престиж сред работодателите в региона, а месечният доход на
завършилите е над средния, показват данните на Рейтинговата система на висшите училища в България.
ВУСИ е единственият вуз в Пловдив и региона, подготвящ кадри за системата на националната сигурност,
полицията, охранителната и фирмената сигурност и др.
Висшето училище по сигурност и икономика предлага
атрактивни бакалавърски и магистърски програми в три
професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Национална сигурност“. Към
ВУСИ проявяват огромен интерес и университети от Балканския полуостров и Европа, които желаят да работят
заедно с един от най-динамично развиващите се вузове в
България. Сключени са договори за международен обмен
на студенти и преподаватели, които гарантират качествено и достъпно образование. ВВ

СТУДЕНТ ДАРИ ИКОНИ НА ВУСИ
Правете добро, за да получите добро, заяви Неделчо Чонов

П

ървокурсникът Неделчо Чонов дари три икони
на Висшето училище по сигурност и икономика.
На тях са изографисани Пресвета Богородица с Младенеца, Исус Христос и Архангел Михаил. Иконите са
осветени в Бачковския манастир на специална служба,
поясни студентът.
Неделчо Чонов е приет в специалност „Национална сигурност и антитерористична дейност“, задочно
обучение. 36-годишният мъж избира ВУСИ заради гъвкавите програми за обучение и високото ниво на пре-

подавателския състав. Той не крие, че цял живот е харесвал работата в сферата на сигурността, но досега не
е имал възможност да работи активно. Надява се след
успешното дипломиране съдбата да му даде този шанс.
„Убеден съм, че когато човек прави добро, ще получи
добро“, откровен е Неделчо Чонов. И допълва, че вярата
винаги му е помагала в трудни моменти. Животът е низ
от предизвикателства и човек не трябва да изневерява
на собственото си верую, е кредото на младия мъж. Неделчо Чонов иска дарението му да бъде прието от хората като спонтанен и чистосърдечен акт, който да внесе
повече духовност в ежедневието. Решил се на тази стъпка след разговор с приятели. Те го посъветвали да избере икони, защото, освен енергия и заряд, те носят сила
и дух. Важни са посланията, които стигат до сърцата на
хората и ги правят по-добри, заключава Неделчо Чонов.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и
икономика благодари за жеста и щедростта на студента и му желае здраве, благополучие и много позитивна
енергия. ВВ
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ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР РАДЕВ: ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
Е ЗАДЪЛБОЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
И НЕЙНИТЕ ПРОЯВЕНИ ФОРМИ
Президентът на ВУСИ издаде новия си научен труд „Избори и избирателни системи“

Н

овият труд монография на проф. д.п.н. Георги Манолов „Избори и избирателни системи“ за пореден път доказва безспорните качества на автора на
задълбочен изследовател на демокрацията и нейните проявени форми. Това пише
в предговора на книгата проф. д-р Димитър Радев. Той допълва, че президентът на
Висшето училище по сигурност и икономика отлично познава теорията и структурата на самите понятия „демокрация“ и „избори“. Това го е доказал в предишните
си изследвания, посветени на демокрацията и държавата, продължава проф. Радев. И е категоричен, че проф. Манолов е изследвал задълбочено, на високо теоретично ниво същността на избирателното право като основно политическо право
от категорията на публичните права. За това му е помогнало знанието, което той
безспорно притежава както в областта на политическата наука, така и в областта
на теорията на държавата, конституционното право и общото учение за държавата. Авторът, пише проф. Радев, правилно е разграничил обективното от субективното избирателно право, като е приложил типично юридически подход.
По-нататък в изложението президентът на ВУСИ се е спрял подробно на технологията и организацията на провеждането на изборите. Това е напълно нова трактовка в нашата правна и политологическа литература, тъй като никой автор досега не е анализирал този въпрос,
отбелязва проф. Радев. При това проф. Манолов не е разгледал темата фрагментарно и формално, а задълбочено,
чрез отлично познаване както на категорийния апарат, така и на правните аспекти на проблема. Той анализира,
поставя на дискусия и интерпретира проблемите напълно обективно не само като учен, но и като изразява своето собствено мнение на наблюдател и коментатор от висока класа. Това е така, защото и досега проф. Манолов
винаги е изказвал своето мнение по редица теоретични, но и емпирични въпроси, по редица проявления на демокрацията и нейните „особености“ в нашата държава, категоричен е проф. Радев. И допълва, че проф. Манолов
е заявил както своята научна позиция на изследовател, така и гражданската си позиция на човек, на когото не му
е безразлично какво се случва в държавата.
Книгата е написана на блестящ език, точен и ясен, с проникновено изследване на всички детайли по темата.
Професор Манолов е подходил към темата и с ум, и със сърце, като е показал висок професионален и човешки
морал. Новият му труд ще бъде от изключителна ценност за политолози, юристи, историци, журналисти, социолози,
както и за всички, които проявяват траен интерес към проявените, непосредствените форми на демокрацията. В
това се състои и практическият смисъл на изследването, завършва проф. д-р Димитър Радев. ВВ

ВУСИ ПОДКРЕПЯ ИЗЛОЖБАТА „ПЛОВДИВ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ“
ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ, ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

В

исшето училище по сигурност и икономика
подкрепи кампанията „Богатствата на Южна България“ на
в. „Марица“, която се провежда
съвместно с община Пловдив. За
трета поредна година историци,
фотографи и експерти обединяват
усилията си, за да представят на
пловдивчани и гостите на града
културно-исторически ценности
и природни феномени от региона.
В ретроспективната изложба историкът Владимир Балчев
е подбрал 400 фотоса, експонирани на 20 платна, които са посветени на емблематични места в града. Разказва за далечното и не толкова далечното минало на
Централна поща, Военния клуб, хотел „Тримонциум“,
Главната улица, халите, пл. „Стефан Стамболов“, гарата, Данов хълм, ул. „Иван Вазов“, бул. „Руски“, ул.

„Отец Паисий“, ул. „Васил Априлов“, стадионите в Пловдив и др.
„С удоволствие подкрепихме инициативата, защото за нас
е важно да пазим историческата памет“, заяви президентът на
ВУСИ проф. Георги Манолов.
Той припомни, че до момента вузът винаги е поддържал добрите
инициативи, свързани с почитането на известни личности и популяризирането на емблематичните места в Пловдив. Трябва да
ценим наследството на предците
ни и да го надграждаме със съвременните предизвикателства, категоричен е проф. Манолов. Пловдив, който има своята забележителна хилядолетна история, ще
бъде Европейска столица на културата през 2019 г. и
ние с гордост очакваме този момент, допълни президентът на висшето училище. ВВ
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ВУСИ НАГРАДИ СТУДЕНТИ ОТЛИЧНИЦИ
Възпитаниците на Висшето училище по сигурност и икономика
отбелязаха 8 декември с щур купон и буйни танци

В

исшето училище по сигурност и икономика награди
студентите с отличен успех. Най-добрите получиха
предметни награди на тържествена церемония, посветена
на 8 декември – празника на българската академична общност. „Това е най-младежкият и емоционален ден. Той носи
радост, зареден е с много ентусиазъм, но е и израз на отговорността към знанието, което е в основата на всеки успех.“
Това написа в поздравителен адрес до ВУСИ областният управител на Пловдивска област г-н Здравко Димитров. Приветствието беше прочетено от зам.-областния управител г-н
Георги Пилев, който пожела на младите хора сили и упоритост, за да се реализират в живота.
Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров анонсира
въвеждането на доказани европейски практики в процеса
на придобиване на знания и при провеждане на изпитите.
Нека ученето във ВУСИ се превърне в удоволствие, защото
вие сте будни млади хора и го заслужавате, обърна се към
препълнената аудитория проф. Димитров. Искаме да имате
така нужните практически умения, с които да бъдете фаворити на пазара на труда, допълни ректорът на ВУСИ.
„Българският преподавател и студент имат отговорната мисия да пазят изконните ценности на народа ни – духовността, просветата, науката и културата, да отстояват
същността на образователното
дело и да съграждат търпеливо
и с много любов интелекта и
духа на българската нация.“ С
тези думи се обърна към присъстващите на тържеството
президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов.
Той подчерта, че знанията, силите и енергията на младите
хора са нужни на България тук
и сега. „Пожелавам ви здраве,

жизненост и увереност в призванието да творите и да реализирате идеите си“, каза политологът.
Проф. Манолов обяви решение на ръководството на
вуза да удостои с Почетен плакет и грамота проф. д.и.н.
Асен Конарев. Отличието е за цялостен и изключително
ползотворен принос в развитието на Висшето училище по
сигурност и икономика. „Наградата е признание за труда,
който положихме, за да получи ВУСИ заслужения национален и нарастващ международен престиж“, заяви развълнуван проф. Конарев. Той подчерта, че вузът има свой облик,
който е уникален за България. Гордея се с това и с ясната ни
визия за бъдещето, допълни преподавателят, а залата дълго
го аплодираше.
Фелина Петрова поздрави студентите, гостите и ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика.
„За мен е чест и привилегия да бъда тук. Благодаря ви за
креативността и непрекъснатия стремеж да развивате вуза,
защото това ни дава още по-добър шанс за житейска реализация“, заяви четвъртокурсничката от специалност „Бизнес
администрация“. Тя благодари на преподавателите за професионализма, вниманието и търпението им в учебния процес. И се обърна към своите колеги: „Пожелавам на всеки
един от нас да изживее най-прекрасните си студентски години във Висшето училище
по сигурност и икономика,
да срещне тук нови и истински приятели. Нека не
се предаваме пред трудностите, а да ги преодоляваме
с упоритост и воля“, призова Фелина Петрова.
По традиция студентите отпразнуваха 8 декември
с празничен купон и буйни
танци. А наздравиците бяха
с пожелания за щастие и
житейски успехи. ВВ

ОТ ВУСИ СТАРТИРА КОНКУРСЪТ
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ“
Солидна парична награда за най-младия участник осигурява
Висшето училище по сигурност и икономика

За„Наседма поредна година стартира конкурсът

й-добър млад предприемач на град Пловдив“. Началото беше дадено във Висшето училище по
сигурност и икономика, където зам.-кметът по „Спорт,
младежки дейности и социална политика“ на община
Пловдив Георги Титюков се срещна със студенти. Той
им разясни условията и правилата на надпреврата, според които всеки жител на града между 18 и 33 години
може да участва с един проект. Бизнес планът трябва да
бъде за инвестиция, съответстваща на размера на някоя
от наградите в конкурса, а обемът му не трябва да надхвърля 25 страници. Ако проектът е за по-голяма сума,
участникът следва да посочи от къде ще намери допълнителните средства за финансирането му. Жури в състав от външни експерти, представители на общинската
администрация, пловдивските висши учебни заведения и IT специалисти ще оценяват работите на участниците. Ще бъдат определени четирите най-добри
бизнес плана, които ще спечелят паричните награди в
конкурса. Победителят ще получи големия приз – чек
на стойност 7000 лв., класиралият се на втора позиция –
4000 лв., и двамата на трето място ще вземат по 2000 лв.

„Община Пловдив е единствената, която организира такъв конкурс, при това за седма поредна година.
С провеждането му даваме шанс на младите хора да
реализират своите добри бизнес идеи“, обясни Георги
Титюков и отчете, че средно около 30 проекта се състезават всяка година. Зам.-кметът на Пловдив подчерта,
че над 60 % от наградените досега участници са успели
да развият идеите си. Датата, до която желаещите могат
да подадат бизнес плановете си, е 22.I.2016 г.
В хода на разговорите стана ясно, че студентите от
ВУСИ се вълнуват и от наболели градски теми като ремонтите на възлови булеварди, изграждането на спортни площадки и велоалеи, строежа на детски градини и
т.н. Зам.-кметът на общината Георги Титюков увери бъдещите висшисти, че администрацията ще вземе предвид вижданията им и ще ги заложи в плановете за развитие на града и районните кметства. Той благодари на
ВУСИ за дългогодишната подкрепа на конкурса „Найдобър млад предприемач на Пловдив“. И тази година
Висшето училище по сигурност и икономика осигурява солидна парична награда за най-младия участник в
надпреварата. ВВ
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Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте Вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които Ви вълнуват. Станете сътрудници на Вестника на ВУСИ, който е създаден за Вас и се стреми да отговори на всички Ваши въпроси. Търсете
ни на редакционния телефон или ни пишете на имейла.
Очакваме Ви!
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