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Висшето училище по сигурност и икономика по-
лучи една от най-високите оценки сред частни-

те вузове в Пловдив и максимална, 6-годишна инсти-
туционална акредитация. Националната агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския 
съвет на Република България даде обща оценка 9,01 
и срок на валидност на акредитацията шест години 
в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето 
образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерска-
та си позиция на престижен образователен и научен 
център, предлагащ качествено обучение в съответ-
ствие с нуждите на пазара на труда. 

Решението на членовете на Акредитационния съ-
вет на НАОА е от проведено на 8.06.2017 г. заседа-
ние, като в него се определя и капацитета на Висше-
то училище по сигурност и икономика, който бележи 
ръст и достига 3000 студенти. 

Наличието на акредитация от специализиран дър-
жавен орган, какъвто е НАОА, е необходимо условие 
за легитимността на всеки вуз в страната. То гаранти-
ра, че учебната, научноизследователската и художе-
ственотворческата дейност на ВУСИ изцяло отговарят 
на нормативните изисквания. 

Изключително високата оценка е резултат от на-
чина, по който вузът осъществява предмета на дей-
ност и целите си като организация; от ефективността, 
с която се контролира, поддържа и повишава качест-
вото на обучението в предлаганите професионални 
направления; от постиженията на преподавателите и 
студентите в научните и приложните изследвания; от 
високата квалификация на академичния състав; от 
осигурените отлични условия на материалната и тех-
нологичната учебна среда. 

Издадената институционална акредитация на 
ВУСИ от НАОА, която е член на Европейската асоци-
ация на агенциите за осигуряване на качеството във 
висшето образование, се признава за валидна в це-
лия Европейски съюз.
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Висшето училище по сигурност и икономика е един-
ственото в Пловдив и областта, което подготвя ка-

дри в професионално направление „Национална сигур-
ност“. ВУСИ разполага с необходимата материално-тех-
ническа и информационна база, перфектно оборудвани 
зали и висококвалифициран преподавателски състав, 
които гарантират придобиването на отлични практи-
чески и теоретични умения. Обучението се извършва в 
съответствие с утвърдени европейски стандарти и оси-
гурява необходимите специализирани знания за работа 
в управленски и административни звена в областта на 
националната сигурност. Програмата на специалностите 
се актуализира непрекъснато с оглед на динамиката на 
промените както в национален, така и в световен аспект. 

Студентите на ВУСИ провеждат и практически обу-
чения в Академията на Министерството на вътрешните 
работи. Посещават лекции, наблюдават практически 
занятия в университета за подготовка на държавни слу-
жители за нуждите на МВР, с който Висшето училище 
по сигурност и икономика има сключен дългогодишен 
договор за сътрудничество. 

ВУСИ демонстрира и уникални техники за само-
отбрана при критични ситуации. Хватките са част от 
специален модел на самозащита и оцеляване, който 

ВУСИ ПОДГОТВЯ ЛИДЕРИ В СЕКТОРА НА СИГУРНОСТТА

Вузът ще предлага работещи решения за преодоляване 
на местните проблеми

е част от програмата за обучение във ВУСИ. За много 
кратко време младите хора придобиват завидни умения, 
привикват да избягват конфликтни ситуации и бързо да 
идентифицират провокативното поведение. Изграждат 
поведенчески модел, който е безценен в различни си-

туации. Презентациите се радват на огромен интерес и 
стотици ученици изявяват желание да се запишат в един 
от най-престижните и развиващи се с бързи темпове 
вузове в България. ВВ

ВУСИ С ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА ЗА РЕГИОНАЛНАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ „ТРАКИЯ“

Висшето училище по сигурност и икономика ще 
оказва подкрепа с експертни становища по 

различни обществено значими казуси на Регионална-
та асоциация на общините (РАО) „Тракия“. Това стана 
ясно от среща между ректора на ВУСИ проф. д.п.н. Ге-
орги Манолов и председателя на Управителния съ-
вет на сдружението и кмет на Община Първомай 
Ангел Папазов. 

Преподавателите на ВУСИ, които са доказани спе-
циалисти в своите области, в режим на двустранен и ак-
тивен диалог с представители на местната власт ще об-
съждат актуалните проблеми и ще предлагат работещи 
решения за тяхното преодоляване. „Сътрудничеството 
между Висшето училище по сигурност и икономика и 
общините в региона винаги е било ползотворно и вяр-

вам, че ще намерим много общи теми, по които да ра-
ботим заедно с ръководството на РАО „Тракия“, заяви 
ректорът на вуза проф. Георги Манолов. Той допълни, че 
експертният потенциал на академичната общност на 
ВУСИ винаги ще бъде на разположение на сдружението, 
за да се повиши административният капацитет на мест-
ното самоуправление. Ще подпомагаме изпълнението 
на обществено значими инициативи, които подобряват 
благосъстоянието на хората и утвърждават региона сред 
водещите в страната, подчерта проф. Манолов. „Оценя-
вам високо инициативата на ректора на Висшето учили-
ще по сигурност и икономика за конструктивен диалог 
и добро сътрудничество“, заяви председателят на УС на 
РАО „Тракия“ Ангел Папазов. Според него съвместните 
усилия за развитие на общините ще имат положителен 
ефект върху ефективността на оказваните услуги, ще 
се обменят добри практики и ще се окаже съществена 
подкрепа на местното самоуправление. 

Регионалната асоциация на общините „Тракия“ е 
учредена преди 20 години като неправителствена 
доброволна организация. Днес тя е сред най-големи-
те по територия и население в България. Управата й е 
подготвила редица инициативи за популяризиране на 
дейността й, както и за разширяване на международ-
ното сътрудничество със сродни сдружения. Предви-
дени са и конкретни срещи между ръководството на 
РАО „Тракия“ и Висшето училище по сигурност и 
икономика за детайлизиране на начините на сътрудни-
чество и подкрепа.  ВВ
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„ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕКЛАМА  МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА 
И МАНИПУЛАЦИЯТА“ Е НОВАТА КНИГА 

НА ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика 
проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен 

труд. Монографията е озаглавена „Политическата реклама 
– между реалността и манипулацията“ и е първото цялостно 
теоретично изследване на проблематиката у нас.

Книгата впечатлява и респектира с широтата на научния 
поглед, като обхваща генезиса и развитието на модерната 
реклама в световен аспект. Авторът смело, задълбочено и ар-
гументирано навлиза в неизследваните теоретични дебри на 
феномена, проследявайки историята на българската реклама 
от Освобождението до днес и нейните метаморфози в години-
те на политическия преход. 

Монографията на проф. Манолов се откроява с немалко 
предимства, едно от които е цялостното научно изследване на 
проблема в България като елемент от политическия маркетинг 
и бранд, като език и стил, разнообразни техники и финансира-
не. „Професионалният риск да бъдеш пръв е много голям, но 
в този случай си заслужава научните усилия“, пише в предго-
вора на изданието проф. д-р Маргарита Пешева. Тя оценява 
изключително високо предимствата на книгата, като откроява 
широкото приложно поле, което дава простор за научните виж-
дания на автора. 

Изследването на проф. Манолов е предназначено за 
разнообразен кръг потребители – експерти по политически 
маркетинг, историци, журналисти, студенти и просветени чи-
татели, което е сигурна гаранция за научната му стойност и 
обществена полза. За написването на книгата авторът залага 
на комплексен подход, стъпвайки върху многобройни факти и 
аргументи, върху исторически свидетелства и утвърдени прак-
тики от световния политически маркетинг, успешно интерпре-
тирайки ги в контекста на българския опит и действителност. 

Още в самото начало проф. Манолов уточнява използва-

нето на категорията „политически маркетинг“ в тесен и широк 
смисъл, дефинира приликите и разликите между отделните 
понятия, надгражда собствено научно мнение, което пред-
ставлява добавена стойност за монографията. Тя впечатлява 
и с почтеното отношение на автора към миналото, създава 
научна свързаност. В книгата е прецизиран и уточнен поня-
тийният апарат, направена е коректна класификация на поли-
тическата реклама, дадено е определение на нейната проява 
в онлайн среда. Авторът разглежда и съвременните интернет 
връзки, мобилна комуникация и други инструменти, които са 
част от електронната реклама. 

В книгата е поставен специален акцент върху езика и стила 
на политическото популяризиране. Проф. Манолов обстойно ги 
разглежда и подлага на критичен преглед, след което успешно 
формулира десет основни манипулативни правила на полити-
ческата реклама. „Авторът обръща специално внимание и на 
психологическите аспекти на въздействието на посланията на 
думите, на стиловите особености при съчетаването на думи и 
образи в политическите плакати“, подчертава проф. Маргари-
та Пешева. 

Монографията се явява логично и очаквано продължение 
и надграждане на постигнатото в книгата „Политическият па-
зар“ – том 1 и 2, на проф. Георги Манолов. В нея се акцентира 
върху особено важния проблем, свързан с легитимните и неле-
гитимните форми на финансирането на политическата рекла-
ма. Авторът прави и систематизиран исторически преглед на 
политическата реклама от Освобождението до наши дни, като 
обособява три условни периода в развитието й у нас: капита-
листически (1878 – 1947), социалистически (1947 – 1989) и 
демократичен (1989 – 2017). Всеки от тях се характеризира 
със своите особености и специфики от гледна точка на партии, 
лидери и изборни правила. 

Езикът, на който е написана монографията, е едно от без-
спорните й предимства. Той е едновременно и строго научен, 
и много популярен, достъпен и увлекателен. Проф. Манолов ос-
тава верен на неподражаемия си стил и маниер – да основава 
теоретичните си анализи главно върху фактите и да не обреме-
нява с кухи научни съждения. Затова книгата се чете леко и с 
интерес. Съществен принос за това има и богатата приложна 
част с множество илюстрации, схеми и диаграми.

Новата монография „Политическата реклама – между 
реалността и манипулацията“ на проф. д.п.н. Георги Манолов 
е блестящ научен труд, който ще бъде изключително полезен 
за широк кръг читатели. Книгата е подготвена и отпечатана 
в Издателски комплекс ВУСИ, който предлага широк спектър 
печатни продукти с рекламна и информационна цел. ВВ



ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ4 стр.

ВУСИ СЪБРА РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА КРЪГЛА МАСА

Висшето училище по сигурност и икономика събра 
представители на водещи фирми и студенти на 

кръгла маса. Сред дискутираните въпроси се откроиха тези, 
свързани с изискванията на компаниите при наемането на 
специалисти, очакванията на младите хора от бъдещата им 
работа и ролята на вуза като гарантиращ високо ниво на 
теоретична и практическа подготовка, изцяло съответстваща 
на пазара на труда. 

Работодателите останаха приятно изненадани от 
активността на студентите на ВУСИ, които бяха подготвили 
собствени презентации в две секции – „Сигурност“ 
и „Икономика и управление“. Младите хора със завидна 
компетентност представиха вижданията си по актуалните 
обществени теми, изразиха активната си позиция по тях и 
предложиха възможни решения. Студентите отговориха 
аргументирано на поставените им от работодателите 
въпроси и доказаха, че знанията, които получават във вуза, са 
на очакваното високо ниво. 

Представителите на фирмите от своя страна ги 
призоваха да продължават да учат все така усърдно, за 
да натрупат умения, които ще бъдат ценени и търсени 
след дипломиране. Те адмирираха инициативата на 
ръководството на вуза за провеждане на стажове, които дават 
възможност за допълнителна квалификация и практически 
опит. На кръглата маса „Реализация и предприемачество 
на студентите след завършването на ВУСИ“ стана ясно, че 
фирмите подкрепят продължаващото през целия живот 
обучение, тъй като в днешно време промените са много 
динамични. В тази връзка следдипломните квалификации 

Студенти от Висшето училище по сигурност и ико-
номика започнаха стажа си във Второ районно уп-

равление на МВР в Пловдив. Практическото им обучение 
е част от актуализираните учебни програми на вуза, които 
целят предоставяне както на отлични теоретични знания, 
така и на перфектни практически умения. Младите хора се 
запознаха подробно с дейността на районните управления 
на полицията, научиха за правомощията на органите на 
МВР, разгледаха обособените отдели и разбраха за видо-
вете криминалистични експертизи, които извършват слу-
жителите на реда.

Студентите на ВУСИ се сблъскаха с конкретни примери 
от практиката, които ежедневно разрешават компетентните 
органи. Запознаха се с механизмите и последователността 
при разследване на следи, събирането и съхраняването на 

информация, с процеса на сверяване на данни и т.н. 
„Впечатли ни професионализмът на работещите във 

Второ районно управление на МВР. Служителите си вър-
шат задълженията много отговорно и реагират изключи-
телно бързо при всеки един сигнал“, заявиха младите хора. 
Стажът им още повече ги убеди в правилността на реше-
нието да се обучават в направление „Национална сигур-
ност“. След като видяхме отблизо работата на полицаите, 
с увереност можем да заявим, че искаме да работим в тази 
сфера, споделиха студентите на ВУСИ.

„Сътрудничим си много ползотворно с Второ районно 
управление на МВР в Пловдив и ще продължим практика-
та да предоставяме отлични възможности за придобиване 
на реални умения на нашите възпитаници“, заяви ректорът 
на вуза проф. Георги Манолов. Той не скри амбицията си с 
всяка изминала година все повече студенти да имат стажо-
ве в различни РПУ-та и фирми, извършващи правоохрани-
телни дейности. Специалистите, които успешно завършат 
ВУСИ, няма да имат проблем с реализацията си, допълни 
проф. Манолов. Той увери, че Висшето училище по сигур-
ност и икономика ще продължи дългогодишната си поли-
тика, която се превърна в неговата запазена марка, да дава 
качествено образование и да обучава експерти, които да 
гарантират националната сигурност и защитата на общите 
европейски граници. ВВ

СТУДЕНТИ НА ВУСИ НА СТАЖ ВЪВ ВТОРО РАЙОННО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МВР В ПЛОВДИВ

Практическото обучение е част от актуализираните учебни 
програми на вуза

и курсове, които Висшето училище по сигурност и 
икономика предлага, са прекрасен начин за надграждане и 
актуализиране на уменията. 

ВУСИ дава много възможности и отваря врати, но в 
основата на личния успех стои желанието за развитие. Около 
това мнение се обединиха представителите на бизнеса и 
призоваха студентите да бъдат постоянни и целеустремени, 
както и да не се отклоняват от пътя на знанието, по който са 
поели. Това е начинът да бъдете конкурентни и да успеете в 
живота, заключиха работодателите. Възпитаниците на вуза 
благодариха за отделеното време и оказаното внимание и 
заявиха, че срещата е била изключително полезна. 

Ръководството на Висшето училище по сигурност и 
икономика оценява положително кръглата маса „Реализация 
и предприемачество на студентите след завършването на 
ВУСИ“ и поема ангажимент за провеждането на още подобни 
събития, които да бъдат в услуга както на работодателите, 
така и на успешно дипломираните специалисти. ВВ
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ВУСИ РАЗШИРЯВА МЕЖДУНАРОДНАТА СИ ПОПУЛЯРНОСТ

Висшето училище по сигурност и икономика про-
дължава да  разширява популярността си не само 

в България, но и в чужбина. Поредното международно 
признание ВУСИ получи в Италия, където зам.-ректорът 
проф. Томо Борисов участва в специализирано състезание 
по джу-джицу. Експертът по сигурността беше специален 
гост и преподавател на спортен лагер в град Ена, където се 
събраха над 400 участници. Събитието беше организира-
но от комитета по бойното изкуство и получи много висо-
ка оценка от Международната федерация по джу-джицу. 

Проф. Борисов запозна участниците със спортните 
правила по самозащита в първото специализирано све-

РЕКТОРЪТ НА ВУСИ ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ СЪС СЕРТИФИКАТ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В САЩ

Поредното признание за вуза дойде от специализиран семинар в Италия

Отличието е от авторитетното списание „Economics and Finance“ .

Р      екторът на Висшето училище по сигурност и икономика 
проф. д.п.н. Георги Манолов получи сертификат от престижно между-

народно списание. Отличието е от Science journal „Economics and Finance“ и 
е за активно участие в конференцията „Актуални въпроси на съвременната 
наука“, която се проведе в Таунтън, Съединени американски щати, през 
месец февруари 2017 година.

Публикацията на проф. Манолов в авторитетното списание е на тема 
„Нелегитимното партийно финансиране: от „системата на боса“ в САЩ 
до „търговията с гласове“ в България“. В нея ректорът на ВУСИ разглеж-
да някои проблеми на нелегитимното партийно финансиране и разкрива 
механизмите му в Съединените щати от края на XIX век и неговите аналози 

в България. Особено място е отделено на определеността, структурата и 
проявленията на феномена „търговия с гласове“ през последните 25 годи-
ни в нашата страна. Проф. Манолов представя и информация от различни 
независими проучвания за размерите на „купения“ вот на парламентарни-
те (2014 г.) и на местните (2015 г.) избори в България.

Професионализмът при подготовката за участие в международната 
конференция, разработката на публикацията, задълбоченият теоретичен 
преглед и изчерпателният научен анализ на разглеждания проблем ста-
наха основание ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика 
проф. д.п.н. Георги Манолов да получи сертификат от Science journal 
„Economics and Finance“. ВВ

товно първенство по бойното изкуство за служители от 
сигурността. Той им разясни в детайли актуалните изиск-
вания, които са валидни и към които всички състезатели 
трябва да се придържат по време на турнирите. Освен 
това проф. Борисов направи обстойна презентация на 
Висшето училище по сигурност и икономика. Зам.-рек-
торът на вуза разясни пред елитната аудитория мисията 
и целите на ВУСИ, както и възможностите за обучение в 
атрактивните бакалавърски и магистърски програми в 
професионално направление „Национална сигурност“. 

Обективното, безпристрастно и професионално опи-
сание от страна на проф. Борисов предизвика огромен 
интерес сред участниците в семинара, които се поинте-
ресуваха от начините на прием и учебните дисциплини 
във вуза. След като получиха и тази информация, слу-
жителите от сигурността се обединиха около мнението, 
че качеството на преподаване, програмите за обучение и 
академичният състав на Висшето училище по сигурност 
и икономика отговарят на всички международни изиск-
вания и гарантират получаването на необходимите теоре-
тични знания и практически умения. Всички участници 
в специализираното състезание в град Ена изявиха жела-
ние при първа възможност да посетят базата на ВУСИ и на 
място да се убедят в предимствата му. ВВ
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА ВУСИ ДАРИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
НА ДЕЦА В НУЖДА

Благотворителната кампания получи широка подкрепа

Студентският съвет (СС) на Висшето училище по 
сигурност и икономика дари електроуреди на Цен-

търа за настаняване от семеен тип на деца с увреждания 
към Комплекса за социални услуги „Олга Скобелева“ в 
Пловдив. Благородната инициатива беше по идея на ръ-
ководството на СС, като за целта във фоайето на ВУСИ 
бяха разположени кутии, в които се събираха средства за 
малчуганите. 

„Свързахме се с управителя на Центъра за настанява-
не Мария Кошева, за да разберем от какво имат нужда. Тя 
ни каза, че сушилнята им за дрехи се е развалила и ние 
решихме да купим нова“, заяви председателят на Студент-
ския съвет на вуза Ива Ямелиева. Младите хора решиха да 
дадат и личен пример, като се отказаха от коледно-нового-
дишно тържество, а спестените пари добавиха към събра-
ната сума. „Искахме да купим възможно най-качествената 
сушилня за децата, защото се използва непрекъснато и 
натоварването на уреда е голямо. Затова единодушно ре-
шихме да не празнуваме, а да засвидетелстваме отношени-
ето си към малчуганите, които не могат да се върнат при 
биологичните си семейства или да бъдат настанени някъде 
другаде“, поясни Ива Ямелиева. 

Ръководството на Висшето училище по сигурност и 
икономика също се присъедини към благородната ини-
циатива. Лично ректорът на вуза проф. Георги Манолов 
подкрепи идеята на Студентския съвет и отдели средства 
за закупуването на необходимия електроуред. „Оценявам 
високо загрижеността и съпричастността на нашите сту-

денти, които за пореден път показаха, че освен че са уче-
нолюбиви и старателни, имат и добри сърца. Жестът им е 
доказателство за осъзнаването на един от най-сериозните 
проблеми в обществото, свързан с осигуряването на жиз-
нена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, 
лишени от родителска грижа“, заяви проф. Манолов. 

Кампанията на СС на ВУСИ се оказа изключително ус-
пешна и намери широка подкрепа, а събраните средства се 
оказаха достатъчни за закупуването и на още един електро-
уред. По желание на управителя на жилищния комплекс от 
семеен тип за деца със специални потребности студентите 
взеха и прахосмукачка от висок клас. Така персоналът на 
институцията беше допълнително улеснен в ежедневните 
си грижи за малчуганите. „Благодарим за жеста, поласкани 
сме от вниманието и добрината на младите хора“, заявиха 
работещите в Центъра за настаняване. Те с радост приеха 
дарените електроуреди, а децата от Дома с любопитство 
и вълнение чакаха да бъдат разопаковани, за да видят как 
работят. 

„Надяваме се сушилнята и прахосмукачката да функ-
ционират дълго и безотказно, а служителите да бъдат об-
лекчени в работата си. Но най-вече децата да разберат, че 
не са сами и че има хора, които мислят за тях“, заявиха 
представителите на Студентския съвет на ВУСИ. Те бла-
годарят на всички, които ги подкрепиха в инициативата и 
станаха съпричастни с тяхната кауза. ВВ

ДЕЦАТА И РЪКОВОДСТВОТО НА КСУ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“ – 
ПЛОВДИВ, С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ СТУДЕНТИТЕ 

И РЕКТОРА НА ВУСИ

Ръководството на КСУ „Олга Скобелева“ в Пловдив 
изпрати специално благодарствено писмо до 

Студентския съвет (СС) и ректора на ВУСИ проф. Георги 
Манолов. В него се изказва дълбока признателност за 
оказаната съпричастност към бита и проблемите на Центъра 
за настаняване от семеен тип на деца с увреждания.

„Инициативата на СС, подкрепена лично от Вас, проф. 
Манолов, ни развълнува и ни вдъхна увереност, че в 
осъществяването на нашата мисия не сме сами. Радваме се, че 
студентите от Висшето училище по сигурност и икономика 
носят в сърцата си доброта и не са равнодушни към съдбата 
на децата“, пише в писмото. В него се допълва, че дарените 
сушилня за дрехи и прахосмукачка улесняват значително 
ежедневните грижи за малчуганите.

„Към нашата благодарност се присъединяват всички 
възпитатели, управителят на ЦНСТ за деца с увреждания 
Мария Кошева и директорът на КСУ „Олга Скобелева“ Албена 
Банчева. Благодарим ви от сърце!“, се подчертава в писмото.

„Ние ще бъдем винаги до вас“, заяви в отговор 
административният директор на ВУСИ Евелина Евтимова. 
Тя пожела на малчуганите много здраве, търпение и 
вдъхновение, за да постигнат целите, които си поставят. 
Г-жа Евтимова беше гост на специално тържество, което 
Комплексът за социални услуги организира през месец 
март, за да отбележи годишнина от създаването на два от 
центровете към „Олга Скобелева“. Празникът на децата 
уважиха още председателят на Общинския съвет – Пловдив, 
районни кметове и общественици. ВВ
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Почетният консул на Източна република Уругвай в 
България Йоаким Каламарис получи длъжността 

„доцент“ във Висшето училище по сигурност и икономи-
ка. Това стана на заседание на Академичния съвет на вуза, 
а дипломата му беше връчена лично от ректора на ВУСИ 
проф. Георги Манолов. Припомням, че правителството 
на Република България даде съгласието си г-н Каламарис 
да изпълнява функциите на почетен консул на Източна 
република Уругвай у нас.

1. Какво означава за Вас тази длъжност?
За мен е огромна чест назначаването ми от правител-

ството на Източна република Уругвай в България, а също 
така и решението на Министерския съвет за приемането и 
потвърждаването на високата длъжност. Приемам поста като 
оценка за лоялността, последователността и трудолюбието 
ми за тази кауза. Ще отстоявам доверието и ще работя за си-
нергията, партньорството и развитието на отношенията във 
всички нива между двете държави. 

2. Какви ще бъдат приоритетите в работата Ви?
Ще работя за прогрес на културните и икономическите 

отношения между двете държави, които споделят общи тра-
диции от векове насам. В Латинска Америка живеят много 

ПОЧЕТНИЯТ КОНСУЛ НА УРУГВАЙ В БЪЛГАРИЯ ЙОАКИМ 
КАЛАМАРИС БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ДОЦЕНТ ВЪВ ВУСИ

български емигранти, които са наследили и съхранили 
обичаите. Ще обединим усилия, за да скъсим разстоянието 
между двата континента, ще прегърнем надеждата и хората, 
ще дадем тласък на бизнеса. 

3. Какво от богатия Ви опит на общественик и препо-
давател ще използвате за новата длъжност?

Още с първите ми стъпки в живота съм си поставял ис-
тински цели, не съм се разколебавал от трудностите, които 
съм срещал. Опитът наистина е важен, но критериите и стан-
дартите, които съм си налагал, също са от огромно значение. 
Правилната комуникация, протоколът и здравият разум са 
инструменти, които никой не може да отнеме, а тези цен-
ности могат да бъдат реинвестирани. Аз го определям като 
желание да просъществуваш.

4. Получихте длъжността „доцент“ във ВУСИ. Защо 
предпочетохте Висшето училище по сигурност и ико-
номика за бъдещото си академично развитие?

След 13 години стаж в научната сфера избрах продуктивно 
пространство за преподавателска изява. Тази моя стъпка я 
наричам избор на бъдещето. Във ВУСИ не само обучаваме 
студенти, но и образоваме истински кадри, срещаме лич-
ности, които имат желание да се развиват, и това много ни 
радва. Единствената цел на ръководството на ВУСИ е да вна-
ся позитивизъм в образователния процес и да дава надежда. 
Избрах ВУСИ, защото врагът на доброто не е злото, а е най-
доброто!

5. Срещате ли подкрепа от ръководството на вуза?
Да, както и от колегите преподаватели, така и от адми-

нистрацията. Имам свободата да споделям и предлагам, да 
общуваме на високо академично ниво. Във ВУСИ са на почит 
уважението и подкрепата за стойностните дела. Работим 
мотивирано и заедно, готови сме да се отдадем изцяло на 
знанието, за да гарантираме добро бъдеще на студентите. 

6. На какво искате да научите младите хора?
Искам да вникнат в значението на обучението си. Об-

разованието е ключът към успеха и щастието в живота и 
преподавателят оказва трайно въздействие върху развитието 
на своите студенти. Искам те да се изградят като лидери в 
своята професионална област.

Христо ЧАУШЕВ

ВУСИ СТАНА ХИТ
НА „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2017“

Заради нестихващия интерес и неспиращите запитвания 
от различни райони на България Висшето училище по си-
гурност и икономика участва със свои щандове във всички 
градове, включени в „Кандидатстудентска борса 2017“. Там 
винаги имаше и студенти, които вече се обучават във вуза 
и които споделяха личния си опит. Младите хора разказваха 
както за специалностите и преподавателите, така и за различ-
ните си инициативи и активния живот, който водят във вуза. 

ВУСИ предлага бакалавърски и магистърски програми за 
обучение в изключително атрактивните и модерни професио-
нални направления „Национална сигурност“, „Администрация 
и управление“ и „Икономика“. 

От Кандидатстудентския център на вуза напомнят, че ак-
туална информация относно начините на прием, обучение, 
социално-битовите условия, възможностите за успешна и без-
проблемна реализация след дипломиране можете да получите 
на тел. 032/260-974, както и на www.vusi.bg. ВВ

Висшето училище по сигурност и икономика се превър-
на в своеобразен хит на „Кандидатстудентска борса 

2017“. Атрактивните специалности, гъвкавите форми на обу-
чение, актуализираните програми и изключително достъпните 
такси привлякоха и продължават да бъдат магнит за всички, 
които искат да получат модерно висше образование. Пред 
щандовете на ВУСИ винаги имаше хора, които искаха от пър-
ва ръка да получат информация за начините на обучение във 
вуза. Учениците и техните родители подробно разпитваха за 
материалната база, преподавателите и възможностите за ре-
ализация след дипломиране. На всичките им въпроси пред-
ставителите на ВУСИ даваха изчерпателни отговори, обясня-
ваха подробно предимствата на това да си студент във вуза и 
разказваха за многобройните инициативи на ръководството, 
изцяло съобразени с академизма и изискванията на работо-
дателите. 
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МЕДИИТЕ ЗА НАС

Вестник „Марица“ публикува материал за Висшето 
училище по сигурност и икономика. В статия от 27 ап-

рил 2017 година ежедневникът пише за подновения договор 
между ВУСИ и СУ „Христо Проданов“ в Карлово. „Марица“ 
подчертава, че в резултат на ползотворното сътрудничество 
между двете училища всяка година десетки ученици продъл-
жават образованието си във вуза. ВВ

Вестник „Стандарт“ направи специална публикация 
за Висшето училище по сигурност и икономика. 

В материал от 28.II.2017 г., озаглавен „Бизнесът подава 
ръка на студентите на ВУСИ“, авторитетният ежедневник 
отдели цяла страница на вуза в приложение, посветено на 
образованието. 

Висшето училище по сигурност и икономика почете 
паметта на светите братя Кирил и Методий. По тра-

диция всяка година на 11 май академичното ръководство, 
студентите и администрацията на вуза поднасят венци и 
цветя пред паметника на славянските първоучители пред 
едноименната хуманитарна гимназия в Пловдив и се прек-
ланят пред живота и делото им.

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като солун-
ските братя, са създателите на глаголицата. На името на 
Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Кано-
низирани са като светци за превода и популяризирането на 
Библията на старобългарски език и разпространяването на 
християнството сред славяните. Обявени се за покровите-
ли на Европа от папа Йоан-Павел Втори и са почитани като 
равноапостоли. 

Най-ранният запазен спомен за празника е от XII век, 
а през Възраждането започва светското му честване. В 
съвременната историография се смята, че за първи път 
на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Пловдив по инициатива на Найден Геров 
се отбелязва празникът на създателите на глаголицата. В 
днешно време 11 май се чества като църковен празник на 
светите братя, докато 24 май се утвърждава като празник 
на българската просвета и славянската култура. 

В народното съзнание 11 май е ден за гражданско тър-
жество и църковна прослава, изразяващ духовните въж-
деления на българите за независимост, просвещение и 
национално възвисяване. ВВ

ВУСИ ПОЧЕТЕ СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
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 ВУСИ ОТНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА NASA
INTERNATIONAL SPACE APPS CHALLENGE

ПЕРФЕКТНАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА, ОТЛИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИДЕАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ 
УСЛОВИЯ ВЪВ ВУЗА ДОПРИНЕСОХА ЗА ВИСОКОТО НИВО НА НАДПРЕВАРАТА

Висшето училище по сигурност и икономика отново 
беше домакин на NASA Space Apps Challenge. 

Престижното състезание, което е единствено по рода си 
в целия свят, се проведе за втора поредна година във вуза 
и даде възможност на  талантливите и амбициозни хора 
от всички възрасти да покажат идеите си за решаване 
на глобалните проблеми. В организационния екип бяха 
включени представители на академичната общност, 
иновативни компании, неправителствени организации и 
студенти доброволци. 

Space Apps Challenge се провежда всяка година и 
представлява уникално състезание, даващо възможност 
на екипи по целия свят да си сътрудничат, разработвайки 
решения с отворен код с използването на свободно достъпни 
данни на НАСА. Проектите могат да бъдат на концептуално 
ниво, на етап прототип или завършено решение за 
практическа реализация. 

Победител на надпреварата във ВУСИ стана отборът 
„Funky freaks“ с идеята си за създаване на „умен град“. 
В основата му стои виждането за използването на 
съвременните технологии за изграждане на населени 
места, които да щадят природните ресурси и да използват 
екологично чиста енергия. 

„Благодарим на ръководството на Висшето училище по 
сигурност и икономика за домакинството на състезанието“, 
заявиха от организационния екип. От там подчертаха, 
че перфектната материална база, отличната организация 
и идеалните комуникативни условия са допринесли за 
високото ниво на надпреварата. ВВ

Обучението е на модули, с теоретична и практическа насоченост

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС „ЕКСПЕРТИ
ПО ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ“ ВЪВ ВУСИ

Квалификационен курс „Експерти по интернет марке-
тинг“ организира Висшето училище по сигурност и 

икономика. Целта му е да подготви специалисти, които да 
придобият теоретични и практически знания, необходими 
за изграждането и маркетинговото управление на бизне-
са в глобалната мрежа. Курсът е предназначен не само 
за студенти на ВУСИ, а и за такива от други университе-
ти; за мениджъри и служители на фирми; за желаещи да 
имат собствен онлайн бизнес; за безработни и хора, които 
търсят допълнителни доходи. 

Включените тематични единици осигуряват базова 
подготовка за същността и особеностите на интернет 

маркетинга,  за разработване на стратегии и рекламни кам-
пании в уебпространството, както и познания за мрежовия 
маркетинг. Записалите се в курса ще имат възможност да 
общуват интерактивно с преподавателите, да дискутират и 
получават консултации както присъствено, така и онлайн. 
Всеки участник ще има достъп до материалите, използва-
ни по време на подготовката, и до заданията за задачи и 
курсови проекти.

За подробности и записвания: Висше училище по 
сигурност и икономика, Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, 
както и на тел. 032/260-974. ВВ
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Висшето училище по сигурност и икономика сключи 
споразумение за сътрудничество с Международна-

та федерация по джу-джицу. Документът беше подписан 
съответно от ректора на вуза проф. Георги Манолов и от 
президента на организацията по бойното изкуство Панайо-
тис Теодоропулос. Споразумението се явява правен регла-
мент на вече съществуващите дългогодишни ползотворни 
и взаимноизгодни партньорски отношения между двете 
институции. ВУСИ и Международната федерация по джу-
джицу ще работят за постигане на целите на програмите 
си в образователния, социалния и спортно-техническия 
процес, които ще извършват. Освен това ще ангажират 
свои експерти за предприемане на конкретни действия за 
повишаване на качеството на обучението на специалисти в 
сферата на сигурността.

За огромния си принос за развитие на отношенията 
и непрекъснатия личен ангажимент за укрепване и раз-
ширяване на взаимодействието с международната ор-
ганизация по бойното изкуство ректорът на ВУСИ проф. 
Георги Манолов получи плакет от първото специализирано 
Световно първенство по джу-джицу за служители от си-
гурността. Елитната надпревара се проведе в гр. Разлог, 
а домакин беше Българската федерация, чийто президент 
е проф. Томо Борисов. Експертът, който е и председател 
на Комитета по самозащита и обучение към международ-
ната организация, връчи специалното отличие на проф. 
Манолов. „Желая Ви все така сърцато и всеотдайно да 
работите за създаването на ефективен образователен 
процес, който да гарантира професионалното развитие на 
кадрите в сферата на сигурността“, заяви проф. Борисов. 

  Ректорът на ВУСИ с благодарност прие наградата и увери, 
че теоретичната и практическата подготовка на специа-
листите ще им гарантират безпроблемна реализация на 
конкурентния пазар на труда. „Нещо повече, рационалният 
учебен процес и прецизният подбор на предметите, които 
са включени в направление „Национална сигурност“, съче-
тани с най-добрия европейски опит на доказани експерти, 
ще улеснят в максимална степен получаването на между-
народно признание на успешно дипломираните студенти“, 
подчерта проф. Манолов. Той не скри одобрението си за 
последователната и целенасочена работа на Международ-
ната федерация по джу-джицу, част от която е и местната 
организация, и пожела много бъдещи успехи. „Бъдете все 
така водени от професионализма, който ви утвърди като же-
лан и предпочитан партньор, на когото може да се разчита“, 
заключи ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов. ВВ

ВУСИ СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУ-ДЖИЦУ

Ректорът на вуза проф. Георги Манолов беше удостоен 
със специален плакет

НАШИ СТУДЕНТИ НА СТАЖ В ЕЛИТЕН ХОТЕЛ

Студенти на Висшето училище по сигурност и ико-
номика започнаха стажа си в „Рамада Пловдив Три-

монциум“. Елитният хотел е един от символите на града, а 
естественото му местоположение го прави привлекателен и 
атрактивен за българските и чуждестранните туристи. 

Радваме се, че известен с международната си репутация 
хотел приема наши студенти на стаж, заявиха от Кариерния 
център на ВУСИ. Винаги се стремим да предлагаме най-
добрите възможности за практическо обучение на нашите 
възпитаници и сътрудничеството с „Рамада Пловдив Три-
монциум“ е поредно доказателство за това, допълват от вуза. 

Студентите на ВУСИ се запознаха с материалната база и 

спецификата в дейността на хотела, придобиха представа за 
организацията на работата, преминаха през инструктаж по 
охрана на труда. За всеки беше изработен индивидуален план 
и график за изпълнение на задълженията. Стажантите, които 
се обучават в „Администрация и управление“ и „Икономика“, 
бяха разпределени в отделите „Маркетинг“, „Счетоводство“ и 
„F&B (заведения за хранене и кухня)“. 

„Благодарим за възможността да видим на практика как 
се случват нещата в туристическия отрасъл и конкретно в 
един от водещите пловдивски хотели“, заявиха студентите 
на ВУСИ. Те са категорични, че стажът е идеалният начин за 
създаване на контакти и натрупване на увереност. Знанията 
ще ни бъдат от огромна полза в бъдещата кариера, където 
ще трябва да решаваме конкретни проблеми и да работим за 
развитието на туристическия продукт в България, допълват 
младите хора. 

Ръководството на Висшето училище по сигурност и ико-
номика е категорично, че винаги ще съдейства за създаване 
на предпоставки за бърза и безпроблемна реализация на ус-
пешно дипломираните студенти, които след завършване на 
стажа вече имат изграден свой стил и индивидуален почерк 
на работа. ВВ 
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Клуб „Алумни – приятели на Висшето училище по 
сигурност и икономика“ направи изключително 

трогателен жест към председателя на Настоятелството 
на вуза проф. д.и.н. Тончо Трендафилов. Многоуважава-
ният учен и дългогодишен преподавател беше посетен в 
дома си навръх 24 май. За Деня на българската просве-
та и култура и на славянската писменост председателят 
на клуба Атанаска Тунтова и бивши възпитаници на 
вуза, на които проф. Трендафилов е бил учител, подгот-
виха мила изненада. Те му поднесоха своите почитания 
със специални подаръци, свързани с науката, образо-
ванието и словото. „Приемете нашите благодарности за 
всеотдайните Ви усилия и себераздаване по време на 
лекциите“, заяви г-жа Тунтова. Тя припомни факта, че 
всички студенти с нетърпение са очаквали часовете на 
проф. Трендафилов, защото като доказан експерт и еру-
дит той е преподавал много повече от задължителния 
учебен материал. Учеше и възпитаваше студентите на 
отношение към образованието и науката, разкриваше 
житейския си и професионален опит с чисто сърце, 
подчерта председателят на клуб „Алумни – приятели на 
ВУСИ“. 

„С огромна радост и задоволство констатирам, че сте 
усвоили един от най-важните уроци, а именно да цените 
и тачите преподавателите, които са оставили трайни 
следи у своите ученици“, каза проф. Трендафилов. Той с 
благодарност прие подаръците и искрено се зарадва на 
оказаното му внимание навръх 24 май. Председателят 
на Настоятелството на ВУСИ с умиление се върна към 
времето, когато активно преподаваше на студентите. За 
мен беше чест и удоволствие да влизам при младите и 
будни хора, които с присъщата си любознателност ис-
каха да научат всичко за света, да попият от знанието и 
да се подготвят за живота след дипломиране, подчерта 

проф. Трендафилов. Той допълни, че контактът със 
студентите винаги го е зареждал и го е стимулирал да 
дава най-доброто от себе си, защото всеки път лекциите 
трябва да бъдат на висота. 

„Ще превърнем подобни срещи в традиция, защото 
преподавателите на ВУСИ го заслужават, те са сред 
най-изявените български учени и техният принос към 
висшето образование и науката не може да се забравя 
и трябва да се цени“, заяви Атанаска Тунтова. Ще рабо-
тим за създаването на трайна връзка между възпитани-
ците на вуза след тяхното дипломиране както помежду 
им, така и с техните учители, допълни тя. 

Клуб „Алумни – приятели на ВУСИ“ ще насърчава 
сътрудничеството и споделянето на добри практики 
между своите членове и ще работи активно за културен 
и информационен обмен. Освен това ще съдейства за 
организирането и провеждането на академични форуми, 
конференции, тематични семинари и срещи с общест-
веността, заяви председателят на сдружението на при-
ятелите на Висшето училище по сигурност и икономика. 
Атанаска Тунтова подчерта и изключителната подкрепа, 
която клубът получава от ръководството на вуза за осъ-
ществяването на различни инициативи. ВВ

КЛУБ „АЛУМНИ – ПРИЯТЕЛИ НА ВУСИ“ –
С ТРОГАТЕЛЕН ЖЕСТ КЪМ ПРОФ. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ
Председателят на Настоятелството на вуза със специални подаръци и 

внимание навръх 24 май
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