
на пълната му подкрепа като народен представител от Плов-
див. Той беше категоричен, че Колежът заема водещо място 
като качество на преподавателския състав и организация 
на учебния процес. Ректорът на УНСС проф. Стати Статев го 
подкрепи, обръщайки се към студентите с пожелание за ус-
пех и с думите на Сократ, че най-важното нещо в живота на 
човек е неговото духовно усъвършенстване. „Именно това 
ще надградите в КИА“, заяви проф. Статев и също набле-
гна на работещото сътрудничество между УНСС и Колежа по 
икономика и администрация. „Знанието е велика сила, за 

която човек се бори. То е съкровище, което следва навсякъ-
де този, който го притежава. Не се отказвайте и бъдете дръз-
новени.“ Това пък пожела на аудиторията ректорът на Коле-
жа чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров. Първокурснич-
ката Стефка Минкова прие ключа на знанието от бившия 
председател на Студентския съвет Богдан Тошев. Тя изрази 
убедеността си, че именно в КИА младите хора ще придоби-
ят знания, ще се научат да преодоляват препятствия и най-
важното – да бъдат истински хора. Поздрав към студентите 
отправи и детски хор „Омайниче“ – Пловдив.

Христо ЧАУШЕВ
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С тържествена церемония Колежът по икономика и 
администрация – Пловдив, откри новата академич-

на учебна година. Приветствие към препълнената аудитория 
изпрати министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов, 

който е преподавател в Колежа. В него МВР шефът подчер-
та ролята на висшето училище за подготовката на кадри за 
националната сигурност. „Обучението в Колежа е не само 
средство да бъдете професионално реализирани, но и въз-
можност да намерите съмишленици. КИА е място, където 
идеалите, въображението, усилията, приятелствата, акаде-
мизмът намират общ покрив. Да бъдеш част от академич-
ната общност в Колежа по икономика и администрация е 
чест“, се казва в обръщението на доц. д-р Йордан Бакалов. 
„Бъдете дръзновени, защото знанието е във вашите ръце“ 
– с тези думи пък се обърна към студентите областният упра-
вител на Пловдив Розалин Петков, който изрази увереност, 
че сред студентите има поне един утрешен кмет на Пловдив 
или дори министър-председател. Сред официалните гости 
бяха ректорът и почетният ректор на УНСС – проф. Стати 
Статев и проф. Борислав Борисов, които получиха почетен 
знак на Колежа по икономика и администрация от прези-
дента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов. 
„Съветът на КИА взе решението единодушно поради изклю-
чително ползотворното сътрудничество между едно от най-
младите висши учебни заведения, каквото е КИА, и един 
от най-старите университети, какъвто е УНСС. Защото Уни-
верситетът за национално и световно стопанство е не само 
най-престижното висше училище, а и марка и институция“, 
посочи проф. Манолов. Проф. Борисов, който беше предсе-
дател на Съвета на ректорите на висшите учебни заведения 
у нас в продължение на два мандата, благодари за високото 
отличие и заяви, че ръководството на КИА може да разчита 
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Сред официалните гости бяха областният управител на Пловдив
Розалин Петков, ректорът и почетният ректор на УНСС –
проф. д.и.н. Стати Статев и проф. д-р Борислав Борисов
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КИА – НАЙ-ДОБРИЯТ КОЛЕЖ В БЪЛГАРИЯ

В актуализираното издание на Рейтинговата систе-
ма за 2013 година се съдържа информация за 51 ак-

редитирани висши училища, които предлагат обучение по 
специалности, разделени в 52 професионални направления.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, е 
включен в три от тях – „Администрация и управление“, 
„Икономика“ и „Национална сигурност“.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени дан-
ни за над 70 индикатора, които измерват различни аспекти 
на дейността на висшите училища, включително учебния 
процес, учебната среда, социално-битовите и администра-
тивните услуги, научната работа, престижа, както и реа-
лизацията на завършилите на пазара на труда.

Студентите, завършващи КИА, се реализират на 
трудовия пазар повече от успешно със среден осигурите-
лен доход 692 лв. Затова е логичен и ръстът на тези, кои-
то добиват увереност, че ще успеят в живота, както и 
на тези, които са създали важни контакти и приятелства.

Общите инди-
катори за висшите 
училища са разделени 
в няколко групи. В 
тази за „Учебен про-
цес“ ексклузивността 
на преподавателския 
състав и броят на 
преподавателите на 
трудов договор бе-
лежат съществен 
ръст в сравнение с 
предходното изслед-
ване. В групата за 
„Научни изследвания“ 
средствата за НИД 
нарастват от 47 лв. 
през 2012 г. на 607,83 
лв. през 2013-а. Почти 
14,5 пъти се увелича-
ват общо средства-
та за НИД на сту-
дент – от 22,37 лв. 
на 323,31 лв. само за една година. В раздела за „Учебна среда“ 
Колежът по икономика и администрация бележи ръст в 
5 от 9 индикатора. Оборудването, библиотечният фонд, 
библиотечният фонд на студент, ползваемостта на биб-
лиотечния фонд, както и учебната площ са с най-голямо 
увеличение спрямо предходната година.

В професионално направление „Администрация и уп-
равление“ КИА изпреварва Аграрния университет в Плов-
див, Висшето училище по агробизнес и развитие на регио-
ните – Пловдив, Велико Търново, Русе, както и Колежа по 
туризъм – Благоевград.

По индикатор „Практическа подготовка“ КИА е на 
престижното 6-о място от 16 висши училища, оставяйки 
след себе си Американския университет в България – Со-
фия, Благоевград, Софийския университет, УНСС, Пло-
вдивския университет „Паисий Хилендарски“ и мн. др.

По индикатор „Участие в стажове“ Колежът по ико-
номика и администрация е в топ 3 на висшите училища 
в България.

КИА е на престижната 5-та позиция по цели 2 инди-
катора – „Международна мобилност“ и „Регионална значи-
мост“.

В най-масовото професионално направление в българ-
ското висше образование – „Икономика“, в което броят на 
студентите е около 60 000, КИА стои твърдо пред Уни-
верситета по хранителни технологии – Пловдив, Универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Висше училище 

КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ, Е НА ЧЕЛНИ ПОЗИЦИИ
ПО ИНДИКАТОРИТЕ „РЕГИОНАЛНА ЗНАЧИМОСТ“, „ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА“,

„ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА“, „УЧАСТИЕ В СТАЖОВЕ“, „МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ“
по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Велико 
Търново, Русе.

Теоретичната и практическата подготовка бележат 
ръст в сравнение с предходното изследване. Сумарно по 
тези индикатори Колежът по икономика и администрация 
е на 4-то място, изпреварвайки Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“, УНСС, Стопанска академия – 
Свищов, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Бла-
гоевград, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
и др. В индикаторите „Преподаване“, „Оценяване“, „Ин-
тензивност на обучението“, „Международна мобилност“ 
и „Специалности за обучение на бакалаври“ се запазва тен-
денцията за трайно и стабилно нарастване.

В група „Учебна среда“ и трите индикатора – „Оценка 
на материалната база“, „Учебен график“ и „Оценка на биб-
лиотечния фонд“, увеличават своите стойности.

Нараства удовлетвореността от социално-битовите 
условия, които предлага КИА, както и се повишава оценка-

та на студентите за 
административното 
обслужване. Подкре-
пата за кариерното 
развитие и стипен-
диите са другите 
индикатори, които 
нарастват в групата 
„Социално-битови и 
административни ус-
луги“.

През 2013 г. оси-
гурителният доход 
на завършилите КИА 
студенти в профе-
сионално направление 
„Икономика“ се увели-
чава със 73 лв. и дос-
тига 628,89 лв.

По индикатор 
„Регионална значи-
мост“ Колежът по 
икономика и админи-

страция е на престижното второ място от 19 вуза в най-
масовото професионално направление в българското висше 
образование, отстъпвайки единствено на Нов български 
университет.

Националната агенция за оценяване и акредитация гла-
сува откриването на професионално направление „Нацио-
нална сигурност“ в КИА – Пловдив, от учебната 2014/2015 
г. Така Колежът по икономика и администрация става пър-
вото и единствено училище в Пловдивска област, гот-
вещо кадри за националната сигурност. Студентите ще 
могат да избират между редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение по следните нови специалности: „Про-
тиводействие на престъпността и опазване на общест-
вения ред“, „Национална сигурност и антитерористична 
дейност“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъп-
ността“, „Регионална и общинска сигурност“, „Корпора-
тивна и фирмена сигурност“, „Криминалистика“, „Защи-
та при бедствия и конфликти“. А за студентите, които 
искат да управляват хотели и ресторанти и да водят 
делови преговори на международно ниво, са новите въз-
можности в професионално направление „Администрация 
и управление“: „Мениджмънт на хотелиерството и рес-
торантьорството“, „Мениджмънт на туристическите (и 
спа) услуги“, „Управление при бедствия и конфликти“. Раз-
криването на 10 нови специалности от учебната 2014/2015 
г. е поредната крачка, която утвърждава КИА като лидер 
в колежанското образование в цяла България. КВ
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КИА В ТОП 10 НА „FORBES”
Световноизвестното списание „Forbes” класира Колежа по икономика 

и администрация в челната десетка на висшите училища за 2013 г. 
в специалност „Икономика”. В най-масовото професионално направление 
в българското висше образование КИА стои твърдо пред редица висши 
училища в България, пише в брой 38 на българското издание на сп. 
„Forbes” от май 2014 г. Колежът по икономика и администрация е на челни 
позиции по индикаторите „Регионална значимост”, „Теоретична подготовка”, 
„Практическа подготовка”, „Участие в стажове” и „Международна мобилност” 
в актуализираното издание на Рейтинговата система на вузовете за миналата 
година. По индикатор „Регионална значимост” КИА е на престижното второ 
място в професионално направление „Икономика”, в което се обучават около 
60 000 студенти в страната. КВ

ДИМО ПЕЕВСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА КИА: 
ДА ВЗЕМЕМ ОТ ЗНАНИЕТО, ЗА ДА СЕ РАЗВИВАМЕ КАТО ЛИЧНОСТИ

Димо Пеевски е на 25 години. Завършил е средно образование в Професионална гимназия по туризъм със 
специалност „Мениджмънт в хотелиерството“. Обича да играе футбол, шах, да се разхожда сред природа-
та и да пътува. Избира да учи в КИА, защото Колежът има страхотна младежка визия за това как трябва 
да изглежда висшето образование в България. Казва, че учебната база е невероятна, преподавателите са 
изключителни професионалисти и не на последно място – момичетата са страхотни.

Вече няколко месеца си председател на Студент-
ския съвет на КИА (СС на КИА). Как се чувстваш на 
поста?

Бих казал, че се чувствам добре, благодаря. Както 
се предполага, постът на председател на СС към КИА е 
сериозен ангажимент. Все пак това е и голяма отговор-
ност преди всичко.

Защо Студентският съвет е важен за младите 
хора?

Студентският съвет е институция, която защитава 
правата и интересите на студентите във висшето учеб-
но заведение. Важно е да се знае, че това е начинът, 
по който студентите могат да бъдат чути и да се даде 
гласност на идеите им за подобряване на учебния про-
цес, пък и не само. Искам да поясня пред нашите ува-
жаеми колеги, че във всеки един вековен университет 
именно Студентският съвет е институцията, чрез която 
възпитаниците предават във времето идеите на препо-
даватели, декани. В Студентския съвет също така е и 
много весело, защото ние създаваме и координираме 
всички забави в Колежа, което от своя страна е доста 
интересно.

Какви ще бъдат приоритетите ти като предсе-
дател на Студентския съвет?

Моите приоритети като председател на Студент-
ския съвет към Колежа по икономика и администрация 
– Пловдив, са да съхраня идеите за развитие на сту-
дентската общност в Колежа, а и не само. Ние работим 
страхотно с много други висши учебни заведения по 
интересни и всеобщи проекти. Моята цел е и да дадем 
още по-голяма гласност на Колежа чрез нашите проек-
ти. Също така една от амбициите ни е да продължим с 
нашата уникална социална политика, чрез която дава-
ме възможност на много млади хора да почувстват, че 
ние – студентите от КИА, мислим за тях. Имам предвид 
домовете за деца, лишени от родителска грижа. Всички 
знаем, че СС към КИА всяка година организира различ-
ни забави за деца, лишени от родителска грижа.

Трябва ли да се промени работата на Студент-
ския съвет и ако да, към какво?

За всяка една институция във всеки един момент 
може да се каже, че има нужда от промяна. При нас 
промените се случват при всяко събрание на Съвета, 
променяйки нещата постоянно така, че да имаме въз-
можно най-добрата ефективност. След откриването на 
новата учебна година единствената по-сериозна промя-
на към по-добро и нещо, за което аз силно се застъп-
вам, е приемането и приобщаването на нови членове от 
първи курс.

Необходимо ли е студентите да бъдат по-ак-
тивни и какво ги провокира?

Това да си активен зависи главно от личността и от 
начина, по който се виждаш в далечно бъдеще, както 
и от личната амбиция за развитие. Колежът по иконо-
мика и администрация има страхотни преподаватели, 
страхотна нова учебна база, страхотна учебна програ-
ма и страхотна перспектива. Всичко зависи от човека, 
но с ръка на сърцето мога да кажа, че ако редовно се 
посещават лекциите и редовно се стремим на научим 
нещо, то тук е мястото, където това може да се случи. 
Искам да кажа на моите колеги от КИА, че знанието го 
има – от нас се иска само да го вземем и адаптираме в 
живота си, за да можем да продължим да се развиваме 
като личности.

Как младите хора си представят студентския 
живот?

Доста интересен въпрос. Аз мога за себе си да 
кажа, че студентският живот е изключителен, защото 
ние го правим такъв, но не бива да забравяме и за об-
разованието. Студентският живот извън аудиториите се 
характеризира с това, че млади хора на приблизител-
но еднаква възраст се събират с общи интереси и идеи 
и се забавляват, прекарвайки времето си заедно. Това 
„общество“ на млади хора, които могат да си прекарват 
много весело, е невероятна „парти машина“, но накрая 
след така мечтания студентски живот е добре да можем 
да продължим да живеем живота си като специализира-
ни кадри и да изкарваме прехраната си достойно. За да 
се стигне до този момент, се искат три неща – лично-
стна мотивация, образование и визия за бъдещето. КВ
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Колежът по икономика и администрация е сред 
най-динамично развиващите се образовател-

ни институции в България. КИА получи институцио-
нална акредитация за шест години през 2010 г. и нов 
институционален капацитет през 2012 г. Това се обяс-
нява както със сериозната обществена потребност 
от кадри за развитие на сигурността и икономиката, 
така и с отличната работа 
на ръководството, акаде-
мичния състав и админи-
страцията. Колежът е едно 
от първите висши учили-
ща в района с наличие на 
Система за управление на 
качеството съгласно ISO 
9001:2008 и е сертифици-
ран от Intertek.

След задълбочен ана-
лиз и оценка на постигна-
тите дотук резултати ака-
демичното ръководство 
на Колежа по икономика 
и администрация – Плов-
див, проведе пространно 
обсъждане и взе единодушно решение да подготви 
проект за преобразуване на Колеж по икономика и 
администрация във Висше училище по сигурност и 
икономика (ВУСИ).

Образователната бъдеща политика на ВУСИ е 
насочена към потребностите на сигурността и ико-
номическото развитие в национален и регионален 
мащаб. Висшето училище има за цел да подготвя ви-
сококвалифицирани бакалаври и магистри на базата 
на досегашните си традиции в успешното обучение на 
професионални бакалаври с активното международ-
но сътрудничество на сродни университети и колежи 
от държавите в Европейския съюз. Потребността от 
преобразуване във ВУСИ се мотивира още и с дейст-
ващите в момента специалности „Мениджмънт на 
опазване на обществения ред и противодействие на 
престъпността“ и „Мениджмънт на антитерористич-
ната дейност“, както и с повишените изисквания на 
пазара на труда в сектора на сигурността.

Мисията на Висшето училище по сигурност и 
икономика е да бъде модерен център за обучение на 

студенти в областта на националната сигурност, па-
зарната икономика и държавното управление, изцяло 
хармонизиран с общоприетите европейски конвен-
ции, което да подготвя високообразовани и компе-
тентни кадри, способни да реализират наученото в 
условията на динамично изменящата се социална 
среда.

През последните години, и особено сред прие-
ма на страната ни в Европейския съюз, в България се 
чувства все по-остра социална нужда от квалифици-
рани специалисти в редица области, като специално 
се очертава недостигът на специалисти в областта на 
сигурността. Това е така, защото в съвременния свят 
проблемите на националната сигурност, борбата с 
престъпността и битката с тероризма все по-често из-
лизат на преден план. Затова всяко развитие на бака-
лавърските специалности в сферата на сигурността, 
икономиката и управлението, както и въвеждането 
на нови магистърски програми в тези области вина-
ги отговаря адекватно на порасналия обществен ин-
терес. Така например за учебната 2013/2014 г. висшето 
училище има утвърден достатъчен прием от Минис-
терския съвет, което, освен че е сериозен индикатор 
за търсенето на отделни специалности в Колежа, е и 

плод на грижата на дър-
жавата за нарасналата об-
ществена потребност от 
кадри за развитието на 
икономиката и сигурнос-
тта в региона.

Въз основа на раз-
крита процедура през 
2013 г. с Решение на Ак-
редитационния съвет на 
Националната агенция за 
оценяване и акредитация 
от 13 ноември 2013 г. Коле-
жът получи положителна 
оценка за акредитиране 
на професионално на-
правление „Национална 

сигурност“. Въз основа на това беше разработен и 
проектът за преобразуването на КИА във Висше учи-
лище по сигурност и икономика, чието утвърждаване 
предстои в Народното събрание в три форми на обу-
чение – редовна, задочна и дистанционна. КВ

Н      
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КИА ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С PIRAEUS BANK
Студенти на Колежа ще могат да работят в клоновете

на банката в Пловдивска област

Президентът на Колежа по икономика и администрация – 
Пловдив, проф. д.п.н. Георги Манолов проведе работна 

среща с управителя на клоновата мрежа на Piraeus Bank Георги-
ос Курнавос. Двамата ръководители обсъдиха възможността за 
сътрудничество между КИА и клоновете на гръцката банка в 
Пловдивска област. Г-н Курнавос заяви, че успешно представили-
те се студенти ще бъдат обучени допълнително и ще им се даде 
възможност да работят в Piraeus Bank. Освен за клоновата мре-
жа, Георгиос Курнавос отговаря за бизнесцентровете, както и за 
малките и средните предприятия, към които се насочва банката. 
Дълги години г-н Курнавос е работил в Румъния и Гърция, а в Бъл-
гария е от 22 месеца. Той беше впечатлен от супермодерната база 
на КИА и от условията за преподаване. Предстоят срещи с ръко-
водството и студентите в Колежа, на които ще се представят 
всички възможности за взаимно сътрудничество. КВ

Президентът на Колежа по икономика и админи-
страция – Пловдив, проф. д.п.н. Георги Манолов 

се срещна с президента на американския университет 
„John Cabot“ в Рим Франко Павончело. Двамата ръково-
дители обсъдиха постиженията и предизвикателствата 
пред висшето образование в Европа. Разговорите бяха 
в следните насоки: обмен на преподаватели и студенти в 
рамките на различни европейски програми; разгръщане 
на активно научно сътрудничество между двете висши 
училища според профилите на тяхното обучение; обмяна 
на опит. Проф. Манолов и г-н Павончело се споразумя-
ха да подпишат договор за сътрудничество между КИА и 
„John Cabot“ University, който да даде възможност за обу-
чение на студенти на английски език в Рим и на български 
в Пловдив. Предвиждат се и постоянни срещи между ръ-
ководствата на висшите училища, на които партньорите от 
акредитирания американски университет да се запознаят 
с възможностите, които предлага Колежът по икономика и 
администрация. „John Cabot“ University е разположен в са-
мия център на Рим и функционира от 1972 г., като водещи-
те специалности са „Маркетинг“, „Икономика и финанси“, 
„Бизнесадминистрация“ и др. Висшето училище се слави 
със своята уникална атмосфера, която способства за меж-
дукултурното общуване на студенти от различни държави. 
След като се запозна с обстановката, президентът на КИА 
– проф. Георги Манолов, покани ръководството на „John 
Cabot“ University да разгледа супермодерната база на Ко-
лежа в Пловдив. КВ

С тържествена церемония в супермодерната база 
на Колежа по икономика и администрация беше 

открита новата академична година в Регионалния център 
за дистанционно обучение на УНСС – Пловдив. Зам.-ректо-
рът на Университета за национално и световно стопанство 
проф. д-р Веселка Павлова приветства студентите и им по-
жела успешно да преминат курса на обучение. Тя подчер-
та, че и двете професионални направления – „Икономика“ 
и „Администрация и управление“, имат възможно най-ви-
соки оценки, които са валидни както за редовна, така и за 
дистанционна форма на обучение. Проф. Павлова изрази 
удовлетворението си от съвместната работа с ръковод-
ството на Колежа. „Проф. Манолов е изключителен профе-
сионалист и работим като равнопоставени партньори“, за-
яви зам.-ректорът на УНСС. От своя страна президентът на 
КИА увери студентите, че Университетът за национално и 
световно стопанство е марка и е сред водещите в страната. 
Той подчерта, че дистанционното обучение е съвременна 
и прогресивна форма на обучение, подходяща за рабо-
тещи млади хора, която ще бъде наложена и в Колежа. В 
заключение проф. Манолов пожела на студентите успех и 
попътен вятър. КВ

КИА ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ

С „JOHN CABOT“ UNIVERSITY

В БАЗАТА НА КИА ОТКРИХА НОВА-
ТА УЧЕБНА ГОДИНА В РЕГИОНАЛНИЯ 
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕ-

НИЕ НА УНСС – ПЛОВДИВ

Висшите училища ще обменят препо-
даватели и студенти по европрограми

Избрали сте най-реномирания универси-
тет, увери студентите зам.-ректорът 

на УНСС проф. д-р Веселка Павлова
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Колежът по икономика и администрация – Пловдив, беше дома-
кин на научна конференция на тема „Основни тенденции в раз-

витието на човешките ресурси“. Събитието е част от проект „Актуали-
зиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда в КИА 
– Пловдив“, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. С изпълнението му Колежът предлага нови и акту-
ализирани учебни програми във всички специалности, по които обуча-
ва студенти. Целта на проекта е постигане на по-успешна социална и 
трудова реализация на висшистите и подобряване на образованието в 
съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на ико-
номика, основана на знанието. Основният доклад на научната конфе-
ренция беше на проф. Димитър Димитров, а съдоклад представи доц. 
д-р Йордан Близнаков. Участниците във форума се обединиха около 
идеята, че обучението като основна част от развитието на човешките 

ресурси трябва да бъде гъвкава система, отворена към развитието на икономиката и адаптивна към пазара на труда в 
Европейския съюз. Трябва да се отчита експертното мнение на бизне-
са и да се търси взаимна обвързаност между образованието, науката и 
приоритетите в икономическото развитие на региона и страната. Препо-
давателите трябва да залагат на доказали ефективността си методи, а 
електронните и мултимедийните средства трябва да бъдат достъпни за 
всички, които искат да инвестират в собственото си развитие. Целта е 
преподаваният материал да бъде все по-близък, интересен и лесен за 
разбиране, което ще стимулира ученето през целия живот. В края на на-
учната конференция, която се проведе в супермодерната база на КИА, 
участниците се обединиха около мнението, че Колежът по икономика 
и администрация затвърждава позициите си на пазара сред водещите 
колежи в страната и чужбина, като представя качествено образование, 
съответстващо на изискванията на пазара на труда за развитието на 
човешките ресурси. КВКВ

КИА – ДОМАКИН НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Основните тенденции в развитието на човешките ресурси дебатираха в Колежа

Общо 72, от които 45 нови и 27 актуализирани, учебни 
програми предлага Колежът по икономика и админи-

страция. Те са разработени по европейски проект в съответ-
ствие с изискванията на пазара на труда. „Много съм доволен, 
че участвахме като партньор, тъй като напоследък се чувства 
липсата на подготвени кадри в страната“, заяви инж. Стефан 
Стефанов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Проектът е навременен и студентите излизат с реални практи-
чески умения, които са полезни за бизнеса, допълни той. „Рабо-
тата ни помогна да преодолеем европейския образователен па-
радокс – много знаем, малко можем“, каза проф. Асен Конарев 
от Колежа по икономика и администрация. В подкрепа на не-
говите думи дойде и 
оценката на проф. 

Ненко Дойков, че в системата на националната сигурност се 
гледа с добро око на студентите, завършили КИА, тъй като освен 
базисните знания, те имат и практически умения, придобити 
в реални условия. Всички участници в заключителната инфор-
мационна среща отбелязаха приноса на екипа на проекта за 
доброто му управление и изпълнение, както и дадоха висока 
оценка за постигнатите цели и резултати. Като цяло изразиха 
полезността на европроекта по отношение на практическото му 
приложение. Преподаватели, студенти и работодатели се обе-
диниха около становището, че учебният материал в Колежа е 
интересен, лесен за разбиране и съобразен с потребностите на 
пазара на труда. КВ

ЕВРОПРОЕКТ ПОМАГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КИА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЦЕНЯТ ВИСОКО ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ В КОЛЕЖА
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КИА ОТЧИТА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИЯ
ЕВРОПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ“

Внедрената система за управление по европей-
ски проект „Усъвършенстване на системите 

за управление в Колеж по икономика и администра-
ция – Пловдив“ ще бъде ползвана от всички студен-
ти, служители и преподаватели на висшето училище. 
Целта, която е поставена – подобряване на админи-
стрирането на процесите и обслужването на студен-
тите в КИА, на качеството на образователните услуги 
и подготовката на добри професионалисти за пазара 
на труда, – е постигната.

Постигането на европейско качество на висшето 
образование и модернизирането му в съответствие 
с европейските критерии са приоритети за КИА – 
Пловдив.

Разработени и внедрени са механизми и проце-
дури за обратна връзка със заинтересованите стра-
ни с цел използване на информацията за взимане 
на по-качествени управленски решения, установени 
са критерии за измеримост на постигнатите резул-
тати. Информационната система дава възможности 
за събиране на предложения от студентите за подо-
бряване на обучението в Колежа. За ръководството 
на Колежа е важно да знае дали придобитите от сту-
дентите знания и умения отговарят на изискванията 
на пазара на труда, за да вземе адекватни решения 
и мерки за привеждането им в съответствие с нуж-
дите на работодателите. Ефективното използване на 
съвременните информационни и мрежови техноло-
гии в сферата на образованието води до повишаване 
на качеството, обогатяване на учебното съдържание 
и въвеждане на иновационни образователни техно-
логии и методи. Така ръководството на Колежа ще 
може системно да разглежда, предприема и одобря-
ва мерки за подобряване на процесите във всички 
направления – кандидатстудентска кампания, упра-
вление, разходване на финансови средства, учебен 
процес, административно обслужване. Чрез система-
та за повишаване на компетентността и мотивацията 
на академичния състав и служителите се стимулира 
кариерното им развитие и това служи за пример на 
самите обучавани да следват идеите за учене през це-
лия живот.

Закупени са безсрочни лицензи за използване 
на информационна система за усъвършенстване на 
системите за управление в КИА, отговаряща на всич-

ки функционални и технически изисквания и кри-
терии за добро управление. Закупената система има 
модули, които могат да бъдат активирани поетапно 
в зависимост от бъдещото развитие на висшето учи-
лище. Доставени са два сървъра, на които системата 
е инсталирана. Завършени са синхронизирането и 
автоматизирането на информационната система за 
управление с всички съществуващи информационни 
системи в Колежа.

Устойчивостта на реализирания проект е в три 
основни направления:

Ефект върху целевите групи – студенти, препо-
даватели и служители. Осигурява на студентите ка-
чествено образование посредством предоставянето 
на услуги с висока добавена стойност и в крак с раз-
виващата се динамична икономика.

Мултиплициращ ефект и добавена стойност – 
положителните резултати  и опит са пример за добри 
практики, които трябва да станат достояние на въз-
можно най-широк кръг млади хора. Постигнатите 
резултати ще послужат за набелязване на нови, по-
амбициозни цели за по-широкообхватно прилагане 
на информационни и комуникационни технологии 
в учебния процес. Колежът по икономика и админи-
страция – Пловдив, издига на качествено ново ниво 
образованието си, като оптимизира изцяло обучи-
телния модел.

Устойчивост на резултатите – чрез получаване 
на инвестиционна подкрепа за изпълнението на про-
екта и въвеждане на система за управление на работ-
ните процеси КИА постига видимост и проследимост 
на действията и резултатите в организацията, опти-
мизиране на обучителния процес, незабавен достъп 
до цялата информация, необходима при взимане на 
управленски решения в реално време, и възлагане на 
отговорности, подобряване на отчетността.

Реализацията на проекта е част от общата визия 
на Колежа за модернизация, повишаване на удовлет-
вореността на студентите и за бъдещото развитие на 
КИА като водещ колеж в България.

Всички участници в заключителната информа-
ционна среща отбелязаха приноса на екипа на про-
екта за доброто му управление и изпълнение, дадоха 
висока оценка за постигнатите цели и резултати и за 
практическото му прилагане. КВ



„Възхитен съм от организацията на работата и качествата на преподавателите в Колежа по икономи-
ка и администрация – Пловдив“ – това заяви президентът на Международната федерация по джу-

джицу Панайотис Теодоропулос, който беше на посещение в КИА. Придружаваше го генералният мениджър 
на организацията Южен Томагата, който е и преподавател 
по физическа култура и спорт на Министерството на спор-
та на Франция. Гостите разгледаха материалната база на 
Колежа, специализираните кабинети, проведоха разговор 
с преподаватели и студенти. Президентът на Колежа проф. 
д.п.н. Георги Манолов запозна ръководството на Междуна-
родната федерация по джу-джицу с новите специалности 
в професионално направление „Национална сигурност“ и 
изрази увереността си, че в скоро време в КИА ще се обу-
чават и чуждестранни студенти в тази атрактивна сфера. 
Проф. Манолов не скри амбицията гостуващи професори 
и лектори в Колежа да бъдат световни знаменитости и ав-
торитети по 
сигурността. 

Ръководителят на катедра „Национална сигурност“ проф. д-р 
Никифор Стефанов представи част от мащабните проекти за 
развитие на КИА, сред които са изграждане на фитнес цен-
тър и специализирано стрелбище. Президентът на Междуна-
родната федерация по джу-джицу г-н Теодоропулос адмирира 
усилията за развитие в сектор „Сигурност“ и заяви готовност 
за съвместна работа.

На тържествена церемония д-р Томо Борисов, който е 
президент на Българската федерация по джу-джицу и вице-
президент на Световната организация, получи дипломата си 
за доцент по научна област „Сигурност и отбрана“, професио-
нално направление „Национална сигурност“. Званието му бе 
присъдено от висококвалифицирано седемчленно жури, кое-
то даде положителна оценка на научните трудове и практиче-
ските умения на г-н Борисов. В знак на уважение и признателност за добрата съвместна работа с КИА доц. 
д-р Томо Борисов връчи на проф. Манолов и проф. Стефанов сертификати и плакети на международната 
федерация по бойното изкуство. КВ

„В„Втора ръка ли са студентите в частните висши учи-
лища?“ – този въпрос постави президентът на Ко-

лежа по икономика и администрация проф. Георги Манолов 
по време на среща с кандидат-депутати от ГЕРБ. Препълне-
ната аудитория в КИА бурно аплодира позицията на проф. 
Манолов, който уточни, че в момента студентите в частните 
вузове по закон нямат право да получават държавна стипен-
дия. Бъдещите народни представители поеха ангажимент да 
обсъдят казуса в Комисията по образование в парламента, 
както и да разискват въпроса със студентските общежития. 
Президентът на КИА поиска и в бъдещия Закон за висшето 

образование да залегне клауза за кредитирането на частните висши училища. „По-голям гратисен период ще ни 
развърже ръцете и ще можем да инвестираме в материалната 
база“, заяви проф. Манолов. Сред останалите въпроси, които сту-
денти и преподаватели на КИА обсъдиха с депутатите, бяха тези 
за здравеопазването, селското стопанство и туризма. „Благодаря 
за откровения разговор и въпросите, които ни поставихте. Хуба-
во е, че срещите ни се превърнаха в периодични и можем да чуем 
проблемите на младите и научната общност“, заяви народният 
представител Здравко Димитров. В края на срещата депутатите 
разгледаха залите за спорт и бойни изкуства, както и тази за обу-
чение по криминалистика. КВКВ

П   М  
  -    КИА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КИА ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ: 
НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ДИСКРИМИНАЦИЯ МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ 

В ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА!

Президентът на родната федерация д-р Томо Борисов
вече е доцент по направление „Национална сигурност“
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КИА СПОНСОРИРА ИЗЛОЖБАТА
„БОГАТИЯТ СВЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАНАСТИРИ“

Колежът по икономика и администрация е единственото 
висше училище, подкрепило благородната кауза

Колежът по икономика и администрация – Плов-
див, спонсорира изложбата „Богатият свят на 

българските манастири“, която е разположена на глав-
ната улица в града. В експозицията с фотоси и текст 
са представени 19 манастира, разположени край Плов-
див. Проявата е част от кампанията „Богатствата 
на Южна България“ на вестник „Марица“. Целта й е 
опазване на култур-
ното наследство и 
ценности на стра-
ната. Организато-
рите се надяват, 
че ще подтикнат 
пловдивчани и гос-
тите на региона да 
посетят тези мес-
та, което ще уве-
личи интереса към 
красотата на православните съкровищници. Факт е, 
че манастирите са свързани с историческата съдба на 
България. Опазили са българщината като културно-про-
светни центрове и книжовни средища през вековете. 
Пренесли са за поколенията уроците на светото пи-
сание и посланията на големите майстори зографи. „С 

удоволствие подкрепихме инициативата, защото тряб-
ва да опазваме културни ценности като манастирите“, 
категоричен е президентът на КИА проф. д.п.н. Георги 
Манолов. Той допълни, че инициативата трябва да се 
разшири. „Към екипа от Пловдив да се присъединят 
поне още три големи български града и през следващите 
години заедно да работим за каузата, за да може кулмина-

цията на тази кам-
пания да бъде през 
2019 г., когато 
Пловдив ще бъде 
културната столи-
ца на Стария кон-
тинент“, уточни 
президентът на 
КИА. Той участ-
ва в официалното 
представяне на 

изложбата, на което присъстваха зам.-кметът на Об-
щина Пловдив Стефан Стоянов, Знеполският епископ 
Арсений, викарният епископ на Пловдивския митропо-
лит Николай, управителят на ИК „Марица“ Янко Янев, 
главният редактор на вестник „Марица“ Руси Чернев, 
историци, общественици, експерти и журналисти. КВ

Колежът по икономика и администрация беше до-
макин на поредица срещи с политическия елит 

на България. В супермодерната база на КИА гостуваха 
кандидати за народни представители от ГЕРБ, БСП, Ре-
форматорския блок, България без цензура, Патриотичния 
фронт, АБВ. Бъдещи икономисти, финансисти, бизнес 
администратори и желаещи да работят в системата на 
националната сигурност изпълваха аудиториите на учеб-
ното заведение за разговорите с Георги Първанов, проф. 
Борислав Борисов, Здравко Димитров, Димитър Лазаров, 
Михаил Миков, Георги Търновалийски, доц. д-р Димитър 
Шишков, Славчо Атанасов, Мартин Иванов. „Не всеки път 
имаме възможност да комуникираме директно с българ-
ските държавни мъже“ – с тези думи президентът на КИА 
проф. д.п.н. Георги Манолов направи прехода към диало-
га между студенти и политици. Младите хора активно се 
интересуваха от данъчната политика, социалните мерки, 
съдебната система, националната сигурност и опазването 
на класифицираната информация. Срещите продължава-
ха повече от час и половина, а сред останалите въпроси, 
които студентите разискваха, бяха и тези за образование-
то, науката и енергетиката. Проф. Манолов постави пред 
политиците въпросите за студентските общежития и въз-
можността обучаващите се в частните висши училища да 
получават държавни стипендии. Той поиска и облекчени 
условия за кредитиране, които да помогнат за инвестиции 
в материалната база. Всички участници в дискусиите се 
съгласиха, че държавата трябва да поддържа по-активна 
връзка с висшето образование, и поеха ангажимент за съ-
действие при решаването на неотложните проблеми в На-
родното събрание. В КИА политиците се обединиха около 
тезата, че всяко едно управление трябва да помага по-ак-

тивно на можещите и умните хора. Страната ни е длъжна 
да заделя повече средства за повишаване на образовател-
ното равнище и подобряване на материалната база, кате-
горични бяха представителите на различните политически 
партии. Младите хора поискаха от тях да се създаде закон 
за преференциално кредитиране на студентите и властта 
да търси експертизата на науката и знанието при решава-
нето на проблемите. Участниците в дискусиите бяха ка-
тегорични, че духовната криза, която е обхванала страна-
та, може да бъде преодоляна само чрез образованието. „С 
малки изключения интелигенцията е вън от политиката“, 
заяви президентът на Колежа проф. Георги Манолов. Виж-
дането му, че можещите и знаещите трябва да участват в 
управлението на държавата, беше аплодирано от студенти, 
преподаватели и политици. Представителите на различни-
те партии адмирираха КИА за развитието на професионал-
но направление „Национална сигурност“. На държавата са 
необходими подготвени кадри за охрана на вътрешния ред 
и границите и Колежът може да ги осигури, категорични 
бяха те. Политиците поеха и още един ангажимент – да 
предложат необходимите промени в Закона за образовани-
ето и в Закона за развитие на академичния състав. Това ще 
даде възможност на динамични и модерни структури като 
колежите да произвеждат собствени кадри, а подобна прак-
тика съществува в много европейски държави. По време 
на разговорите стана ясно, че практическата подготовка, 
която получават студентите в Колежа, е на високо ниво и тя 
ще им помогне за реализация на различни управленски по-
зиции във фирмената и държавната администрация. В края 
на срещите всички участници изразиха своето удовлетво-
рение от проведения диалог и обещаха отново да гостуват 
в Колежа по икономика и администрация. КВ

КИА ОБЕДИНИ ПОЛИТИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ПАРТИИ 
ОКОЛО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ
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Самотна майка от град Съединение се грижи сама за малкото си бебе, работи и 
иска да има висше образование. Гинка Клинкова не крие, че ù е тежко, а и за-

платата, която получава, не стига да издържа семейството. Затова иска да има диплома, 
с която да търси по-добра реализация. „Избрах Колежа по икономика и администра-
ция, който ми препоръча една приятелка. Каза ми, че е много добър, в което се уверих 
и самата аз“, споделя Гинка. Нейната история трогна ръководството на КИА и 31-го-
дишната жена ще се обучава с намалена на 50 % такса по специалността „Бизнес ад-
министрация“. „Не заменяме павета за 
социални дейности, а реално прилагаме 
социална политика, която е резултат на 
11-годишното ни съществуване“, заяви 
президентът на Колежа проф. д.п.н. Ге-

орги Манолов. Кметът на Община Съединение приветства 
решението на проф. Манолов. „Щастлив съм от факта, че 
се помага на самотна майка“, заяви Георги Руменов. Той 
също е студент в КИА и е впечатлен от последователността 
на ръководството на Колежа да подава ръка на хора в за-
труднено положение. Кметът на Съединение се ангажира 
да съдейства за намиране на подходяща работа на Гинка. 
„Искам детето ми да се гордее с мен, когато порасне“, казва 
с разтреперан глас младата жена. Тя е сигурна, че с образо-
ванието, което ще получи в КИА, ще бъде пример за дъще-
ря си Моника. КВ

КИА ПОДАВА РЪКА НА САМОТНА МАЙКА
Гинка Клинкова мечтае да има висше образование

КОЛЕЖАНСКИ
ВЕСТНИККИА®
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