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ТОП ЕКСПЕРТИ ОТ ШЕСТ ДЪРЖАВИ
ДИСКУТИРАХА ВЪВ ВУСИ СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАПЛАХИ
ЗА СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПА
Международната научна конференция предизвика огромен интерес,
получи широк отзвук у нас и в чужбина
Водещи експерти от Съединените американски щати,
Русия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония и България дискутираха на международна научна конференция
съвременните заплахи за сигурността на Европа. Тя беше
организирана от Висшето училище по сигурност и икономика и събра доказани специалисти, преподаватели,
представители на местната власт и общественици.
Темите, които се обсъдиха
на мегафорума, и докладите, които бяха представени, предизвикаха огромен
интерес и получиха широк
отзвук не само у нас, но и в
чужбина. Националната сигурност, миграционният натиск и защитата на общите
европейски граници бяха
само част от въпросите,
които получиха експертен
коментар във вуза.
Основният доклад „Съвременни заплахи за сигурността на Европа“ представи проф. д-р Димитър Йончев, а тематичните направления бяха „Национална и международна сигурност“,
„Политика и международни отношения“, „Икономика и
туризъм“, „Управление и администрация“, „Маркетинг и
мениджмънт“, „Социология и културология“, „Европейски
и световни организации“.
Обособена беше и специална студентска секция, в
която младите хора представиха вижданията си за актуалните процеси в Европа.
Международната научна конференция беше изключително важна и даде възможност за актуален и професионален преглед на процесите на Стария континент, и
в частност в България. Около това мнение се обединиха
експертите от водещите университети, които представиха
своите доклади. Сигурността на ЕС и разработването на
антикорупционни национални практики са важни и неотложни въпроси. Тяхното бързо и адекватно решаване
ще бъде тест за страната ни и Европа, който ще покаже
дали можем да гарантираме сигурността на гражданите,
е мнението на специалистите.
„Основата на националната сигурност, а оттам и на
сигурността на Европа, е преди всичко образованието.
Убедена съм, че суверенитетът на границите ни се гарантира от просветени хора, които професионално знаят как

да реагират при кризи“, заяви председателят на Общинския съвет – Пловдив, Савина Петкова. Тя допълни, че решимостта при възникналите проблеми ще определи дали
животът ни ще бъде по-лесен или по-труден.
На международната научна конференция участваха
над 70 преподаватели от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, УНСС,
Академията на МВР, Военната академия „Георги С.
Раковски“, Националния
военен университет „Васил
Левски“ – Шумен, Нов български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Калифорнийския университет,
Института за изследване на
обществата и знанието при
Българската академия на
науките, Великотърновския
университет „Св. св. Кирил
и Методий“, Техническия
университет – Габрово,
Аграрния университет –
Пловдив, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,
Русенския университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Асоциацията за обществено-икономически проучвания и др.
Мегафорумът за сигурността уважиха още окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов, директорът на
ДАНС в града Николай Петров, зам.-директорът на ОД на
МВР – Пловдив, комисар Георги Георгиев, шефът на КАТ
Николина Джамбова, представители на местната власт и
общественици.
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ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: НЕОБХОДИМА Е
НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СУБЕКТ,
СМЯТА ЕКСПЕРТЪТ

Б

ългария се нуждае от нова стратегия за сигурност, която да обхване и да даде адекватен отговор на всички съвременни предизвикателства. Това
заяви проф. д-р Димитър Йончев, който изнесе основният доклад на международната научна конференция
за сигурността на Европа. Той очерта и четирите централни проблема пред ЕС – ситуацията в Украйна, отношенията с Русия, миграционната вълна и тероризма.
„Първите три заплахи имат политически решения, а
последният проблем – тероризмът, е с произход от определени политически събития“, заяви проф. Йончев.
„От 20 – 25 години намесата в конфликтни точки произвеждат такъв тип реакции. Тероризмът е в полето на
специалните служби – как да се неутрализират такъв
тип много страшни явления. Опитът от последните години показва, че службите в ЕС не са способни да се
справят с това. Ударите са много тежки. Причините за несправянето са нехайното отношение и подценяването
на агентурната работа, на информационните източници и което е много важно – несъгласуването на действията в рамките на ЕС“, обясни проф. Йончев. Той подчерта, че най-голямото предизвикателство пред Европа е
изграждането ѝ като самостоятелен и единен политически субект. Според него трябва да се създаде възможността да се реагира своевременно на всяка криза и в регионален, и в глобален мащаб. „Нужни са политически
интегритет и стратегия във външнополитическия курс на ЕС. Те трябва да бъдат съобразени с реалностите на
днешния свят и да водят към постигане на равновесие в световен аспект“, категоричен е проф. Йончев. ВВ

ЕКСПЕРТИ: РАДИКАЛИЗАЦИЯТА Е ЗАПЛАХА ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА
Б

,

Р

адикализацията е заплаха за всяка държава.
Тя не е само ислямистка, дори спортното хулиганство е проява на радикализация. Това заяви
проф. Стефан Хаджитодоров от Центъра за изследвания по националната сигурност и отбрана към
Българската академия на науките. Според него ислямската радикализация произхожда от икономическото и социалното неравенство, от сериозните
различия между богатите и бедните. Проф. Хаджитодоров посочи, че много млади хора се включват в
радикални групи, които са в основата на терористичните актове. По думите му интересен факт е, че
те се радикализират преди всичко в интернет, но
липсват емпирични данни какъв е конкретно профилът им. Тези хора в семейна среда са възпитавани
от родителите си да запазят своята идентичност, възприели са определени догми. Те не израстват като
лоялни граждани и европейци. Ако тези тенденции се уловят в ранните им прояви, могат да се вземат контрамерки, и дори да се стигне до т.нар. „дерадикализация“, обясни проф. Хаджиторов.
България е уязвима откъм кибератаки, предупреди на свой ред Йордан Божилов от Софийския форум
за сигурност. Те могат да са кражба на лични данни, финансови средства, пароли за достъп и т.н. „България
все повече се компютризира, ние сме една от водещите страни в Европа по скорост и разпространение на
интернет, така че вземането на превантивни мерки е нещо абсолютно необходимо“, заяви Божилов. И допълни, че страната трябва да актуализира стратегическите си документи в областта на сигурността и отбраната. „Именно чрез тях даваме оценка на рисковете и заплахите, съответно казваме в каква насока трябва да
изградим отбраната си“, подчерта специалистът в презентацията си.
Всички доклади на участниците в международната научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността на Европа“ са събрани в специален сборник, който ВУСИ издава. ВВ
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НАШИ СТУДЕНТИ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА НА МВР
Занятието е част от актуализираните учебни програми
на Висшето училище по сигурност и икономика

С

туденти от Висшето училище по сигурност и икономика
бяха на практическо обучение в Академията на Министерството на вътрешните работи. Бъдещите специалисти от ВУСИ
видяха най-новите оръжия в системите за сигурност и присъстваха на реално обучение по стрелба. Те демонстрираха отличните си умения при взeмането на отпечатъци, които са придобили
в специализирания кабинет по криминалистика във вуза, и доказаха, че подготовката им по нищо не отстъпва на тази, която
получават курсантите в Академията на МВР. След това разгледаха
сградата, лабораториите и се запознаха с организацията на работата. Студентите присъстваха и на лекции за историята и развитието на университета за подготовка на държавни служители
за нуждите на Министерството на вътрешните работи, с който
Висшето училище по сигурност и икономика има сключен дългогодишен договор за сътрудничество. Младите хора
се запознаха подробно с факултетите и центровете за специализация и професионална подготовка. Бъдещите висшисти се срещнаха в Академията и с част от преподавателите си във ВУСИ, които им представиха спецификите в
програмите за обучение. Посещението е част от занятията в актуализираните учебни програми на студентите от
Висшето училище по сигурност и икономика. Те осигуряват максимално широка теоретична и практическа подготовка за изготвяне на криминалистични експертизи,
прилагане на новостите в борбата с киберпрестъпността, работа в специализирани
лаборатории и т.н. Специалистите, които успешно завършват ВУСИ, са изключително търсени и безпроблемно се реализират в системата за национална сигурност.
Широкият набор от високоценени професионални и гъвкави умения е поредното доказателство за далновидността на ръководството на вуза при организацията
и провеждането на учебния процес. Супермодерната материална база, перфектно оборудваните специализирани кабинети, доказаният преподавателски състав и
непосредствената връзка с пазара на труда утвърдиха ВУСИ като запазена марка
в сигурността, икономиката и управлението в българското висше образование. ВВ

ПРОФ. ТОМО БОРИСОВ УЧИ ПОЛИЦАИ НА САМОЗАЩИТА
Зам.-ректорът на ВУСИ проведе семинар в Гърция

З

ам.-ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф.
д-р Томо Борисов проведе семинар по специална самозащита за
полицаи и инструктори. Събитието се проведе в Гърция, а организатори
бяха местната федерация по джу-джицу и представителството на Международната полицейска асоциация.
Повече от 30 висококвалифицирани и обучени полицаи от Гърция с
нескрит интерес наблюдаваха професионалните съвети на проф. Борисов.
Той им показа как да действат в различни ситуации, ефективно да неутрализират агресорите, като същевременно да не предизвикват сериозни
травми и наранявания.
Богатият практически опит в защитата и охраната на физически лица,
VIP персони и масови събития е основата, на която зам.-ректорът на ВУСИ
стъпва при подбора на техниките. Те са изключително ефикасни и съдържат елементи от джу-джицу. В курса проф. Борисов включва съвети и примери от психологията, правото и криминологията.
По време на семинара полицаите видяха как най-точно да разпознават езика на тялото, да анализират невербалната комуникация
и да предотвратяват инциденти. Запознаха се и с учебните програми и дисциплините, които се изучават във Висшето училище по сигурност и икономика. Президентът на Международната федерация
по джу-джицу Панайотис Теодоропулос също представи ВУСИ като
стратегически партньор, който осигурява квалифицирани знания и
умения за борбата с тероризма, сигурността и защитата на ЕС.
Семинарът по специална самозащита за полицаи и инструктори,
воден от проф. Томо Борисов, се превръща в традиционен и привлича все повече експерти. Освен практически умения, участниците се
интересуват и от възможността да придобият международно призната диплома от ВУСИ, която да ги превърне в търсени специалисти и
да им осигури успешна европейска кариера. ВВ
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INTERTEK РЕСЕРТИФИЦИРА СИСТЕМАТА НИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
О

,

В

исшето училище по сигурност и икономика получи сертификат за качество ISO 9001:2008 от лидера на пазара Intertek. С документа се
потвърждава, че Системата за управление на качеството във ВУСИ изцяло
съответства на изискванията на международния стандарт. ISO 9001:2008 е
един от най-популярните в света. Изискванията му се спазват от над 776 000
организации в 161 държави. Intertek заема водеща позиция в индустрията с
повече от 30 000 души персонал в над 100 държави. Фирмата притежава акредитации от Службата по акредитация на Великобритания – UKAS, и Службата по акредитация на Германия – DakkS, за извършване на сертификация
на ISO 9001:2008.
Ресертификационният одит се проведе във Висшето училище по сигурност и икономика. Лицензираните оценяващи установиха, че Системата за
управление на качеството, която ВУСИ наследи като правоприемник на КИА,
е напълно ефективна и удължиха валидността ѝ до 2018 г. Представителите
на Intertek констатираха компетентни и обучени преподаватели и служители на вуза. Одиторите видяха специализиран софтуер за основната дейност,
както и перфектна инфраструктура, която дава възможност за обучения във
връзка с промените в законодателството, формите и методите на преподаване. Инспекторите от Intertek констатираха ангажираност на ръководството на ВУСИ и удовлетвореност на заинтересованите страни.
Въз основа на предоставените документи и анализ на събраната информация специалистите взеха решение да издадат нов сертификат за качество.
Той потвърждава, че Системата за управление на качеството на Висшето училище по сигурност и икономика е
приложима за образование и обучение на студенти с образователна квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и научноизследователска дейност.
Документът е поредното доказателство за изключително високото качество на организацията и провеждането на учебния процес във ВУСИ. Той потвърждава и далновидността на ръководството, което заложи на атрактивни специалности и превърна вуза в просветно средище с непрекъснато нарастващо международно влияние. ВВ

В. „СТАНДАРТ“: ДИПЛОМАТА ОТ ВУСИ Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА
Публикацията е от 5 април 2016 г.

В

естник „Стандарт“ публикува обстоен материал за Висшето
училище по сигурност и икономика. Авторитетната медия отдели специално внимание на ВУСИ в публикация от 5 април 2016 г., посветена на икономиката на знанието. Тя е част от кампанията на „Стандарт“ и БАН „Научните чудеса на България“. Националната инициатива
е под патронажа на вицепремиера и министър на образованието и
науката Меглена Кунева. Целта на кампанията е популяризиране на
постиженията и научния потенциал, стимулиране на университетите
за подготвяне на необходимите на бизнеса кадри, подпомагане на
младите учени и таланти. Искаме да съдействаме за въвеждането на
професионалното образование, за провеждането на необходимите
реформи, заявиха от вестник „Стандарт“.
В дебатите, които се проведоха в Големия салон на Българската
академия на науките, участваха ректорите на най-големите университети, ръководствата на научните институти на БАН, собствениците и
изпълнителните директори на престижни компании, както и представители на работодателските организации.
В публикацията си медията пише, че „ВУСИ възстановява прекъснатата връзка между образованието и бизнеса“. „Стандарт“ отделя
и специално внимание на огромния интерес към атрактивните специалности, които вузът предлага. „Още при старта на кандидатстудентската кампания ВУСИ се очертава като мотивирания и оправдан
избор на качествен вуз“, подчертава вестникът в материала от 5 април
2016 г. Медията акцентира и върху солидното международно влияние,
което има Висшето училище по сигурност и икономика. „Многобройните конференции и симпозиуми, както и превърналите се в традиция срещи с бизнеса, гостуванията на изявени интелектуалци и общественици превърнаха Висшето училище
по сигурност и икономика в научно, книжовно и културно средище. Освен своеобразен мост към единното европейско образователно пространство, вузът успешно изпълнява мисията си да бъде предприемчива и социално отговорна институция, подготвяща специалисти с бърза професионална реализация и успешна кариера
в динамично развиващата се обществена среда“, пише в. „Стандарт“. ВВ
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РАСТЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ВУСИ
исшето училище по сигурност и икономика проВ
дължава да бъде желан и предпочитан партньор
от чуждестранните вузове. Поредно доказателство за

нарастващия международен престиж е меморандумът
за сътрудничество, който ВУСИ сключи с Европейския
университет на Република Македония (ЕУРМ). На базата на общите цели за развитие на академични, научни и
културни връзки двете висши училища се договориха за
съвместни действия, които произтичат от същността и призванието им като образователни институции.
ВУСИ и ЕУРМ ще си сътрудничат в професионални и научни проекти и конференции;
при обмяната на преподаватели, специалисти и асистенти; ще разменят информация
за учебните програми и специализирана литература. В
меморандума е заложена и възможността студентските
организации на двата вуза да
работят заедно по общи инициативи. „Договорът с Европейския университет на Република Македония е поред-

на и важна стъпка в процеса на
утвърждаване на Висшето училище по сигурност и икономика като предпочитан коректен
партньор на вузове от други
държави“, заяви президентът
на ВУСИ проф. д.п.н. Георги
Манолов. Добре структурираният учебен процес, актуалните дисциплини и академизмът
ни са високоценени както в
България, така и извън границите на държавата, допълни проф. Манолов. Той не крие
амбициите си вузът да бъде център, в който си дават
среща най-добрите образователни практики на Балканския полуостров. Всеки университет, който отговори
на високите критерии на ВУСИ за партньорство, има
уникалната възможност да черпи безценен опит от найдобрите лектори в региона по линия на международното
сътрудничество. В хода на разговорите бяха обсъдени
конкретни стъпки за бъдещо сътрудничество между висшите училища в сферата на сигурността и борбата с
тероризма в европейски и световен мащаб. ВВ

ВУСИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В ГЪРЦИЯ

В

исшето училище по сигурност и икономика участва на
престижен международен форум в Гърция. В курорта
Камена Вурла се състоя Конвенцията на Световната федерация по джу-джицу, където зам.-ректорът на вуза проф. д-р
Томо Борисов и деканът на Учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов
представиха възможностите за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалността
„Международна сигурност и противодействие на тероризма”.
Интересът беше огромен, като представители на Световната федерация по джу-джицу се интересуваха от теоретичните и практическите умения, които студентите получават по
време на обучението си във ВУСИ. След като се запознаха с
учебните планове, експертите се обединиха около мнението,
че образованието, което младите хора получават, отговаря
на всички глобални изисквания за качествена подготовка на
специалисти в сферата на сигурността. Зам.-ректорът на вуза
проф. д-р Томо Борисов, който е и вицепрезидент на Светов-

ната федерация по джу-джицу, пое ангажимент да популяризира информацията за специалностите от магистърските
програми на ВУСИ. Така ще се даде възможност на повече
хора, трениращи бойното изкуство, да повишат квалификацията си и да получат висше образование, гарантиращо успешна реализация в областта на националната и международната
сигурност.
Вузът е единственият в Пловдив и областта с атрактивни
бакалавърски и магистърски програми, съобразени с последните тенденции и предпочитания на работодателите. Това го
превръща в желан партньор от редица чуждестранни университети. Гъвкавите учебни планове и супермодерната материална база са като магнит за вузове от други държави, които
искат да копират европейския модел на обучение, прилаган
във Висшето училище по сигурност и икономика. Нарастващият международен интерес към специалностите във ВУСИ са
гарант за неограничените възможности за студентите, които
искат да се реализират на пазара на труда. ВВ

ВУСИ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ГЕРМАНСКАТА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТ ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

В

исшето училище по сигурност и икономика ще си партнира с
Германската карате федерация от провинция Баден-Вюртемберг. За това се договориха президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги
Манолов и сенсей (почетен учител, инструктор) Зигфрид Волф, който
е вицесветовен шампион по карате-до и многократен златен медалист на Германия.
Сътрудничеството ще бъде на базата на
огромния специализиран опит по самозащита
и борба с тероризма, който организацията е
натрупала през годините, и ще съдейства за
повишаване на трансфера на знания в сектор
„Сигурност“. В тази област Германската карате
федерация има значителен опит, свидетелство
за който са високите резултати от представянето на международни форуми.
Сенсей Зигфрид Волф пое ангажимент
пред проф. Манолов за тясно сътрудничество, което освен допълнителна мотивация на студенти и преподаватели за практикуване на бойното
изкуство, ще включва гостуване на доказани лектори, изнасяне на уроци
по самозащита, съвместна дейност в сферата на книгоиздаването и т.н.
„Предлагаме на нашите студенти възможността да се запознаят
с практиките на едни от най-добрите и доказани не само в европейски,

но и в световен мащаб специализирани организации. Убедени сме, че
младите хора ще оценят високо усилията на ръководството на Висшето
училище по сигурност и икономика за предоставяне на широк набор от
знания и умения, които гарантират тяхната перфектна професионална подготовка и безпроблемна реализация на
пазара на труда“, заяви президентът на ВУСИ
проф. Манолов. Той допълни, че през месец
декември се предвижда публична лекция на
сенсей Зигфрид Волф, която ще представи историята на карате и неговата съществена роля
в борбата срещу тероризма.
Поредното стратегическо партньорство,
което Висшето училище по сигурност и икономика сключва с водеща европейска организация, е безспорно доказателство за неотменното следване на приоритетите в програмата за
международно сътрудничество на вуза. Непрекъснатото надграждане
на ползотворните контакти, въвеждането на доказани добри практики,
както и цялостното подобряване на учебния процес са сред основните
цели на Висшето училище по сигурност и икономика в процеса на предоставяне на качествени знания, превръщащи вуза в част от единната
европейска образователна система. ВВ
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ВУСИ АКТУАЛИЗИРА СОЦИАЛНАТА СИ ПРОГРАМА
Преференциите ще важат и за учебната 2016/2017 г.

В

исшето училище по сигурност и икономика актуализира социалната си програма. Това стана на заседание на
Академичния съвет на вуза, който прие отчета за изпълнението й до момента, даде положителна оценка за реализирането
на целите и реши да продължи действието на преференциите
за учебната 2016/2017 г.
Социалната програма на ВУСИ има за цел подпомагане
на образователния процес на младежи в неравностойно положение; на такива от семейства на полицейски служители,
загинали при изпълнение на служебния си дълг; военноинвалиди. В нейния обхват попадат самотни и многодетни майки,
предоставили изискуеми документи; лица с намалена работоспособност в резултат на болест или нараняване; студенти
с отличен успех.
С актуализирането на социалната програма вузът продължава образователната си политика, насочена към предоставяне на качествено образование на максимално широк
кръг млади хора. От нея вече се възползваха десетки студенти, които, освен че получиха облекчен достъп до информация

и знания, успешно се интегрираха в обществото и намериха
професионална реализация на базата на уменията, придобити
във ВУСИ.
Към действащите договори и споразумения на Висшето училище по сигурност и икономика с Акадeмията на МВР,
домове за отглеждане на деца без родителска грижа, общини
и федерации се включват и допълнителни преференции за
учебната 2016/2017 г. Предвидено е и редуциране на таксите
за целия срок на обучение за областите Хасково, Кърджали и
Смолян.
Социалната програма на ВУСИ е без аналог в частното висше образование, като нейното призвание е да бъде активен
партньор и да намери допирните точки между отговорните
институции, които осъзнават, че включването в академична
среда е гаранция за успешен старт в живота. ВУСИ неотменно
ще продължава политиката си, насочена към повишаване на
образователното ниво, на създаване на предпоставки за активно самоусъвършенстване на студентите и приспособяването им към динамично изменящите се условия на живот. ВВ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
С ДАРЕНИЕ НА ОУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ – СМОЛЯН

П

резидентът на ВУСИ проф. Георги Манолов направи
дарение на ОУ „Юрий Гагарин“ в град Смолян. Поводът е 135-годишнината от основаването на Начално училище и 35-годишнината на Основно училище, носещо
името на първия човек в историята,
полетял в космоса. Проф. Манолов,
който е възпитаник на учебното заведение, дари супермодерен компютър
и книги, които ще се ползват от преподавателите и служителите в училището.
ОУ „Юрий Гагарин“ в Смолян
е едно от най-авторитетните в цялата община. Създадено е през 1881 г.
в двора на православния храм „Св.

Дух“ с доброволния труд на местните жители. През годините
материалната база непрекъснато се разширява и модернизира, а преподаватели са едни от най-добрите учители в България. През дългогодишната си история ОУ „Юрий
Гагарин“ – Смолян, е дало успешен
старт в живота на хиляди свои възпитаници. „Горд съм, че именно тук съм
се научил да чета и пиша, да си поставям цели и да ги постигам с помощта на моите учители, които никога
няма да забравя“, заяви президентът
на ВУСИ. Ръководството на училището прие дарението на проф. Георги
Манолов и сърдечно благодари за достойния жест. ВВ

ВУСИ ПОДАРИ НЕЗАБРАВИМ ДЕТСКИ ПРАЗНИК ЗА 1 ЮНИ
Малчуганите се радваха на подаръци и лакомства, играха на воля с часове

Н

евероятен, пъстър, вълнуващ и незабравим. Така
децата определиха празника, който Висшето училище по сигурност и икономика им подари за 1 юни. Малчуганите и техните родители се събраха в реномирано пловдивско заведение, за да отбележат заедно Международния ден на детето.
Още със стъпването си на
площадката хлапетата се впуснаха
в щури игри, които бързо се пренесоха на широките зелени площи на
Младежкия хълм в Пловдив. Децата показаха, че освен с компютри
и смартфони могат да играят на
криеница и гоненица, да правят сапунени балончета и да се веселят.
Лицата им обаче се озариха от още
по-широки усмивки, когато разбраха, че освен всички изненади има
и специални награди – водни пистолети. И момчетата, и момичетата нямаха търпение да
изпробват силата на струята от играчките. За радост на
родителите водните пръски бяха насочени предимно към

цветята и дърветата. Е, имаше и „случайни“ попадения в
някои от малчуганите, но те само засилваха звънкия детски
смях, който огласяше поляните. Часовете летяха неусетно,
а вкусната храна и парчетата торта даваха допълнителни
сили на децата. Те не пропуснаха възможността да се снимат за спомен и си обещаха отново
да играят заедно.
„Бъдете щастливи, вярващи в
приказните и красиви неща, а животът ви да бъде като вълшебно
приключение!“ Това пожела на малчуганите президентът на Висшето
училище по сигурност и икономика
проф. Георги Манолов. Неговата
лична инициатива да се отбелязва 1 юни с тържество се превърна в традиционна за ВУСИ. Всяка
година децата празнуват заедно,
чувстват се специални и разказват
на всички за незабравимото преживяване. И с трепет се
връщат към този ден – на веселие, безгрижни игри и приятелства добри. ВВ
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НАГРАДИХМЕ НАЙ-МЛАДИЯ УЧАСТНИК В КОНКУРСА
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ“
Зам.-кметът на община Пловдив Георги Титюков благодари на ръководството
на Висшето училище по сигурност и икономика за дългогодишната подкрепа

В

исшето училище
по сигурност и
икономика награди наймладия участник в конкурса „Най-добър млад
предприемач на Пловдив“ за 2015 г. Солидна
парична премия получи
Десислава Василева, която учи банково дело в
Националната търговска
гимназия в града. Бизнес
планът, с който тя участва, е за производство на подаръчни
опаковки – подаръчни кутии с неразделен капак. Десислава ще инвестира парите за закупуване на щанцови форми,
които са необходими за прецизно изрязване на картона, от
който се изработват опаковките. „Наградата ще ми даде така
нужния тласък, за да продължа да се занимавам с интериорен и продуктов дизайн“, заяви развълнуваната ученичка.
Тя благодари на президента на ВУСИ проф. Георги Манолов
за отличието и допълни, че без него планът ù не би се реализирал. Сега ще мога да приложа на практика идеята си,
тъй като прецизното изрязване и последващото биговане
ще помогнат за налагането на подаръчните кутии на пазара,
каза Десислава. Биговането е отговорен процес, при който

механично се подготвя листът и се поставя в специално
гнездо, наречено канален биг, за да се оформи мястото му
за сгъване. Важното е да не се пречупи картонът, тъй като
се нарушават целостта и търговският му вид, обяснява ученичката от 12. а клас на Националната търговска гимназия
в Пловдив. Ако продуктът ù се приеме добре на пазара, тя
смята да разшири дейността си, като предложи участие в
производствения процес и на хора в неравностойно положение. Те могат да украсяват кутиите с камъчета и други
естествени материали, не крие плановете си Десислава Василева. Тя получи наградата си от пом.-ректора на Висшето
училище по сигурност и икономика гл.ас. Иван Петров на
тържествена церемония в елитен пловдивски хотел. Зам.кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“
в общината Георги Титюков благодари на ВУСИ за дългогодишната подкрепа на конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“. „Признателен съм на президента на вуза
проф. Манолов, че е с нас и дава шанс на хората с идеи“,
заяви Георги Титюков. Той отчете, че за седемте години на
надпреварата 185 пловдивчани на възраст между 18 и 33
години са представили своите бизнес проекти и интересът
към конкурса непрекъснато расте. Организаторите се надяват все повече млади хора да се включват в благородното
състезание и да представят идеи, които да бъдат първата
им стъпка към успешен бизнес. ВВ

ПРЕХОДЪТ СВЪРШИ, А СЕГА НАКЪДЕ?
Изявени студенти от УНСС, СУ, НБУ и ВУСИ дебатираха
на кръгла маса с болезнена откровеност

„Н

а ход сте вие, младите хора!“ С тези думи президентът на Висшето училище по сигурност
и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов откри кръгла
маса на тема „Преходът свърши, а сега накъде?“. Дискусионният форум беше организиран от студентско сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО“, в което влизат изявени представители на УНСС, СУ и НБУ. Домакин на дебата беше ВУСИ,
а младите хора с болезнена откровеност направиха анализ на прехода в България, констатираха проблемите и
предложиха работещи идеи
за тяхното отстраняване.
Разделението на властите,
демократичността на изборите, партийната олигархия
и съмнителното забогатяване провокираха студентите, които аргументирано и
нахъсано заявиха желанието си за коренна промяна
– такава, която да премахне
уродливите дефекти и да гарантира справедливо бъдеще. „Вливайте се в политическия живот и бъдете активни“,
призова проф. Манолов. Той подчерта, че достъпът до
партиите е запушен, а решенията се взимат от малки олигархични кръгове, който целят да се самовъзпроизвеждат. Изходът е в масирания натиск, който можете да окажете, категоричен е президентът на ВУСИ. Според него
преходът тепърва предстои, защото 26 години само буксуваме, а промените са козметични. Политологът постави резонния въпрос частна ли е новата частна собственост, доколкото зад нея десетилетия наред стоят едни и

същи хора. Проф. Манолов не пропусна темата за приватизацията, при която държавните активи бяха източени.
Това обяснява феномени като бедност и ниска производителност на труда в днешно време, поясни президентът
на ВУСИ. Конституционната реформа, съдебната система,
президентските правомощия също бяха обсъдени на
кръглата маса. Младите хора се обединиха около идеята,
че обществото продължава да не бъде наясно с понятието „преход“ и това до голяма степен обяснява голямото
объркване, като неясна продължава да бъде и крайната
цел на промените отпреди
26 години. Студентите поискаха дискусията да прерасне
в национална научна конференция, която да предложи
свежи идеи, генерирани от
всички вузове, а президентът на ВУСИ с радост я прие.
Ще поемем домакинството
и ще ви подкрепим, заяви
проф. Манолов. Назрява
процес за появата на нови политически субекти и дори
вие можете да създадете студентска партия, което ще
бъде прецедент в цяла Европа. Със сигурност ще спечелите симпатии, ще разбиете статуквото и ще повишите
избирателната активност, не скри оптимизма си политологът. Необходима е конкуренция на идеи и ускорено
обновяване във всички партии, за да бъде преходът успешен, заключиха участниците в кръглата маса, организирана от „ЕГО ПОЛИТИКО“ и Висшето училище по сигурност и икономика. ВВ
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ВУСИ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВА НА ВЕСТНИК „СТАНДАРТ“
Читателите на изданието получиха „Тефтерчето на Васил Левски“ като подарък

В

исшето училище по сигурност и икономика
подкрепи инициативата на вестник „Стандарт“ „Вземи подарък тефтерчето на Васил Левски!
Гордей се, че си българин! Бъди българин!“. Авторитетната медия отпечата и подари на читателите
си тефтерчето на Апостола на свободата, което е от
130 страници факсимилета. Това стана ден преди
143-годишнината от обесването на Васил Левски, на
19 февруари.
Лично президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов изпрати писмо до главния редактор и изпълнителен директор на вестник „Стандарт“ г-жа
Славка Бозукова, в което изрази категоричната си
и пълна подкрепа в полза на инициативата. „Високо
оценяваме благородната Ви кауза и сме убедени, че тя ще намери така нужната на всички българи широка обществена, институционална и персонална подкрепа, защото опазването на културно-историческото,
духовното и националното наследство на родината ни е дело на всеки, който с гордост може да се нарече
достоен наследник на Апостола на свободата“, написа проф. Манолов. Президентът на Висшето училище
по сигурност и икономика с уважение констатира обществената значимост на инициативата за затвърждаването в народната памет на българските герои, сред които се откроява името на Васил Левски. „Висшето
училище по сигурност и икономика е сред тези вузове, за които историята, фактите и имената символи са
и ще останат неразривна част от националната ни памет“, категоричен е проф. Георги Манолов. ВВ

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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