
и предприемачите, в Европейския център на работода-
телите и предприятията с публично участие и фирмите, 
предоставящи услуги от общ интерес, – партньор на Ев-
ропейската комисия, както и в още редица престижни 
асоциации.

„Оценявам изключително високо инициативата на 
ръководството на Висшето училище по сигурност и иконо-
мика за провеждане на срещи с представители на рабо-
тодателските организации“, заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев. И допълни, че идеята за майсторски клас е 
много удачна, тъй като ще помогне на младите хора да се 
запознаят с изискванията на бизнеса и ще улесни тяхна-
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Председателят на Управителния съвет на Асоциа-
цията на индустриалния капитал в България Ва-

сил Велев се срещна с ръководството на Висшето учили-
ще по сигурност и икономика и откри първия майсторски 
клас за студентите на вуза. От учебната 2016/2017 годи-
на ВУСИ стартира нови форми на провеждане на обуча-
ващи тренировъчни семинари, които целят приобщаване 
към нови области на знанието и отработване на практи-
чески навици. Честта и отговорността за провеждането 
на първия майсторски клас се падна на председателя на 
АИКБ, който, освен че се представи като експерт, дълбо-
копознаващ проблемите на трудовия пазар в България, 
представи и работещи решения за тяхното преодоляване.

Пред препълнената аудитория във Висшето учили-
ще по сигурност и икономика Васил Велев разясни същ-

ността, целите, задачите и отговорностите на Асоциация-
та, която представлява интересите на малкия и средния 
бизнес. Успоредно с това председателят на АИКБ очерта 
постиженията и предизвикателствата пред съсловната ор-
ганизация, чийто пълноправен член е и ВУСИ.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е 
призната за представителна за работодателите на нацио-
нално равнище и е утвърдена като говорител на реалния 
производствен сектор. Тя е единствен представител на 
интересите на публичните дружества и на компаниите, 
оказващи услуги от общ интерес в страната. Освен това 
АИКБ членува в Международната организация на рабо-
тодателите, в Международния конгрес на индустриалците 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ
С МАЙСТОРСКИ КЛАС ВЪВ ВУСИ

Взискателност  Уникалност  Сигурност  Интелигентност

Издание на Висшето училище по сигурност и икономика

ВЕСТНИК
год. II, бр. 1

февруари 2017 г.

®

www.vusi.bg

Осигуряваме нови възможности за студентите ни,
заяви президентът на вуза проф. Георги Манолов

Продължава на 2-ра стр.

ÂÓÑÈНА



ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ2 стр.

та успешна реализация след завършване на висшето об-
разование. „Безспорно ползата ще бъде и за двете стра-
ни в този процес – работодателите и студентите, които ще 
си сверят часовниците и в непосредствен и открит диалог 
ще си кажат проблемите, както и ще предложат възмож-
ни решения“, допълни Васил Велев. Той приветства ак-
тивността на ръководството на ВУСИ и подчерта, че от тук 
нататък все повече фирми ще влизат във вуза и ще търсят 
доказани професионалисти. Председателят на АИКБ даде 
примери от практиката, където работодателите се сблъск-
ват с липсата на квалифицирани кадри и харчат огромни 
средства за тяхното обучение. Този проблем ще се задъл-
бочава през следващите години и само качествени вузо-
ве, които дават необходимата теоретична и практическа 
подготовка, ще успеят да се наложат, уточни Васил Велев.

В последвалата дискусия студентите, които бяха из-
пълнили до краен предел трета аудитория във ВУСИ, по-
казаха завидни знания в областта на актуалните соци-
ално-икономически проблеми. Те поставиха въпроси за 
трудовата миграция, обезлюдяването на населени места, 
сравнителните предимства на различни производства, 
бежанската криза и т.н. Представители на академичното 
съсловие и видни общественици, които също присъства-
ха на дискусията, се интересуваха от възможностите за 
намаляването и отпадането на някои банкови такси и 
комисиони, ефекта от еднодневните трудови договори, 

справедливостта в компонентите на електрическата елек-
троенергия и др.

„Радвам се, че обществото е будно и търси отгово-
ри на важни въпроси“, отбеляза председателят на АИКБ 
Васил Велев. Той представи позициите на организацията 
по отделните теми и подчерта, че е за активен социален 
диалог, който бързо да разреши проблемите.

„Ще работим активно за скъсяване на дистанцията 
между работодателите и висшето образование“, заяви 
президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Тази среща и 
майсторският клас на Васил Велев ще подобрят възмож-
ностите пред нашите студенти, допълни проф. Манолов. 
Той подчерта великолепната комуникация с АИКБ и из-
рази готовност за разширяване на съвместните инициа-
тиви, които ще дадат допълнителен стимул и увереност на 
младите хора в бъдещата им професионална реализация.

В знак на уважение към партньорството с ВУСИ Асо-
циацията на индустриалния капитал в България дари 62 
тома книги и учебни пособия на библиотеката на вуза. По 
този повод ръководството на Висшето училище по сигур-
ност и икономика изказа най-искрената си благодарност 
на Васил Велев. Президентът на вуза проф. Георги Мано-
лов му връчи свидетелство за дарение и изрази увере-
ността си, че коректните взаимоотношения ще продължа-
ват да се развиват в дух на ползотворно сътрудничество.

Христо ЧАУШЕВ

ДОЦ. Д-Р ТЕОДОР ДЕЧЕВ ДАРИ УЧЕБНИЦИ
И КНИГИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУСИ

Доц. д-р Теодор 
Дечев дари 

учебници и книги на 
библиотеката на Вис-
шето училище по си-
гурност и икономика. 
Изданията ще могат 
да бъдат използвани 
в трите професионал-
ни направления „На-
ционална сигурност“, 
„Администрация и 
управление“ и „Ико-
номика“, в които се 
обучават студентите 
на ВУСИ.

Дарението включва 26 тома авторски заглавия, 
книги и сборници от научни конференции. Темите, 
които се разглеждат в изданията, се отнасят за състоя-
нието на неформалната икономика и работодателите; 
ограничаването и превенцията на неформалната ико-
номика; вредите за изрядния бизнес вследствие на не-
формалната икономика и др.

Творческите интереси на доц. д-р Теодор Дечев 
са в областта на труда и индустриалните отношения, 
работодателските организации и социалния диалог, 
бизнес разузнаването и фирмената сигурност.

Сред заглавията се открояват: „Индустриални 
отношения и сигурност“, „Взаимодействие между 
институциите и индустриалните отношения“, „Труд 
и индустриални отношения“, „Социалният диалог в 
частния охранителен сектор“.

Пълният списък с дарените книги на Висшето 
училище по сигурност и икономика, които доц. д-р 
Теодор Дечев любезно предостави за ползване, може 
да се открие в библиотеката на ВУСИ. Директорът 
на книгохранилището г-жа Стоянка Делчева с радост 
прие материалите и изрази увереността си, че те ще 
бъдат високо оценени от многобройните читатели. 
„Предлагаме изключително многообразие от качест-
вени книжни издания, които са неотменен помощник 
на студентите при тяхната подготовка“, заяви г-жа 
Делчева. Тя допълни, че дарението ще обогати книж-
ния фонд на библиотеката на ВУСИ, която се радва на 
непрекъснато повишаващ се интерес от страна както 
на студентите, така и на всички, търсещи специализи-
рана литература от доказани автори, за повишаване на 
общата култура и надграждане на знанията. ВВ
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ГЕРМАНСКИ ТОП КАРАТИСТ
УЧИ СТУДЕНТИ НА САМОЗАЩИТА

МАНИКЮРИТЕ И КЛЮЧОВЕТЕ ПОМАГАТ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

„Не се доверявайте на непознати, избягвай-
те тъмни места и се движете на групи от 

по няколко души. Ако ви нападнат, викайте силно 
и бягайте, не е срамно.“ Това посъветва студенти-
те от Висшето училище по сигурност и икономика 
сенсей д-р Зигфрид Волф – президент на Герман-
ската карате федерация от провинция Баден-Вюр-

темберг. Топ специалистът, който е световен шам-
пион и многократен златен медалист на Федерал-
ната република, направи демонстрация на техни-
ки по самоутвърждаване и самозащита. Д-р Волф 
беше в България по покана на ръководството на 
вуза за майсторски клас и показа хватки, които са 
напълно приложими в ежедневието. „Моето мото 
гласи, че несъстоялата се битка е спечелена. Затова 
избягвайте конфликтите, научете се да идентифи-
цирате проблемите, преди да ви засегнат“, заяви 
Зигфрид Волф. Не трябва да се държите като жерт-
ви, тъй като това провокира нападателите, които 
ще се възползват от слабостта ви, разкри пред сту-
дентите на ВУСИ карате специалистът. Той посъве-
тва младите момичета да не тръгват хора, с които 
са се запознали вечерта в клуба или в дискотеката. 
Това крие огромни рискове, защото не знаете ис-
тинските намерения на отсрещната страна, каза 
д-р Волф. Ако все пак се решите на подобна стъпка, 
бъдете с някоя ваша приятелка, на която имате до-
верие. Ключовете и дори маникюрите могат много 
да ви помогнат в критична ситуация. Използване-
то на остър предмет срещу нападател ще ви даде 
ценни секунди, през които да избягате и да потър-
сите помощ, допълни експертът. Той цитира дан-
ни от Германия, които показват, че около 70 % от 
посегателствата срещу личността приключват през 
първите 2 – 3 секунди, ако потърпевшият реагира 
адекватно. Не е нужно да бъдете тренирани или да 
владеете някакво бойно изкуство, за да се справи-
те с агресорите. Запазването на самообладание е 
първата стъпка, а следващата е да бъдете уверени в 
себе си. Говорете на нападателя на „вие“, за да раз-
берат околните, че сте непознати. Иначе могат да 
помислят, че са свидетели на битов скандал, и няма 
да се намесят. Така печелите общественото настро-
ение и бързо ще откажете натрапниците, поясни 

д-р Волф. Демонстрацията му предизвика огромен 
интерес и студентите на ВУСИ поискаха да се вклю-
чат в програма за обучение. Такава възможност ще 
им бъде предоставена чрез договора за сътрудни-
чество, който вузът сключи с Германската карате 
федерация от провинция Баден-Вюртемберг.

„Предлагаме на нашите студенти възмож-
ността 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 ши-
рок набор от знания и умения, които да гарантират 
тяхната перфектна професионална подготовка и 
безпроблемна реализация на пазара на труда“, за-
яви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. 
Той поясни, че се предвижда гостуване на доказани 
лектори, разширяване на уроците по самозащита и 
трансфер на знания в сектор „Сигурност“, тъй като 
федерацията има значителен опит в тази насока.

За изключителните усилия при полагане на 
началото на взаимноизгодното сътрудничество 
проф. Манолов беше отличен със златен плакет на 
Германската карате федерация. „Ценя високо на-
правеното от президента на ВУСИ и съм убеден, че 
бъдещето е пред нас“, заяви Зигфрид Волф. Проф. 

Манолов благодари за наградата и увери карате 
специалиста, че целият експертен потенциал на 
академичния състав на вуза ще бъде на разполо-
жение при разработването на съвместни програми, 
които да бъдат от полза за студентите.

Майсторският клас на д-р Волф премина в от-
крита дискусия, в която той разказа за опита на 
Германия в прилагането на каратето като средство 
за самозащита. Експертът разкри също така, че ра-
боти със специализирани професионални групи, 
като таксиметрови шофьори, парамедици, служи-
тели в офиси, деца и възрастни, които се обучават 
на основни техники. Професионалният му опит ще 
бъде на разположение на всички, които искат да 
научат повече за техниките на самоутвърждаване-
то и самозащитата. ВВ
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съдбата на съответния етнос.
И сега най-същественото във Вашия въпрос: Защо 

студентите би трябвало да имат знания по тази пробле-
матика? Основното, което трябва да се организира и 
ръководи, – независимо дали става дума за гарантира-
не на националната сигурност на държавата, или за из-
вършването на велики дела, в икономическото разви-
тие на народа – това са хората с техните конкретни ка-
чества, особеностите на националния характер – и като 
индивидуален потенциал за развитието на личността, 
и като сборна обществена ефективност от колектив-
ното действие. Защото животът е доказал по безапе-
лационен начин, че българинът притежава конкретно 
„можене“ като индивид, благодарение на което той е 
постигал най-великите нива в своята собствена ево-
люция. Но в същото това време по ред обективни и су-
бективни обстоятелства в начина на мислене, емоции-
те, мотивите за поведение и начините за практическо 
разрешаване на проблемите при нашия народ личи и 
определено „неможене“. Особено когато нещата допи-
рат до колектива – до организирането, единомислието 
и единодействието в рамките на общността.

Пишете, че „науката за българите“ има вековна 
история. Каква е била нейната съдба през годините и 
защо е получила това отношение?

Още през Епохата на средновековието предста-
вителите на българската интелигенция развиват сил-
но т.нар. „житиен жанр“. В похвални слова се описват 
качествата на великите личности: св. Иван Рилски, св. 
Петка Търновска, цар Симеон, цар Иван-Александър 
и др. В тези текстове се очертават качествата им като 
водещи представители на духа и делото. Техният живот 
и постижения се сочат всяка неделя в храмовете като 
пример за подражание на обикновените хора. Така 
започва реализацията на първата народостроителна 
теория при българите. В нейните основи са заложени 
любовта към родната земя, необходимостта да се спаз-
ват ценностите на християнския морал, ползите от чо-
вешката толерантност и пр. Като резултат в българския 
народностен облик са вградени водещите позитиви 
на европейската цивилизация. Именно те ни нареди-
ха с достойнство в семейството на народите от Стария 
континент. До днес това са постижения в българското 
мислене и действия, които са неизменна част от същ-
ността ни като българи. Тези постижения на приливи и 
отливи продължават през цялата ни история независи-
мо от превратностите на историческото време.

Утопия или болезнена необходимост е съживява-
нето на традициите в областта на българското на-
родознание?

Защо в българската съдба действа един зловещ за-
кон след всеки видим възход да следва като задължи-
телност неизбежен погром? Защо всяка нова българска 
генерация трябва да започва своя живот от някаква 
качествено нова, „своя нула“? Къде е скрито „прокляти-
ето“ в българския народностен характер, което води до 
тази трагичност в националната ни съдба? Какво ще ос-
тане от България, ако продължи тенденцията всяка го-
дина да я напускат по над 40 000 млади хора? И т.н., и т.н.

ПРОФ. ТРЕНДАФИЛ МИТЕВ:

РЪКОВОДСТВОТО НА ВУСИ ПРОЯВЯВА СЪВРЕМЕННО

И НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНО МИСЛЕНЕ

Проф. д.и.н. Трендафил Митев е 
роден в София. Завършва специалност 
„История“ в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Научните му интереси са в облас-
тта на: историята и теорията на 
политическия живот в България; иде-
ологиите и политическата дейност 
на българската емиграция в Новия 
свят. Автор е на десетки монографии, 

научно-публицистични статии и трудове. Преподавател е в 
катедра „Политология“ на УНСС. Във Висшето училище по си-
гурност и икономика води дисциплината българознание.

Проф. Митев, във Висшето училище по сигурност 
и икономика четете лекции по дисциплината българо-
знание. Какво е характерно за нея, към кого е насочена?

Най-напред искам да благодаря за предоставената 
ми възможност да разкажа за тези неща пред издани-
ята на ВУСИ. През епохата на индустриалната револю-
ция, около средата на ХІХ век, става пределно ясно, че 
в духовния облик на народите, населяващи модерния 
свят, има конкретна, при това много важна специфика.

Това е основният въпрос на времето, който вече 
два века не е загубил своята актуалност по простата 
причина, че развитието на цивилизацията доказва по 
неоспорим начин как от индивидуалното „можене“ или 
„неможене“ на даден народ зависи онова, което той по-
стига при създаване на реална среда за собственото си 
развитие. Отделните народи са живели при различни 
природно-климатични, политически и културни усло-
вия. А това са обстоятелства, които са оставили трайни 
следи върху техния облик и духовно-творчески потен-
циал. По тези причини в цивилизования свят започва 
да се развива и преподава в университетите научно 
знание, свързано със специфичните особености в на-
чина на мислене, психиката, конкретиката в практи-
ческата рефлексия към околната среда, манталитета, 
характера, мотивите за поведение и пр. на различните 
представители на цивилизования свят. В резултат се 
формира този клон на хуманитарното познание, кой-
то се определя най-общо като народознание. Това на 
практика е знанието за особеностите на отделните на-
роди и начините, по които те стимулират или забавят 
тяхната еволюция.

В различните университети по света, в частност и в 
България (примерно УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“ и др.), 
проблематиката се поднася на студентите в рамките на 
еднотипни в същността си четения, но с няколко разли-
чаващи се наименования на лекционни курсове, като 
„Народознание“, „Народопсихология“ или „Политиче-
ска антропология“, „Етнодемография“ и др. Аз принад-
лежа към учените, които смятат убедено за най-точно 
названието „Народознание“. Но тъй като в нашия слу-
чай става дума за конкретния облик и възможностите 
на българите като народ, съм възприел най-конкрет-
ната изразна форма – „Българознание“. Дефинитивно 
това е хуманитарна наука, която изучава спецификите 
в народностния характер, формирани в хода на кон-
кретния исторически живот в резултат на условията, 
влияли за реализацията на постижения или неуспехи в 
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Това са основните, най-важните въпроси на наше-
то настояще и бъдеще, които са свързани с това, което 
наричаме „традиции“! Крайно време е да се разбере, 
че всяко време изисква „своя тип“ българин! Защото 
новите времена, включително и нашето време днес, 
искат нов потенциал и друго практическо можене от 
личността и общността в страната ни. Но те не се раж-
дат случайно. За тях трябва да се работи целенасочено, 
и най-важното – на базата на научното познание, което 
да обяснява как при конкретиката на различните ис-
торически епохи българската интелигенция е „извай-
вала“ същностно онези поколения, които тласкат дър-
жавата към възход; и кое в характера на българите е 
залагало „мините“, водили към катастрофите.

Така че ако ние днес осъзнаем „какъв българин“ 
трябва да формираме сега – чрез училището и универ-
ситета (като вземем от миналото най-доброто от опита 
на нашите предшественици), ние ще осигурим отново 
възможността за възход на нацията и държавата. Защо-
то ще създадем главния фактор за напредъка – чове-
ка, в чийто характер доминират градивните позитивни 
енергии.

Големият екзистенциален въпрос, който се налага 
на базата на анализа на българските традиции, обаче 
е как да дадем необратимост на нашия възход в бъде-
ще, така че след него да не следва ново движение към 
бездната. Процес, който засега демонстрира зловеща-
та си способност да се повтаря периодично. И ако той 
не бъде преустановен, българите не могат да очакват 
светло бъдеще.

Какво е отношението на съседни на България дър-
жави към знанието за собствените им народи?

Казано най-кратко, напълно съзнателно, последо-
вателно и без каквито и да е компромиси! В Сърбия от 
200 години се реализира подчертано националистиче-
ска и агресивна народостроителна теория. Благодаре-
ние на нея през ХХ век управляващите в Белград успя-
ват да създадат „миниимперия“ – бившата Югославия. 
Плюс безпрецедентния факт: през ХХ век да подменят 
националното съзнание на част от българското населе-
ние в Р. Македония. Чрез насилственото натрапване на 
представа за съществуването на някаква отделна, „ма-
кедонска нация“. Тя „нямала нищо общо“ с българската, 
като двете дори били „пълни антиподи“. Тези резултати 
са постигнати благодарение на доминирането на дру-
ги, напълно съзнателно формирани мисли, чувства, 
емоции и мотиви за поведение в сръбския народно-
стен характер.

Ситуацията при гърците е аналогична, само че е с 
много по-стари корени. Там от векове се разпространя-
ва мантрата, „че гърците са дали светлината на света“, 
т.е. че благодарение на способностите на своите пред-
ци, които са сътворили науките в древността, гърците 
заслужават да са „галените деца“ на света. И те много 
умело използват позитивите на своя национален ха-
рактер, за да вземат всичко от останалия свят, без днес 
да му дава почти нищо в отплата. Реалност, която също 
е резултат на трайно формирани конкретни начин на 
мислене, представи, чувства, емоции и мотиви за по-
ведение.

Сходна е ситуацията и при албанците, и при ру-
мънците. За турците не ми се говори изобщо, защото 
техният президент през последните години ежедневно 
внушава публично какво трябва да мислят и как тряб-
ва да действат мюсюлманите в настоящето и бъдещето. 
Така че около нас е населено с активни и много силно 

развити национални характерови особености. Те са 
напълно противоречиви на българския народностен 
облик. И ако ние също не работим постоянно, целена-
сочено и професионално, за да формираме ново, мо-
дерно младо поколение, аз лично имам много сериоз-
ни опасения за бъдещето на нашата нация и държава.

Чии са отговорността и задължението „науката 
за българите“ да бъде развита и да получи подобава-
щото ù се място?

Отговорността във всички науки, включително и в 
хуманитарните, на първо място е на учените. Те са тес-
ните специалисти с експертен потенциал, които знаят 
какво липсва, както и какво и как може да се добави 
в начина на мислене, чувствата, емоциите и мотивите 
за поведение, които формират добродетелите на чо-
вешкия характер. Това те правят чрез изследване на 
реалните обществени процеси, писането на книги и 
разработването на лекционните курсове. След това 
отговорността преминава към висшите учебни заведе-
ния, които осигуряват конкретния терен и точната об-
ществена среда, в която това знание трябва да се вгра-
ди като елемент от гражданското възпитание на млади-
те бъдещи лидери на нацията. Много може да помогне, 
разбира се, и Министерството на образованието и на-
уката, като стимулира научноизследователската и пре-
подавателската дейност за разработването и реализа-
цията на цялостна и официално приета нова, напълно 
съвременна народостроителна теория за българина от 
ХХІ век. Няма друг, който да мисли по тези въпроси! И 
колкото по-бързо и по-ясно се получи синергията (т.е. 
обединението на силите) между посочените фактори, 
толкова по-скоро ще видим мислене и действие и при 
съвременното българско общество, които могат да из-
ведат нацията и държавата към нов връх в еволюцион-
ното им развитие.

Как оценявате инициативата на ръководството 
на ВУСИ за въвеждането на дисциплината българозна-
ние в учебния процес?

По един-единствен начин – като реална проява на 
съвременно, национално отговорно и държавнотвор-
но мислене на ръководството на ВУСИ. Защото, ако в 
това висше училище се подготвя сериозна част от бъ-
дещия ръководен кадър в сферата на националната си-
гурност, тези млади специалисти трябва да знаят кого 
организират и как да го ръководят. Това може да става 
ефективно, ако те са наясно със специфичното „може-
не“ и „неможене“ на персонала, с който се работи, така 
че сигурността на държавата да се гарантира трайно. 
Абсолютно същото се отнася и за онези възпитаници 
на ВУСИ, които ще навлязат в различните сектори на 
националната икономика. Те също биха били много по-
ефективни в своята практика, ако утре познават и плю-
совете, и минусите на поколението българи, с които ще 
работят близо половин век. Много от възпитаниците на 
ВУСИ и ще го ръководят. А още по-добре е, ако всички 
тези възпитаници на висшето училище си формират и 
практическо умение като интелектуален елит на наци-
ята да могат да надграждат преди всичко добродетели 
у онези, които направляват, като в същото време уме-
ят целенасочено да елиминират техните слабости. От 
това ще зависи успехът и в личната кариера на младите 
специалисти с висше образование, и общият позити-
вен принос, който те ще дадат за актуалното модерни-
зиране на българите съгласно обективните изисквания 
на ХХІ-то столетие.

Христо ЧАУШЕВ
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Студенти на Висшето училище по сигурност и 
икономика започнаха стажове в Районната 

прокуратура в град Пловдив. Лично зам.-районният 
прокурор Чавдар Грошев прие първата група мла-
ди хора, които се обучават в 
професионално направление 
„Национална сигурност“. Той 
ги запозна подробно с целия 
механизъм на досъдебното 
производство и им даде ре-
ални примери от практика-
та, с които прокурорите се 
сблъскват всеки ден. Освен 
това студентите се запознаха 
с нормативни документи, на-
учиха как се подава жалба и 
по какъв ред се разглежда тя, 
какви проверки се извършват 
от компетентните органи.

Зам.-районният прокурор на Пловдив Чавдар 
Грошев показа на младите хора деловодството и ад-
министрацията, като ги увери, че срещите ще се пре-
върнат в практика.

„Благодарим за гостоприемството и любезно-
то отношение на г-н Грошев“, заявиха студентите на 
ВУСИ. Те останаха впечатлени от високия професио-
нализъм и коректността на работещите в Районна 

СТУДЕНТИ НА ВУСИ НА СТАЖОВЕ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ
Младите хора се запознаха с реални примери от практиката

прокуратура – Пловдив. Стажът ще бъде изключи-
телно полезен за всички нас, които се обучаваме в 
„Национална сигурност“, защото получаваме прак-
тически достъп и информация от първа ръка за 

това как функционира една 
от най-важните институции 
в България, допълниха сту-
дентите. Прокурор Грошев 
ги увери, че при следващите 
визити те ще присъстват на 
съдебни дела от различно 
естество, за да добият още 
по-пълна представа за право-
раздавателния процес у нас, 
както и ще посетят Районния 
съд в Пловдив и районни уп-
равления на МВР.

„Работим изключително 
пълноценно с всички дър-

жавни и частни организации и стажовете в Районна-
та прокуратура в града са поредно доказателство за 
това“, заяви ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов. 
Винаги сме искали нашите възпитаници да получа-
ват възможно най-доброто образование, включващо 
както теоретични, така и необходимите практически 
умения, и правим поредната стъпка в правилната 
посока, допълни проф. Манолов. ВВ
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Висшето училище по сигурност и икономика 
продължава политиката си на привличане на 

доказани експерти към академичния състав. В препо-
давателския екип се включва д-р Йоаким Каламарис, 
което е поредна стъпка в присъединяването на млади 
и перспективни лектори към 
един от най-динамично разви-
ващите се вузове в България.

Д-р Каламарис има квали-
фикации в редица български и 
международни университети, 
членува в престижни асоциа-
ции и професионални съюзи, 
които разчитат на компетент-
ните му мнения по актуални об-
ществено-икономически теми. 
Притежава солидни експерт-
ни знания, има ясно изразена 
гражданска позиция и активно 
участва в научния и социалния 
живот.

„Поздравявам д-р Калама-
рис за включването му в препо-
давателския състав на Висшето 
училище по сигурност и икономика“, каза ректорът на 
вуза проф. Георги Манолов. И допълни, че с негово-
то привличане се продължава политиката на активно 
участие на нови поколения – млади учени, специали-
зирали в чужбина и получили международно призна-
ние. Проф. Манолов подчерта, че с научноизследова-
телските усилия, практикоприложните изследвания и 

У        
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проекти, в които ВУСИ участва, се създават необходи-
мите предпоставки за кариерно израстване на лекто-
рите. „В организационно и академично отношение Ви-
сшето училище по сигурност и икономика не отстъпва 
на нито един университет, равностойни партньори сме 

на международните образова-
телни и просветни центрове с 
десетилетни традиции“, заяви 
ректорът на вуза.

Непрекъснатите инвести-
ции в материалната база, раз-
витието на човешките ресурси 
и подобряването на качеството 
на обучението са сред основни-
те приоритети на ВУСИ. С по-
следователната и целенасочена 
политика на ръководството на 
вуза за актуализиране на зна-
нията и усъвършенстване на 
уменията Висшето училище по 
сигурност и икономика цели 
осигуряване на максимално ви-
соко качество на преподаване 
на своите студенти, изцяло съо-

бразено с потребностите на пазара на труда. Гъвкавите 
учебни планове не само са адаптирани към новостите 
в българското образование, но и следват най-добри-
те международни тенденции, което е допълнителна 
предпоставка за успешно обучение и безпроблемна ре-
ализация след придобиване на диплома за висше обра-
зование от ВУСИ. ВВ

Ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов 
подарява на д-р Йоаким Каламарис книгата си 

„Политическият елит – теория, история, лидер-
ство“, която е издадена и на гръцки език.
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Зам.-ректорът на Висшето училище по сигурност 
и икономика проф. д-р Томо Борисов и деканът 

на Учебно-научния център „Национална сигурност и об-
ществен ред“ проф. д-р Никифор Стефанов участваха на 
международна научна конференция в Сърбия. Събитието 
беше организирано от Факултета по право, сигурност и 
мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш, с който ВУСИ има 
сключен договор за сътрудничество.

В конференцията на тема „Образование, право и си-
гурност в развитието на фирмата“ взеха участие предста-
вители на университети, институти и национални акаде-
мии от Сърбия, Македония, България, Босна и Херцегови-
на. Проф. Борисов и проф. Стефанов изнесоха доклад, кой-
то е съвместна разработка, за радиационния тероризъм. 
В него преподавателите на ВУСИ дават ясна дефиниция и 
посочват най-характерните му черти. Те правят анализ и 
оценка на тактиката за прилагане на радиационен терори-
зъм, като описват и възможните устройства за разпростра-
нение на радиоактивно облъчване. Авторите на доклада 
цитират данни, според които през ХХ век са регистрира-
ни и анализирани пет радиологични терористични атаки. 
Проф. Борисов и проф. Стефанов хронологично ги описват 
и посочват не само човешките жертви, но и финансовите, 
икономическите и социалните последствия от тях. Препо-
давателите на ВУСИ алармират, че през последните години 
голяма част от експертите по противодействие на терори-
зма си задават въпроса кога, а не дали фанатично настрое-
ни бойци ще решат да постигнат целите си чрез форми на 
радиационен терор.

На международната конференция в Ниш научен до-
клад изпрати и ректорът на Висшето училище по сигур-

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВУСИ
НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СЪРБИЯ

Докладите им предизвикаха огромен интерес
ност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов, озаглавен 
„Политическият мениджмънт и сигурността на държавата“. 
В него проф. Манолов с академична прецизност определя 
понятието „политически мениджмънт“, отличавайки ги от 
всички останали видове публично управление, и точно 
детерминира съдържанието му. Опирайки се на интердис-
циплинарния подход, ректорът на ВУСИ извежда тесен и 
широк научен смисъл на политическия мениджмънт. Това 
е от изключителна важност, защото след направените тъл-
кувания на същността му се виждат значимостта и прило-
жението му в сферата на националната сигурност. „Извест-
но е, че системата в България обхваща всички основни 
елементи на политиката за сигурност – антитероризма, 
противодействието на организираната престъпност, от-
браната, поддържането на обществения ред и вътрешната 
сигурност, корупцията, лошото управление и др.“, подчер-
тава проф. Манолов. Като разграничава ефективните и не-
ефективните политически управления, той посочва поло-
жителните и негативните им отражения върху сигурността 
на страната. На тази база ректорът на ВУСИ извежда необ-
ходимостта от глобално преосмисляне на провежданата 
политика и описва начините на ефективно реформиране 
на системата за национална сигурност.

Докладите на преподавателите на ВУСИ предизви-
каха истински фурор на международната конференция в 
Сърбия. Изложенията са публикувани в специално изда-
ние на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Кон-
стантин Велики“, тъй като към тях проявяват интерес огро-
мен брой международнопризнати експерти, които искат 
да се запознаят с разработките на академичния състав на 
Висшето училище по сигурност и икономика. ВВ

Висшето училище по сигурност и икономика демонстрира уникални техники за самоот-
брана в критични ситуации. Зам.-ректорът на ВУСИ проф. д-р Томо Борисов показа 

пред възпитаниците на Националната търговска гимназия в Пловдив хватки, които са лесни 
за научаване и бързо обезвреждат агресора. Ако ви нападнат, викайте силно „Пожар!“, посъ-
ветва учениците проф. Борисов. Така ще привлечете вниманието на хората, които са набли-
зо. А и те реагират светкавично на този зов, допълни експертът по сигурността. „Елементът 
на изненадата може да работи за вас. Покажете решителност, която ще обърка нападателя“, 
разкри зам.-ректорът на ВУСИ. Той разигра пред учениците най-типичните ситуации на напа-
дение и самоотбрана. Няколко от децата, които с нескрит интерес наблюдаваха демонстра-
цията, със завидна лекота повториха упражненията.

Техниките са част от специален модел на самозащита и оцеляване, който е част от програмата за обучение във Висшето учи-
лище по сигурност и икономика. За много кратко време младите хора придобиват завидни умения, привикват да избягват конфликтни 
ситуации и бързо да идентифицират провокативното поведение. „Ще се научите да действате адекватно при пожари, наводнения, 
терористични актове, бедствия. Ще изградите поведенчески модел, който ще ви помогне да оцелеете в критични ситуации“, катего-
ричен беше проф. Борисов.

Пом.-ректорът на ВУСИ гл.ас. Иван Петров пък представи уникалните специалности и осъвременените учебни планове, по кои-
то се подготвят студентите във вуза. Избирайки Висшето училище по сигурност и икономика, 
вие избирате качественото обучение, което се превърна в наша запазена марка, заяви гл.ас. 
Петров. Свръхмодерната материална база е без аналог, а квалифицираните преподаватели 
ще ви осигурят качествени знания, допълни той. Пом.-ректорът на ВУСИ подчерта и отличните 
връзки с работодателите, които са изградени през годините. Няма фирма, било то частна или 
държавна, или пък институция, която да не цени високо практическите умения, които придоби-
ват нашите студенти, заяви гл.ас. Петров.

Презентацията премина при огромен интерес и десетки ученици заявиха желание да се 
запишат в един от най-престижните и развиващи се с бързи темпове вузове в България. ВВВВ

ВУСИ ДЕМОНСТРИРА ТЕХНИКИ ЗА САМООТБРАНА ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

Хватките се учат бързо и са безценни в критични ситуации
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ЗАМ. РЕКТОРЪТ НА ВУСИ ПРОФ. ТОМО БОРИСОВ 
НА СЕМИНАР В ИТАЛИЯ

Зам.-ректорът на Висшето училище по 
сигурност и икономика проф. д-р Томо 

Борисов взе участие на семинар по самозащи-
та в Италия. Проявата беше организирана от 
държавния Комитет по джу джицу на страната, 
като участниците бяха от цялата страна и броят 
им надхвърли 280 души. Проф. Борисов, който 
е и председател на Комитета по самозащита 
и образование към Световната федерация по 
джу джицу, разказа 

за цялостната философия на самоотбраната пред състезателите от националния 
отбор на Италия, делегати на клубове, треньори и деца.

Зам.-ректорът на ВУСИ направи и специална презентация на възможност-
ите за обучение във вуза. Той представи изключително атрактивните и търсени 
бакалавърски и магистърски програми в направление „Национална сигурност“. 
Проф. Борисов подчерта огромния интерес както на български, така и на чуждес-
транни студенти, които искат да придобият теоретични и практически умения, 
гарантиращи им безпроблемна реализация по специалността. След презентация-
та участниците в семинара се обединиха около мнението, че образованието, което 
младите хора получават, отговаря на всички глобални изисквания за качествена 
подготовка на специалисти в сферата на сигурността.

Двудневните практически занятия под ръководството на проф. Борисов за 
пореден път затвърдиха експертния потенциал на преподавателите на вуза. Учас-
тниците в семинара в Италия останаха възхитени от професионализма и високото 
ниво на работа във Висшето училище по сигурност и икономика. ВВ

Чуждестранни студенти проявяват интерес към обучението
в направление „Национална сигурност“

Студентският съвет (СС) на Висшето учи-
лище по сигурност и икономика е с ново ръ-

ководство. При прякото и явно гласуване най-висока 
подкрепа получи Ива Ямелиева, която беше избрана 
за председател, а Мирослав Малинов стана зам.-пред-
седател на СС на ВУСИ. На същата длъжност ще 
бъде първокурсничката Нина Петкова, която изу-
чава „Криминалистика“ в 
редовна форма на обуче-
ние, а секретар е нейният 
състудент Даниел Киров.

„Благодаря за оказано-
то доверие. Осъзнавам, 
че поемам изключителна 
отговорност като ръ-
ководител и ще положа 
необходимите усилия да 
работим и изпълняваме 
целите на Студентския 
съвет на Висшето учили-
ще по сигурност и икономика“, заяви Ива Ямелиева. 
Тя допълни, че ще разчита на колективната работа 
и ще цени приноса на всеки един при разрешаването 
на общите проблеми. Успоредно с това ще бъдем 
активни, ще предлагаме работещи идеи и ще защи-
таваме интересите на студентите, подчерта пред-

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА ВУСИ С НОВО РЪКОВОДСТВО
ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ СЕМИНАРИ И ДИСКУСИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ

НА СТУДЕНТСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ СА СРЕД ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗАДАЧИ

седателят на СС.
Сред приоритетите на новото ръководство са 

организиране на младежки семинари и дискусии, реали-
зация на студентски инициативи и проекти, както 
и развитие на образователната, научната и социална 
дейност във вуза. Провеждането на интелектуални, 
културни и социални мероприятия също попадат в 

първостепенните ангажи-
менти на екипа на Сту-
дентския съвет на ВУСИ.

Ива Ямелиева се обя-
ви за продължаване и 
надграждане на добрите 
взаимоотношения с други 
сродни организации, ак-
тивно участие в инициа-
тиви, които укрепват и 
развиват студентската 
общност в България.

Ръководството на 
СС подчертава, че в рамките на правомощията и 
компетенциите му ще оказва помощ и ще дава съ-
вет на всеки учащ се във вуза. Ще бъдем коректни, 
активни и иновативни, оправдавайки гласуваното 
ни доверие, заключават от Студентския съвет на 
Висшето училище по сигурност и икономика. ВВ
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Ивелина Ямелиева е 
на 20 години. Родена 
е в с. Орешак, област 
Ловеч. Завършва 
средното си обра-
зование през 2015 г. 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“ в град 
Троян. Любимите ѝ 
предмети са мате-
матика, български 
език и изобразително 
изкуство. Като мал-
ка е свирила на пиано 
и от тогава дати-
ра любовта ѝ към 
музиката, в която 
присъства този кла-
вишен инструмент. 
Рисува скици, а някои 
от картините ѝ са 
участвали в излож-
би. В свободното си 
време предпочита 
да бъде с приятели. 
За себе си казва, че 
е много усмихната 
и позитивна, винаги 
готова за нови пре-
дизвикателства.
За ВУСИ разбира от 
интернет и записва 
специалност „Про-
тиводействие на 
престъпността и 
опазване на общест-
вения ред“. Желае 
след дипломирането 
си да работи в сфе-
рата на национална-
та сигурност. Член 
е на Студентския 
съвет (СС) на вуза 
от една година и 
заради активността 
си и визията му за 
развитие е избрана 
за председател на СС 
на ВУСИ.

Ива, беше избра-
на за председател 
на Студентския съ-
вет на ВУСИ. Как се 
чувстваш на поста?

Благодаря за ока-
заното доверие да бъда 
председател на СС на 
ВУСИ. Осъзнавам, че 
това е голяма отговор-
ност и ще се опитам да 
оправдая очакванията 
на колегите, които ми 
гласуваха доверие. За 
мен това е ново предиз-
викателство, ще вложа 
всичките си знания и 
умения, които имам до 
момента, за да може 
Студентският съвет да 
работи пълноценно и 
ефективно.

Какви ще бъдат 
приоритетите ти 
като председател на 
Студентския съвет 
на ВУСИ?

Още на първото 
заседание видях, че 
членовете на СС имат 
хъс за работа, интерес-
ни виждания и свежи 
идеи, които ще ни да-

дат нов тласък за развитие. Не се и съмнявам, че с колегите ще продължим добрите 
практики на Студентския съвет и ще се опитаме да разширим влиянието му, осъщест-
вявайки контакти и с други сродни организации. Ще работим активно за реализира-
нето на студентски инициативи, проекти и бъдещи планове. Разбира се, всичките ни 
действия ще бъдат в рамките на нашите правомощия и компетентност.

Какво провокира младите хора към активност?
Студентите искат да бъдат чути и разбрани, да се зачетат мненията и желанията 

им, което на практика се получава във Висшето училище по сигурност и икономика. 
Разбира се, винаги може да се направи още за подобряване на комуникацията и затова 
предвиждаме да направим анкети сред младите хора. Искаме да чуем мнението им, да 
обсъдим заедно начините на оптимизиране на обучението, преподаването и т.н. Също 
така сме предложили да има студентски практики, които се радват на голям интерес и 
несъмнено ще провокират колегите към активност.

Върху какво работите в момента в Студентския съвет?
Подехме инициатива за благотворително набиране на средства за Центъра за нас-

таняване от семеен тип за деца с увреждания към Комплекса за социални услуги „Олга 
Скобелева“ в Пловдив. Също така събираме и дрехи, които ще дарим на малчуганите. 
Призовавам всички, които искат и могат да помогнат. За целта във фоайето на вуза 
сме сложили кутия, в която се събират даренията. За пролетта обмисляме още няколко 
прояви, сред които „Мис и Мистър ВУСИ“, благотворителен концерт за деца в нерав-
ностойно положение, седмица на спорта, да изчистим града и т.н. Обръщам се към 
всички студенти на Висшето училище по сигурност и икономика, които могат да обо-
гатят идеите ни, да се свържат с отговорниците на групите, след което ние ще обсъдим 
предложенията им на заседание на Студентския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ВУСИ ИВА ЯМЕЛИЕВА:
ЩЕ РАБОТИМ АКТИВНО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТУДЕНТСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ
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ВУСИ НАГРАДИ СТУДЕНТИ ОТЛИЧНИЦИ
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВУЗА ОТПРАЗНУВАХА 8 ДЕКЕМВРИ С ЩУРО ПАРТИ С МНОГО ПЕСНИ И БУЙНИ ТАНЦИ

Висшето училище по сигурност и икономи-
ка награди студентите с отличен успех. На 

тържествена церемония в навечерието на 8 декем-
ври най-добре представилите се през академична-
та година млади хора получиха грамоти и подаръ-
ци, осигурени от ръководството на вуза. „Продъл-
жавайте все така прилежно и упорито да усвоявате 
знания и да се развивате като личности, защото на 
вас възлагаме надеждите си за едно по-добро бъ-
деще“. Това заяви пред препълнената аудитория 
зам.-ректорът на ВУСИ проф. д-р Томо Борисов. 
Той увери студентите, че утвърдената практика на 
открита и целенасочена работа с тях ще продъл-
жи, за да получат възможно най-доброто висше 
образование. „Благодаря ви за разбирането и по-
мощта, която ни оказвате, защото по този начин 
ни стимулирате да внедряваме нови и доказани 
методи на преподаване“, допълни проф. Борисов. 
Зам.-ректорът на вуза препоръча на младите хора 
да продължават все така неотменно да се стремят 
към най-доброто, да постигат успехите си честно и 
с достойнство. „Нека студентските ви 
години бъдат наситени не само със се-
риозна наука, но и с едни от най-пъст-
рите и вдъхновяващи изживявания“, 
пожела проф. Борисов, а думите му 
предизвикаха бурни аплодисменти.

„На 8 декември празнувайте с ця-
лата си душа и от сърце. Студентските 
години са едни от най-прекрасните в 
живота и вие трябва да ги използва-
те пълноценно.“ С тези думи се обър-
на към младите хора доц. д-р Милена 
Тепавичарова, декан на УНЦ „Упра-
вление, администрация и икономи-
ка“. И им напомни, че съчетаването 
на полезното с приятното, на ученето 
със забавлението е рецептата за успех. 

„Празнувайте, но и се развивайте като 
личности, защото сега поставяте осно-
вите на бъдещите си професионални 
постижения“, допълни доц. Тепавича-
рова.

„В тази прекрасна обстановка ни 
събира един много вдъхновяващ и ос-
таващ вечно млад празник. 8 декем-
ври утвърждава непреходността на 
университетската идея във времето, на 
търсенето на познания и духовното об-
щуване.“ Това заяви и.д. ректорът на 
ВУСИ доц. д-р Валентина Алексиева и 
подчерта, че да си студент във Висше-
то училище по сигурност и икономика 
е чест и отговорност. „Вие сте част от 
модерен и иновативен вуз, който зала-
га на едни от най-високите стандарти 

в процеса на обучение, а академичният състав е от 
доказани професионалисти“, допълни доц. Але-
ксиева. Тя пожела на младите хора да преживеят 
незабравими мигове и да имат успешна кариера 
след дипломирането си.

Алина Кисьова, която е сред студентите с от-
личен успех, поздрави ръководството, преподава-
телите и гостите на Висшето училище по сигурност 
и икономика. „Благодарим на всички за всеотдай-
ността. С Вашия професионализъм Вие давате на 
всички, учещи във ВУСИ, повече от знания – води-
те ни към хоризонта на дръзновените идеи и сво-
бодата на духа“, подчерта второкурсничката, която 
следва „Противодействие на престъпността и опаз-
ване на обществения ред“. Алина Кисьова призова 
своите колеги да не се предават пред трудностите, 
а да ги преодоляват с упоритост и воля.

По традиция студентите отпразнуваха 8 декем-
ври с щуро парти с много песни, буйни танци и по-
зитивни емоции. А наздравиците бяха с пожелания 
за успешно взети изпити и житейски успехи. ВВ
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Висшето училище по сигурност и икономика записа първите сту-
денти за учебната 2017/2018 година. Атрактивните специално-

сти и високото ниво на подготовка, гарантиращо безпроблемна реали-
зация след успешно дипломиране, за поредна година не оставиха съмнение 
у младите хора, които още отсега искат да подсигурят бъдещето си.

Сред тях е и Андреа Кънев от Пазарджик. Той завършва гимназия 
„Иван Аксаков“, където е съветник към Училищния съвет. За ВУСИ 
разбира от интернет, докато е разглеждал различни висши училища. 
Избира специалността „Криминалистика“, защото му е интересна и 
смята, че нито едно престъпление не трябва да остане неразкрито.

Ето какво разказва Андреа Кънев за себе си:
След като завърших средното си образование, исках да уча фарма-

ция. Дори положих изпити, но криминалистиката беше моя стара меч-
та и реших да последвам сърцето си. Така кандидатствах във Висшето 
училище по сигурност и икономика, където още с влизането бях любез-
но посрещнат от служител на вуза, който ми съдейства за подаването 

на документите и попълването на формулярите. Много обичам да помагам на хората, които имат нужда, 
което предизвиква объркване и неразбиране 
у някои. Така съм възпитан, уважавам по-
възрастните и по-слабите. От 10 години 
се занимавам с благотворителност в гр. 
Пазарджик. Не ми остава много свободно 
време, но обичам да общувам с приятели 
и да спортувам. Имам домашен любимец – 
котарак на име Маци, и се грижа за него. 
Слушам съвременна музика, ходя на кино с 
приятели. Мисля, че с моите връстници мо-
жем да променим нещата в България и те 
да бъдат по-добри, това зависи изцяло от 
нас. Трябва да се борим срещу корупцията и 
неспазването на законите. Мечтая си да по-
добрим качеството на живот в страната, 
защото тази държава е не само моя Роди-
на, но и едно красиво кътче от Европа, в 
което искам да живея и да работя. Семей-
ството е много важно за мен, защото на-
мирам подкрепа за начинанията си. Спазвам 
семейните ценности и вярвам в доброто. 
Моят девиз е: „Един за всички, всички за 
един!“. Обичам да чета български автори, в 
момента съм се посветил на „Диви разкази“ 
на Николай Хайтов.

Убеден съм, че ВУСИ ще ми даде необхо-
димата подготовка, преподавателите са на 
ниво и ще надградя знанията си. На онези, 
които все още се колебаят дали да имат ви-
сше образование, ще кажа, че трябва да на-
правят тази стъпка. Действайте, защото 
не само от това зависи качеството ви на 
живот, а е и необходимата крачка, която 
трябва да направим, към превръщането на 
България в желано място за всички нас. ВВ

Сред тях е и Андреа Кънев от Пазарджик

ВУСИ ЗАПИСА ПЪРВИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Активността на Андреа не остава незабелязана от медиите – те редовно публику-
ват материали, свързани с живота и с желанаието му да помага на хората.
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Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте Вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които Ви вълнуват. Станете съ-

трудници 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!

www.vusi.bg

Висшето училище по сигурност и икономика 
продължава неотменно да следва мисията си, 

насочена към предоставяне на качествено и достъпно 
образование. В стремежа си да отговори на модерните 
разбирания за свобода на публикуване и достъп Библи-
отеката на ВУСИ се сдоби с нови модули, повишаващи 
ефективността на работата ù.

Първият от тях, базиран на библиотечния софтуер 
„Автоматизирана библиотека“, е модул „Пълнотексто-
ви бази данни „Сканиране“. Той променя в качествено 
отношение достъпа до библиотечния фонд и задава 
нови критерии в цялостния информационно-комуни-
кационен процес. Наред със справката за дадено загла-
вие към библиографското описание е прикачен и файл, 
който представлява сканирана корица и съдържание на 
съответното издание. Така се дава още по-добра възмож-
ност за коректно търсене по ключови думи за дипломни 
работи, курсови задачи, материали за реферати и т.н.

Следващият модул е „Моята АБ библиотека“, чрез който се обогатяват възможностите за електронно об-
служване на потребителите. Сред интернет услугите, които се предлагат, се открояват тези за изпращане на 
заявка за заемане на библиотечни материали и нейното проследяване във времето. Регистрираните ползватели 
могат също така да проверяват книгите, които са чели, както и своевременно да се информират за новите за-
главия в книгохранилището. Предвидена е и възможност за общуване чрез имейли с библиотеката по всички 
въпроси, които интересуват потребителите.

Внедряването и използването на супермодерни специализирани софтуерни програми в Библиотеката на 
ВУСИ води до по-ефективно подпомагане на образователната и научноизследователската дейност. По този на-
чин Библиотеката на ВУСИ отговаря адекватно на потребностите на информационното общество, осигурявай-
ки бърз и качествен достъп до специализирани произведения от световнопризнати автори. КВ

БИБЛИОТЕКАТА НА ВУСИ СЪС СУПЕРМОДЕРЕН 
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

ВЕСТНИК
ÂÓÑÈНА
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