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ВУСИ СКЛЮЧИ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
С БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

В

исшето училище по сигурност и икономика
сключи рамково споразумение с Българската академия на науките. Договорът между двете
институции беше подписан съответно от президента
на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Споразумението
ще спомогне за осъществяването на съвместни и
координирани действия в областта на националната
и регионалната образователна и научна политика;
за развитието на съвместни програми за обучение
в докторантската степен; при формирането на общи
изследователски проекти и др. Вузът и Българската
академия на науките ще си съдействат за укрепване
и разширяване на международните контакти, както
и ще провеждат съвместни семинари в области от
взаимен интерес.

„Рамковото споразумение е логично продължение на отличните дългогодишни отношения, които
установихме и неотменно развиваме с БАН“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той
допълни, че експертният потенциал на Българската
академия на науките ще спомогне за пълноценното
развитие на образованието и внедряването в практиката на научните постижения в различни области
на знанието. „Обмисляме възможността да привлечем към общата ни дейност и нашите чуждестранни
партньори, с които сме сключили договори за сътрудничество, което пък ще даде допълнителен тласък на
регионалното развитие“, допълни проф. Манолов.
„Българската академия на науките чрез своите
институти има установена десетилетна традиция в

подпомагането на утвърдени висши училища в страната. Радвам се, че продължаваме сътрудничеството си с ВУСИ и не се съмнявайте, че ще направим
всичко възможно по нашите сили“, заяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. „Вече имах въз-

можност да се запозная с материалната ви база и
мога да кажа, че тя предоставя всички необходими
условия за провеждането на качествен образователен процес“, подчерта акад. Ревалски.
Включването в обучението на млади и доказани
специалисти и предизвикателствата пред сигурността в динамично променящите се условия бяха другите теми, които обсъдиха ръководството на ВУСИ
и представителите на БАН. Те се обединиха около
мнението, че ситуацията в международен план непрекъснато се променя, затова страната ни ще се
нуждае от все повече подготвени кадри, които адекватно да отговарят на потребностите в сферата на
националната сигурност.
Христо ЧАУШЕВ
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА
КОНФЕРЕНЦИЯ В МАКЕДОНИЯ

П

резидентът на Висшето училище по сигурност и
икономика проф. д.п.н. Георги Манолов участва в
Четвъртата международна научно-експертна конференция
на тема „Интегрирана корпоративна сигурност – цифрови
трансформации като предизвикателство за академичната
общност и съвременните корпорации“. Събитието се проведе в столицата на Република Македония и беше организирано от Асоциацията за корпоративна сигурност – Скопие, в сътрудничество с Агенцията за частна сигурност
NIKOB – Скопие.
Проф. Манолов приветства участниците в международната научна конференция, като подчерта значимостта
на темата и разглежданите въпроси. Той беше отличен от
организаторите с плакет, като успоредно с това проведе и
ползотворни разговори с представители на академичната
общност на няколко държави. Президентът на ВУСИ имаше делови срещи с ректора и собствениците на Европейския университет в Македония, с които обмени виждания
за разрешаване на проблемите и възможните перспективи
пред Западните Балкани. Проф. Манолов отправи покана
към ръководството на Европейския университет в Македония да посети ВУСИ, която беше приета с благодарност.
На международната научна конференция участва и
зам.-ректорът на вуза проф. д-р Томо Борисов, който представи доклад, обхващащ различни аспекти на сигурнос-

тта. Презентацията на проф. Борисов получи изключително висока оценка и за пореден път демонстрира експертните качества на академичния състав на ВУСИ.
„Висшето училище по сигурност и икономика се
утвърди като желан международен партньор и ние ще
продължаваме да работим за разширяване на сътрудничеството с доказани чуждестранни университети“, заяви
проф. Манолов. Той подчерта необходимостта от съвместно разрешаване на неотложните проблеми и обмяна на
практики и теоретични знания като част от ангажимента
за непрекъснато повишаване на качеството на висшето образование. „Оценяваме високо целта на научната конференция, която очерта предизвикателствата за ключовите
детерминанти на поддръжниците на бизнеса и цифровите
трансформации. Приветстваме факта, че голяма част от
корпорациите разработват и собствени стратегии за намаляване на рисковете и заплахите пред фирмената сигурност“, каза президентът на ВУСИ. Той допълни, че преподавателите на вуза притежават необходимата експертиза и могат да бъдат полезни на компаниите, които искат
да подобрят капацитета си по отношение на фирмената
сигурност. Можете да разчитате на ВУСИ като коректен
партньор, генериращ конкретни цели, насочени към развитие на информационната и другите видове сигурност,
заключи проф. Георги Манолов. ВВ

СТУДЕНТИ НА ВУСИ ПРОВЕДОХА ТЕРЕННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТАКТИЧЕСКИ СТРЕЛБИ С ПИСТОЛЕТ
Специализираната програма е част от актуализираните учебни
планове на Висшето училище по сигурност и икономика

С

туденти на Висшето училище по сигурност и икономика проведоха практически занятия на тема „Оцеляване във враждебна среда и тактически действия при високорискови операции“. Специализираната
програма, която е част от актуализираните учебни планове на ВУСИ, обединява професионалните тренировки
с научноизследователски методи, които стимулират уменията за идентифициране, формулиране и решаване на
възникналите проблеми.
Под ръководството на зам.-ректора на вуза проф. д-р Томо Борисов и проф. д-р Ненко Дойков студентите се
включиха активно в теренните изследвания и проведоха тактически стрелби с пистолет. Занятията се проведоха в
два високоспециализирани комплекса – в този на „Секюрити Алфа Група България“ и в един от най-съвременните
и добре оборудвани спортни центрове в страната. В практическото обучение на възпитаниците на ВУСИ взеха участие и инструктори от Международния институт по бойни изкуства и специални тактики. Техните съвети помогнаха на
студентите да надградят аналитичното си
мислене, както и да пристъпват прагматично при разрешаването на различни
казуси, свързани със сигурността. Младите хора се научиха какви законосъобразни
и целесъобразни действия по самозащита
да използват при нестандартни нападения и асиметрични заплахи. ВВ
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БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯВОР МАТЕЕВ
С ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ВЪВ ВУСИ
РАЗГЛЕДАНИ

БЯХА ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ И РОЛЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА

омандирът на 68-а Бригада „Специални сили“ бригаден генерал
К
Явор Матеев, който е и началник на Пловдивския гарнизон,
изнесе публична лекция във Висшето училище по сигурност и иконо-

мика. Събитието беше организирано от ръководството на Учебнонаучния център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ
и подкрепено от президента на вуза проф. Георги Манолов. „Продължаваме с утвърдената при нас практика да каним на срещи със
студенти най-изявените и доказани специалисти в различни области.
Поредната дискусия този път беше с бригаден генерал Явор Матеев,
който с огромния си професионален опит допринесе за обогатяване
на знанията на младите хора и разпали техния интерес към работата на силите със специално предназначение“, заяви проф. Манолов.
Лекцията на бригаден генерал Явор Матеев беше на тема „Хибридните заплахи. Ролята на Специалните сили в противодействието на тероризма“. В нея началникът на Пловдивския гарнизон направи кратка историческа справка, в която показа, че хибридните заплахи не са новост. Те са използвани под различни
форми още от древността при отделни военни конфликти и са се променяли през годините, като се прилагат и в
наши дни. От 2010 г. терминът „хибридна заплаха“ се превръща в обект на още по-интензивни проучвания и анализ, а
НАТО дава следното определение: „Заплаха, предизвикана от противник със способности много бързо да прилага и използва както конвенционални, така също и неконвенционални средства, гъвкаво и със задача постигане на своите крайни цели и намерения“. Като основно средство за противодействие и неутрализиране на хибридните бойни действия
бригаден генерал Явор Матеев определи Силите за специални операции (ССО). „Те са съставени от елитни бойци,
отличаващи се със своята креативност и прилагащи специална организационна структура и система за командване
и управление“, подчерта командирът на 68-а Бригада. Основните задачи на ССО са специално разузнаване, директни
действия, военно подпомагане и контратероризъм, заяви бригаден генерал Матеев. Той направи и исторически преглед
на създаването и развитието на Специалните сили в България, говори за визията за тяхното развитие и представи
основните компоненти на Националния план за противодействие на тероризма.
Публичната лекция на началника на Пловдивския гарнизон предизвика огромен интерес сред студентите. Те с
неприкрит интерес попиваха представената им информация и се включиха активно в дискусията след това. Предвиденото време се оказа крайно недостатъчно, за да може бригаден генерал Явор Матеев да отговори на всичките му поставени въпроси, и затова той пое ангажимент отново да гостува във Висшето училище по сигурност и икономика.
„Студентите са много будни и активни, което много ме радва. Със солидните знания, които получават във ВУСИ, и
при покриване на високите изисквания за физическа издръжливост те могат да станат част от Специалните сили“,
заяви началникът на Пловдивския гарнизон.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика ще продължава да работи за задълбочаване на
сътрудничеството както с 68-а Бригада „Специални сили“, така и с другите служби от сферата на сигурността, за
да предостави на студентите възможно най-доброто обучение. ВВ

ВУСИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ВОДЕЩА ФИРМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

В

исшето училище по сигурност и икономика ще си сътрудничи с водеща фирма за обучение на телохранители. ВУСИ и World Security
International Investigations (WSII) подписаха договор за теоретична и практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация „телохранител“. Контрактът беше парафиран съответно от президента на вуза
проф. Георги Манолов и от изпълнителния директор на WSII г-н Марио Понте.
Договорът предвижда обучаемите да получат необходимите теоретични и практически умения, които да им гарантират безпроблемна реализация
в сферата на охраната и сигурността. Лекциите и занятията включват техники
на превенция, стрелкова практика, обучение от квалифицирани преподаватели по право, лична защита, майсторско управление на моторни превозни средства и др.
„Прилагаме най-добрите световно утвърдени практики, които отговарят на международно признатите стандарти за
работа“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че учебният процес е организиран така, че да
балансира максимално хорариума от теоретични курсове и полеви практически тренировки. „World Security International
Investigations е с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност и се радваме, че компанията вижда в
лицето на Висшето училище по сигурност и икономика коректен и надежден партньор. Ние тепърва ще развиваме и надграждаме нашите отношения, които ще бъдат от неизменна полза и за двете страни“, заключи проф. Манолов.
Обучението предвижда индивидуален подход към всеки курсист, ефективни и модерни форми на преподаване, осигурени от доказани експерти с дългогодишен професионален опит.
На успешно преминалите обучението ще бъде издаден сертификат или еквивалентно свидетелство за бодигард,
което е валидно във всички държави от Европейския съюз. ВУСИ и World Security International Investigations предвиждат
и възможността за последващи опреснителни курсове, които да поддържат високото ниво на подготовката и да информират обучаемите за последните световни новости и тенденции в сферата на сигурността и личната защита. ВВ
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И.Д. РЕКТОРЪТ НА ВУСИ ПРОФ. ИЛИН САВОВ
НА КРЪГЛА МАСА В АКАДЕМИЯТА НА МВР
ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВАЛЕНТИН РАДЕВ

И

зпълняващият длъжността ректор на Висшето училище по сигурност и икономика проф.
д-р Илин Савов взе участие в кръгла маса на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в
областта на сигурността и обществения ред“, която се
проведе под патронажа на министъра на вътрешните
работи Валентин Радев. Събитието се състоя в Академията на МВР, с която ВУСИ има подписан дългогодишен договор за сътрудничество.

На срещата присъстваха: инж. д-р Милко Бернер
– заместник-министър на вътрешните работи; Атанас
Запрянов – заместник-министър на отбраната; Ангелина Ламбрева – директор на Дирекция „Висше образование“ – МОН; Георги Кръстев – съветник на министърпредседателя на Република България.
Сред участниците в кръглата маса бяха: председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в
България проф. д-р Любен Тотев; ректорите на водещи университети, акредитирани в професионално направление „Национална сигурност“; председателят на
ДАНС Димитър Георгиев; председателят на Държавна
агенция „Разузнаване“ генерал-майор Драгомир Димитров; и.ф. началник на НСО полковник Росен Тодоров;
директорът на Главна дирекция „Национална полиция“
главен комисар Христо Терзийски; директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
главен комисар Ивайло Спиридонов; директорът на
Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар
Светлан Кичиков; директорът на Столична дирекция
на вътрешните работи старши комисар Ивайло Иванов.
В своята презентация проф. д-р Илин Савов подробно разясни образователните и научните дейности
на ВУСИ, свързани с подготовката на висококвалифицирани кадри за МВР и службите за сигурност, като
подчерта отличната институционална и програмна
акредитация, които вузът получи. „Подготовката на
нашите студенти се извършва от водещи в областта
професионалисти на базата на актуализирани учебни
планове и доказателство за това са перфектните оценки
от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Освен това ръководството на вуза е в непрекъснат диалог със структурите на МВР, регулярно се провеждат

срещи и консултации, за да сме наясно с изискванията
към бъдещите специалисти“, заяви проф. Савов. Той
допълни, че дипломираните студенти имат теоретични
знания и практически умения, които им помагат за безпроблемното започване на работа и последващо бързо
приспособяване към изменящите се условия в сферата
на сигурността. „ВУСИ е най-младото висше училище,
което обучава кадри в сферата на националната сигурност в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, но вече има натрупан обществен авторитет. Работим изключително ползотворно с
местните власти и продължаваме да развиваме социалната ни политика, която е уникална в сферата на частното висше образование“, подчерта проф. Савов. Той
изтъкна дългогодишното партньорство с Академията
на МВР и предложи то да се задълбочи, като студентите
на ВУСИ да могат да използват тактическия полигон на
университета за практикоприложни занятия. Службите за сигурност в България могат да разчитат на нашите студенти от направление „Национална сигурност“,
които могат да бъдат полезни в процеса на противодействие на тероризма, престъпността и охраната на обществения ред, каза в заключение проф. Савов.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев се включи в дискусиите, като изтъкна приоритетното място на образованието в ценностната система
на българския народ. Той подчерта, че подготовката на
кадри трябва да бъде пълноценна и да гарантира професионалната реализация. Министърът се обърна към
участниците в кръглата маса с апел да обединят усилия
и да постигнат консенсус за изграждане на съвременна и перспективна система за специалисти в сферата на
сигурността.
Всички участници в срещата се съгласиха с необходимостта от редовно провеждане на подобни форуми. Те бяха категорични, че обмяната на опит, мнения
и информация за приоритетите пред вузовете, както и
динамично променящата се среда за сигурност в света
и региона, са предпоставки за по-задълбочено и тясно
сътрудничество между всички отговорни институции
и университети, подготвящи кадри в областта на националната сигурност и обществения ред. ВВ
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ВУСИ – ДОМАКИН НА ОБУЧИТЕЛЕН
СЕМИНАР ЗА АДВОКАТИ И СЪДИИ
Перфектната материална база и отличните комуникативни условия
отново превърнаха вуза в желан и търсен партньор

В

исшето
училище по
сигурност
и икономика беше
домакин
на семинар за адвокати и съдии на тема „Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС“. Събитието се организира от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,
Адвокатска колегия – Пловдив, и с
любезното гостоприемство на ВУСИ.
Целта на мероприятието бе да осигури високоекспертна подготовка по
основните въпроси на правото на Европейския съюз, а всички участвали
в пълния цикъл от лекции да получат
добри познания за специфичните му
особености и практически възможности за прилагането му във всички
сфери на своите професионални дейности.
Обучението целеше запълването на някои
съществуващи
съществени
празноти в познанията, както
и преодоляването на често
срещани грешки. Всички теми
бяха съобразени с практическите проблеми на адвоката
(респ. съдията,
доколкото редица от проблемите са общи). Съществено предимство бе включването в работните панели и на съдии от същите съдебни райони, което
позволи общо
разглеж дане
на проблемите
и постигане на
еднакво добро
познание.
След
успеха на квалифик ационния
курс в три реги-

она на страната през 2017 г. и
продължаващия огромен интерес към темата през 2018
г. лекциите се проведоха в
Пловдив, във Висшето училище по сигурност и икономика, като се включиха адвокати от Смолян, Пазарджик
и други райони. Обучението
е напълно безплатно и е в рамките на една година,
като включва пет последователни и свързани модула. Те са посветени на конкретни теми, съставляващи
заедно цялостно
интензивно продължаващо обучение.
Перфектната материална
база на Висшето
училище по сигурност и икономика, отличната
логистична подкрепа и идеалните комуникативни условия превърнаха ВУСИ за
пореден път в желан домакин на
събитие от толкова висок ранг и
обществена значимост. „За нас бе
удоволствие да приемем обучителния семинар за адвокати и съдии, които получиха възможност
да надградят знанията си с нови
качествени теоретични и практични умения“, заяви президентът
на вуза проф. Георги Манолов.
Убеден съм, че мащабността на
мероприятието позволи избягването на слабостите при единичните семинари и се постигна пълноценна експертна дискусия по правото на Европейския съюз, допълни проф. Манолов. Той подчерта, че Висшето училище по сигурност и икономика
има утвърдени
традиции в сътрудничеството с Адвокатска
колегия – Пловдив, и тези взаимоотношения
ще бъдат надграждани във
времето. ВВ
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СТУДЕНТИ НА ВУСИ ПОСЕТИХА ПЛОВДИВСКАТА
ПРОКУРАТУРА В ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА
И

С

т уде н т и
от
професионално направление „Национална сигурност“ на Висшето
училище по сигурност и икономика посетиха Пловдивската прокуратура в Деня на
отворените врати. Събитието беше посветено на 20-годишнината от създаването на Апелативна прокуратура
– Пловдив, и беше проведено в Деня на Конституцията
и юриста 16 април.
Възпитаниците на ВУСИ бяха приветствани от:
Николай Божилов – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Румен Попов – окръжен прокурор на
града, Галина Андреева-Минчева – заместник окръжен
прокурор, Димитър Беличев – прокурор в Окръжна
прокуратура, Румяна Зайкова-Калева – заместник районен прокурор на Пловдив, и прокурорите от Районната
прокуратура Димитър Пехливанов, Даниела Андреева,
Пламен Чобанов и Мирослав Йосифов.
След като се запознаха с историята на Апелативна
прокуратура – Пловдив, на студентите беше поставена
реална задача. Те работиха по казус, по който трябваше да изготвят експертиза, необходима за завеждане на
дело. Благодарение на натрупаните от учебния процес
знания възпитаниците на ВУСИ се справиха с възложения им проблем без никакви затруднения и доказаха,
че притежават необходимата компетентност за работа

В

в различни сфери на сигурността.
„Продължаваме да развиваме изключително ползотворно сътрудничество с Пловдивската прокуратура,
което е част от стратегията ни за разширяване на взаимодействието с водещи институции“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че
посещенията в утвърдени организации и запознаването с реални казуси обогатяват и надграждат както практическите, така и теоретичните умения на студентите.
„Ще продължаваме да предоставяме на нашите възпитаници различни възможности за развитие и трупане
на знания, които да им бъдат от неизменна полза в тяхното кариерно израстване и бъдещо професионално
развитие“, каза проф. Манолов.
От Пловдивската прокуратура изразиха задоволство от активността и ерудицията на младите хора и
заявиха, че ще продължат срещите си със студенти от
града и региона. ВВ

ВУСИ ПОЧЕТЕ СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

исшето училище по сигурност и икономика почете паметта на
светите братя Кирил и Методий. По традиция всяка година на 11
май академичното ръководство, администрацията и Студентският съвет
(СС) на вуза поднасят венци и цветя пред паметника на славянските
първоучители пред едноименната гимназия в Пловдив и се прекланят
пред живота и делото им.
Ден преди тържественото събитие възпитаниците на ВУСИ почистиха пространството около монумента и показаха, че освен отлични
студенти, са одухотворени млади хора, които милеят за писмеността и
пазят историята. „Реализирахме поредната инициатива на СС на вуза и
се надявам, че примерът ни ще бъде последван и от други наши връстници“, заяви председателят на Студентския съвет Зорница Захариева.
Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са
създателите на глаголицата. На името на Кирил е наречена създадената
по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяването
на християнството сред славяните. Обявени се за покровители на Европа от папа Йоан Павел Втори и са почитани като равноапостоли.
Най-ранният запазен спомен за празника е от XII век, а през Възраждането започва светското му честване. В съвременната историография се
смята, че за първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. св.
Кирил и Методий“ в Пловдив по инициатива на Найден Геров се отбелязва празникът на създателите на глаголицата. В днешно време 11 май
се чества като църковен празник на светите братя, докато 24 май се утвърждава като празник на българската просвета и славянската култура.
В народното съзнание 11 май е ден за гражданско тържество и църковна прослава, изразяващ духовните въжделения на българите за независимост, просвещение и национално възвисяване. ВВ
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2018
ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВУСИ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2018
Пред щандовете на Висшето училище по сигурност и икономика
винаги има ученици и родители
исшето училище по сигурност и икономика се радва на огромен интерес на Кандидатстудентска борса 2018.
В
Отличната институционална акредитация, атрактивните специалности, гъвкавите форми на обучение и изключително достъпните такси привличат всички, които искат да получат модерно висше образование от доказан и

утвърден вуз, който вече 15 години задава стандарти във висшето образование.
Пред щандовете на ВУСИ винаги има хора, които искат от първа ръка да получат информация за начините на
обучение във вуза. Учениците и техните родители подробно разпитват за материалната база, преподавателите и
възможностите за реализация след дипломиране. На всичките им въпроси представителите на ВУСИ дават изчерпателни отговори, обясняват подробно предимствата на това да си студент във вуза и разказват за многобройните
инициативи на ръководството, изцяло съобразени с академизма и изискванията на работодателите. От Кандидатстудентския център припомнят, че Висшето училище по сигурност и икономика предлага бакалавърски и магистърски програми за обучение в изключително атрактивните и модерни професионални направления „Национална
сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. ВВ

ХАСКОВО

ВЕЛИНГРАД

СОФИЯ

СТАРА ЗАГОРА

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ПОЛЕМИКА“ НА ВУСИ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР С ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР
НЕНКОВ НА ТЕМА „140 ГОДИНИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА И ГЕРОИЗМЪТ
НА РУСКИТЕ ВОИНИ И БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“
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• Пловдив 4004 , бул. Кукленско шосе 13 • 032 345 610 • 0882 392 740 • pechatnica@vusi.bg •

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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