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Уважаеми господин Ректор,
На основание чл. 88, т. 6 от Закона за висшето образование Ви информирам за резултата
от проведената процедура за програмна акредитация на професионално направление 9.1
Национална сигурност във Виеше училище по сигурност и икономика.
Процедурата е открита от Постоянната комисия по социални и правни науки,
сигурност и отбрана на 19.04.2017 г. (Протокол № 5) по искане на висшето училище (вх. №
191/12.04.2017 г.).
На заседание, проведено на 05.07.2017 г. (Протокол № 11), на основание чл. 88а, ал. 4 от
ЗВО и чл. 12, ал. 6, т. 4 от ПДНАОА, членовете на Комисията приеха доклада на експертната
група, утвърдена с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 11.05.2017 г. (Протокол
№ 12).
В резултат на констатациите от извършеното оценяване, проведено на 10.07. 2017 г.
(Протокол № 12), членовете на Постоянната комисия, на основание чл. 88а, ал. 5, т. 1 от ЗВО и
чл. 38, ал. 2 от ПДНАОА, гласуваха оценки по критериите за програмна акредитация на
професионално направление по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 на Закона
за висшето образование.
След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от
Акредитационния съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и
оценяване на проекти”, Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и
отбрана взе следното РЕШ ЕНИЕ:
1. Дава програмна акредитация на професионално направление 9.1. „Национална
сигурност“ във Виеше училище по сигурност и икономика-Пловдив на основание
обща оценка 9,07 (девет цяло и седем стотни).
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До
Проф. д-р Илин Савов
и.д. Ректор на Виеше училище по
сигурност и икономика

Уважаеми господин Ректор,
На основание чл. 88, ал. 1 т. 6 от ЗВО, Ви информирам за резултата от
проведената процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.8
„Икономика“ във Виеше училище по сигурност и икономика - Пловдив.
Процедурата е открита с решение на Постоянната комисия по стопански науки и
управление на 07.06.2017 г. (Протокол № 8) по искане на висшето училище (вх. № 311/
25.05.2017 г.).
На заседание, проведено на 20.06.2018 г. (Протокол № 19), на основание чл. 88а, ал. 4
от ЗВО и чл. 12, ал. 6, т. 4 от ПДНАОА, членовете на ПКСНУ приеха доклада на експертната
група, утвърдена е решение на Акредитационния съвет на 02.11.2017 г. (Протокол № 25).
В резултат на констатациите за резултатите от извършеното оценяване, проведено
на 27.06.2018 г. (Протокол № 20), на основание чл.88а, ал.5, т.1 от ЗВО и чл. 38, ал. 2 от
ПДНАОА, членовете на Постоянната комисия гласуваха оценки по критериите за
програмна акредитация на професионални направления по десетобалната система, в
съответствие е чл. 79, ал. 1 на Закона за висшето образование.
След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от
Акредитационния съвет на НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за
оценяване на проекти”, Постоянната комисия по стопански науки и управление взе
следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава програмна акредитация на професионалното направление 3.8
„Икономика” във Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, на
основание обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни).
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До
Проф. д-р Илин Савов
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сигурност и икономика

Уважаеми господин Ректор,
На основание чл. 88, ал. 1 т. 6 от ЗВО, Ви информирам за резултата от
проведената процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.7
„Администрация и управление” във Виеше училище по сигурност и икономика Пловдив.
Процедурата е открита с решение на Постоянната комисия по стопански науки и
управление на 07.06.2017 г. (Протокол № 8) по искане на висшето училище (вх. № 312/
25.05.2017 г.).
На заседание, проведено на 27.06.2018 г. (Протокол № 20), на основание чл. 88а, ал. 4
от ЗВО и чл. 12, ал. 6, т. 4 от ПДНАОА, членовете на ПКСНУ приеха доклада на експертната
група, утвърдена с решение на Акредитационния съвет на 02.11.2017 г. (Протокол № 25).
В резултат на констатациите за резултатите от извършеното оценяване, проведено
на 04.07.2018 г. (Протокол № 21), на основание чл.88а, ал.5, т.1 от ЗВО и чл. 38, ал. 2 от
ПДНАОА, членовете на Постоянната комисия гласуваха оценки по критериите за
програмна акредитация на професионални направления по десетобалната система, в
съответствие с чл. 79, ал. 1 на Закона за висшето образование.
След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от
Акредитационния съвет на НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за
оценяване на проекти”, Постоянната комисия по стопански науки и управление взе
следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава програмна акредитация на професионалното направление 3.7
„Администрация и управление“ във Висшето училище по сигурност и икономика
- Пловдив, на основание обща оценка 9,02 (девет цяло и две стотни).

