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ВУСИ С ПЪЛЕН НАБОР
ОТ ОТЛИЧНИ АКРЕДИТАЦИОННИ ОЦЕНКИ
Вузът е сред лидерите в страната, показват данните
на Националната агенция за оценяване и акредитация

В

исшето училище по сигурност и икономика получи само отлични оценки след
проведените акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация
(НАОА) към Министерския съвет на Република
България. По този начин ВУСИ се нареди сред
малкото университети в страната, които имат
единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за
висшето образование (ЗВО).
Националната агенция за оценяване и акредитация даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на

ВУСИ. Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 8.06.2017 г.
заседание (Протокол № 16), като в него се определя и капацитетът на Висшето училище по сигурност и икономика, който бележи ръст и достига
3000 студенти.
НАОА е специализиран държавен орган, създаден към Министерския съвет на Република България, който оценява, акредитира и контролира
качеството на дейностите във висшите училища
в страната. Наличието на акредитация от НАОА е
необходимо условие за легитимността на всеки

вуз в България
и гарантира, че
учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност
на ВУСИ отговарят изцяло на
нормативните
изисквания.
Висшето
училище по сигурност и икономика получи отлична оценка и
за програмната
акредитация на
професионално
направление
9.1 „Национална сигурност“. НАОА даде обща
оценка 9,07 по десетобалната система и срок на
валидност на акредитацията шест години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование. Решението на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана е от
проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол
№ 12). По този начин ВУСИ затвърди лидерската
си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база.
Â ÁÐÎß
 ВУСИ получи програмни акредитации на
докторски програми от „Национална сигурност“
 ВУСИ ще си сътрудничи с водещия световен
производител на технологични интелигентни
системи Dahua Technology
 Издателски комплекс ВУСИ издаде
„Речник на родопския говор в село Чокманово“
 Вестник „Труд“ с обширно интервю с ректора
на ВУСИ проф. Георги Манолов
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Висшето училище по сигурност и икономика
получи отлични оценки и за програмните акредитации на професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“.
Решението на НАОА за професионално направление 3.8 „Икономика“ е от проведено заседание на 27.06.2018 г. (Протокол № 20). Постоянната комисия по стопански науки и управление гласува обща оценка 9,17 по десетобалната
система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.
Решението на НАОА за професионално направление 3.7 „Администрация и управление“
е от проведено заседание на 4.07.2018 г. (Протокол № 21). Постоянната комисия по стопански
науки и управление даде обща оценка 9,02 по
десетобалната система в съответствие с чл. 79,
ал. 1 от ЗВО.
С получените оценки ВУСИ изпревари редица утвърдени университети и е сред лидерите в
България след институционалната акредитация и
програмните акредитации на трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.
Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член на Европейската
асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават за валидни в целия Европейски съюз.
„Висшето училище по сигурност и икономика е пълен отличник! Постигнахме изключителни
резултати, които още веднъж потвърждават системната ни и задълбочена работа, както и далновидността на ръководството на вуза“, заяви ректорът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. Той
допълни, че ВУСИ залага на качеството в учебния
процес, като програмите са актуализирани, а изучаваните дисциплини са осъвременени. „Нашите
студенти придобиват необходимите теоретични
знания и практически умения, които максимално
улесняват намирането на работа на конкурентния пазар на труда. Те развиват и широк набор
от качества, като комуникативност, отговорност,
способност за работа в екип, които са ключови за
бъдещата им кариера“, подчерта проф. Манолов.
Той припомни данните от Рейтинговата система
на вузовете в България за 2017 г., според които Висшето училище по сигурност и икономика е
регионален лидер по среден месечен облагаем
доход на студентите, завършили „Национална сигурност“ и „Икономика“ във вуза. „Тези резултати до голяма степен се дължат и на отличната ни
комуникация с представители на бизнеса, които
високо ценят нашите кадри“, подчерта ректорът
на ВУСИ. Проф. Манолов беше категоричен, че
Висшето училище по сигурност и икономика ще
продължава да защитава постигнатото през годините и ще надгражда успехите, продължавайки
своето възходящо развитие.
Христо ЧАУШЕВ
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ВУСИ ПОЛУЧИ ПРОГРАМНИ АКРЕДИТАЦИИ НА
ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ОТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАОА акредитира с високи оценки „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“
(Организация и управление на антитерористичната дейност)
исшето училище по сигурност и икономика получи
програмни акредитации на две докторски програми
В
от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“.

Решението е от 9.07.2018 г. (Протокол № 14) на Постоянната
комисия по социални и правни науки на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).
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 даде програмна акредитация на докторската програма
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ с обща оценка 8,86 по десетобалната система и
програмна акредитация на докторската програма „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната
дейност) с обща оценка 8,85 по десетобалната система. Двете докторски програми са в професионално направление 9.1
„Национална сигурност“ на Висшето училище по сигурност
и икономика, а срокът на валидност на акредитацията е пет
години в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето
образование.
Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Национална сигурност“ са насочени към обучение на докторанти за изследване на проблеми, свързани с
теоретичните основи на организацията, управлението и противодействието на престъпността и тероризма. Те формират
нови научни знания и спомагат за създаването на научноприложни решения за нуждите на учебния процес. Целите на

обучението по докторските програми са подготовка на висококвалифицирани кадри за системата за сигурност, притежаващи способности за развитие и прилагане на научни знания
в управленската и изпълнителската дейност.
С програмните акредитации на докторските програми
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“ (Организация и
управление на антитерористичната дейност) ВУСИ
вече предлага и третата
образователна и научна
степен – „доктор“, в системата на висшето образование в България. Тя може да
се защити след придобита
степен „магистър“, като
обучението се осъществява
по научни специалности.
По този начин Висшето
училище по сигурност и
икономика продължава възходящата си тенденция на
развитие, утвърждавайки
се сред топ университетите в страната, предлагащи
безкомпромисно качество
на обучение. ВВ

ВУСИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ВОДЕЩ СВЕТОВЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
Вузът и Dahua Technology ще създадат
иновационна лаборатория за сигурност и наблюдение
исшето училище по сигурност и икономика сключи споразумение за
сътрудничество с Dahua Technology. Компанията е водещ световен
В
производител на системи за видеонаблюдение и има присъствие в над 180
държави. Продуктовото портфолио на Dahua Technology е изключително обширно и предлага интегрирани системи за пътна безопасност, видеонаблюдение и софтуер, цялостни решения за управление на големи търговски площи
и магазини, интелигентни системи за мениджиране на сгради и жилищни комплекси, високотехнологични решения за банкиране и финанси и т.н.
Споразумението за сътрудничество между ВУСИ и Dahua Technology
беше подписано съответно от ректора на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов и
г-н Лианг Фей – представляващ Дахуа Технолъджи България. „Изключително
съм удовлетворен от факта, че след почти едногодишни преговори подписахме споразумение с Dahua Technology. Искам да подчертая, че ние сключваме
договор не просто с една от многото фирми на пазара, а с крупна компания, която е сред лидерите в глобален мащаб с над
3 млрд. долара оборот“, заяви проф. Манолов. „Радвам се, че студентите на вуза ще могат да се запознаят и да работят с нашите продукти, които са на световно ниво. Показателен за това е фактът, че нашата фирма е втора по пазарно присъствие в
целия свят за 2015 година“, каза г-н Фей.
ВУСИ и Dahua Technology ще създадат съвместна иновационна лаборатория за сигурност и наблюдение. Тя ще се използва както за обучение на студентите, така и за внедряване на най-новите постижения в технологичните разработки. Избрани специалисти ще провеждат занятията със студентите, които освен практически умения ще могат да провеждат и специализирани изследвания.
„Полагаме основите на взаимноизгодно и дългосрочно сътрудничество,
което ще надграждаме във времето. Интегрираме усилията си с водеща глобална компания, чийто опит се цени в целия свят“, заяви ректорът на ВУСИ проф.
Георги Манолов. Той не скри очакванията си партньорството с Dahua Technology
да послужи като положителен пример и да даде тласък на развитието както на
двустранните отношения, така и на тези между китайските фирми и висшето образование в България. ВВ

4 стр.

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ВУСИ ИЗДАДЕ
„РЕЧНИК НА РОДОПСКИЯ ГОВОР В СЕЛО ЧОКМАНОВО“
ВСЕ

ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ ИЗБИРАТ ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ
ОТ ДИГИТАЛНАТА ПЕЧАТНИЦА УСЛУГИ

здателски комплекс ВУСИ
на Висшето училище
И
по сигурност и икономика издаде „Речник на родопския говор в
село Чокманово“. По обхвата на
словника си това е най-големият
издаван досега у нас речник на използвания диалект в с. Чокманово,
област Смолян, който съдържа общоупотребима лексика и термини
от различни области. Изданието
може да послужи при разрешаване
на практически въпроси на словообразуването, които възникват във
връзка с конкретната интерпретация и тълкуване на думите в чокмановския родопски говор.
Речникът е дело на дългогодишния труд на г-жа Мария
Тенева-Белчилова, която с много търпение и любов е събрала около 5000 думи. „Той е плод на енергията ми, съхранена
чрез спомени, общуване и преклонение пред паметта на
нашите родове“, пише авторката. И допълва, че носи в
себе си езиковото богатство от родовите си корени и вътрешната емоционална привързаност към Родопа планина,
и най-вече към Чокманово.
Мария Тенева-Белчилова не крие, че дълго време е търсела спонсори за издаването на речника, но не е получила
подкрепа. Всичко се промени, когато съдбата ме срещна
с ректора на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов и с управителя на Издателски
комплекс ВУСИ Олга Манолова, споделя авторката. „Сега
стоя и с умиление констатирам факта, че моят многогодишен труд вижда бял свят благодарение на хора с висок
и благороден дух – доктора по история Андрей Печилков, г-жа Олга Манолова, проф. Георги Манолов – доктор
на политическите науки. Те ме насърчаваха и поощряваха,

въпреки че знаеха, че го правя за
себе си, да го имам. Изразявам найискрената си сърдечност към тях
и ги благославям, защото на този
свят има и хармония… Благодаря
ви, мили хора!“, пише емоционално
в речника Мария Тенева-Белчилова.
„Винаги съм подкрепял хората,
които полагат усилия за изучаването на родните корени и съхраняването на българската памет“, заяви
ректорът на ВУСИ проф. Георги
Манолов. Той изрази своята убеденост, че речникът ще бъде особено полезен за запазването на родопския говор и специфични
диалекти. През последните години има ясно подчертан
интерес и търсене на подобни издания, но те са рядкост
на пазара, тъй като изискват много задълбочена работа,
както и изучаване на оригинални писмени свидетелства.
„Затова изданието заслужава специално внимание и съм сигурен, че ще има сериозен успех“, подчерта проф. Манолов.
„Издателски комплекс ВУСИ се развива много динамично и непрекъснато разширява форматите на своите
издания“, каза управителят Олга Манолова. Тя допълни, че
все повече клиенти му се доверяват, като причина за това
е високият професионализъм и качеството на предлаганите услуги. „Продължаваме да увеличаваме своето влияние
на пазара, тъй като предлагаме широка гама печатни продукти с образователна и рекламна цел, а цените са повече
от конкурентни“, подчерта г-жа Манолова. Тя допълни, че
дейността обединява в едно рекламно студио и дигитална
печатница, в които работят квалифицирани експерти.
Издателски комплекс ВУСИ можете да откриете в
Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 13, тел. 0882/392 740 и
032/345 610, или пишете на pechatnica@vusi.bg. ВВ

ВУСИ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
С МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Студентите на вуза ще провеждат практически занятия
и наблюдения в специализираната институция

В

исшето училище по сигурност и икономика сключи договор
за сътрудничество с Митница Пловдив. Целта е установяване
на трайно съвместно партньорство между науката и образованието, от
една страна, и бизнеса, от друга. Институционалното сътрудничество
между ВУСИ и Митница Пловдив ще се изразява в практически занятия на студентите, организиране на научнопрактически конференции,
провеждане промоции и др.
Съгласно договора Митница Пловдив ще приема студенти на вуза
за провеждане на практики и наблюдения съобразно изучаваните учебни дисциплини. „С действията си през
годините доказахме, че ВУСИ изпълнява стриктно ангажимента си да предоставя на младите хора все повече
възможности за придобиване на реални трудови умения. Договорът със специализирана държавна институция, каквато е митницата, е поредно доказателство за това“, заяви ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов. Той допълни, че с експертизата на работещите в Пловдивската
митница студентите на вуза ще надградят академичните знания и ще се запознаят с реални казуси, които ще
им бъдат от огромна полза при започване на работа. „Ръководството на вуза ще продължава да полага необходимите усилия за разширяване на сътрудничество и с други организации и фирми, за да могат нашите студенти не само безпроблемно да започнат трудовата си кариера, но и да се реализират на ръководни позиции“,
каза проф. Манолов. ВВ
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ВЕСТНИК „ТРУД“ С ОБШИРНО ИНТЕРВЮ
С РЕКТОРА НА ВУСИ ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

исшето училище по
В
сигурност и икономика организира юбилейна

международна научна
конференция на тема
„Сигурност и икономика
в несигурния свят – дилеми и предизвикателства“.
Събитието ще се проведе на 7 декември 2018
г. в сградата на ВУСИ –
Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13. За подробности и заявки: тел.
032/622 522; 032/345 604,
както и на www.vusi.bg.
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ПРОФ. ТОМО БОРИСОВ И ПРОФ. ИЛИН САВОВ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА СИГУРНОСТТА

З

ам.-ректорът проф. д-р Томо Борисов и деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ
проф. д-р Илин Савов взеха участие в работен семинар на тема „Изграждане на способности в областта на сигурността“. Форумът беше организиран от
Алумни асоциацията „Джордж Маршал клуб – България“ съвместно с Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“,
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи
и реагиране при бедствия (CMDR CoE) и с
подкрепата на Съвета
по сигурността към
Министерския съвет.
По време на семинара повече от 40
представители от национални и международни институции,
научни среди и експерти дискутираха въпроси, свързани с изграждането на способности в областта на сигурността в контекста на актуализираната „Стратегия за национална
сигурност на Република България“. Изнесените доклади и задълбочените анализи на реалните предизвикателства в сферата на сигурността допринесоха
за провеждане на задълбочена дискусия, като бяха
споделени и добри практики при разработването на
стратегически документи и тяхното въвеждане в изпълнение от държавите – членки на НАТО и ЕС. Вза-

имодействието между правителството, академичните среди, отбранителната индустрия и изискванията
на военния компонент бяха представени като ключов
фактор в процеса на придобиване на отбранителни
способности.
Проф. Борисов и проф. Савов проведоха ползотворни срещи с водещи лектори и експерти, като
акцентираха върху необходимостта националната
сигурност да се разглежда не само в регионален мащаб, а и
в контекста на членството на България в
НАТО и Европейския
съюз. Преподавателите на ВУСИ подчертаха, че за повишаване на нивото на
сигурността в страната е необходимо
единно разбиране на
проблемите и полагане на общи усилия от
всички нива. Проф.
Борисов и проф. Савов изтъкнаха приноса на Висшето училище по сигурност и икономика за подготовката на кадри за различни секторни политики, в т.ч. за
киберсигурността и кибертероризма, информационната и корпоративната сигурност, противодействието на тероризма, международната сигурност и т.н.
Обобщените резултати от проведените дискусии
в рамките на работния семинар са предоставени на
вниманието на секретаря на Съвета по сигурността
към Министерския съвет на Република България. ВВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ВУСИ ЗОРНИЦА
ЗАХАРИЕВА С АКТИВНО УЧАСТИЕ В „ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ 2018“
Студенти от цялата страна провокираха различни дискусии помежду си
редседателят на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева
П
взе активно участие в XVI-ото издание на „Летен университет“, който тази година се проведе в курортен комплекс „Албена“. За демонстрира-

ната ангажираност към проблемите, които се разискваха, Зорница Захариева беше отличена с грамота и почетен плакет. Отличията са и заради дейната ѝ работа в организационния екип на Националното представителство
на студентските съвети в България (НПСС).
„Летният университет“ е социален проект, целящ да създаде условия
за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения и семинари, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт,
образованието и междукултурните ценности.
Чрез участието си в проекта младите хора си поставят за цел да популяризират масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да
привлекат по-голям брой активно занимаващи се със социални дейности и
култура в университетите.
„Освен че участвахме в различни игри, състезания и забавления, успяхме и да провокираме много дискусии между самите нас. Установихме,
че огромна част от проблемите, които ни вълнуват, са общовалидни и са
продиктувани от системата на висшето образование у нас“, заяви председателят на Студентския съвет на ВУСИ. „Надяваме се да формулираме
единна позиция по тях, която да можем да представим за обсъждане“, допълни Зорница Захариева. Тя благодари на своите колеги за активната и ползотворна работа и изрази убеденост, че подобни форуми способстват за изграждането на силна и сплотена студентска общност в България. ВВ
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БИВШИЯТ РЕКТОР НА ВУСИ ЧЛ. КОР. ПРОФ.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА АКАДЕМИК

Б

ившият ректор на ВУСИ и изявен учен чл.кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров беше
избран за академик от Събранието на академиците
на Българската академия на науките. Високата титла му е присъдена в областта „Обществени науки“
и е за научните му трудове в областта на теоретичните проблеми, свързани със: социологическото
познание и професията на социолога; управлението
и разрешаването на конфликти, воденето на успешни преговори, промените в развитието на демократичния процес в страната и извън нея; проблемите
на социологията на труда и др. Чл.-кор. проф. Димитров е ректор на ВУСИ в периода 2010 – 2016 г.,
а научноизследователските му постижения имат не
само национално, но и международно значение. ВВ

МЕДИИТЕ ЗА НАС
ВЕСТНИК „МАРИЦА“ С ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ВУСИ
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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!

ВЕСТНИК
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www.vusi.bg

4004 Пловдив
Кукленско шосе 13
тел. 032/345 605
vestnik@vusi.bg
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