
ност (НИД), които от 607.83 лв. за 2017 г. през 2018 г. дос-
тигат 648.92 лв. Увеличават се общо средствата за НИД на 
студент, които само за една година се покачват от 331.97 лв. 
на 387.18 лв. Идентична е ситуацията и с ръста на привле-
чените средства за НИД на студент – от 331.97 лв. на 387.18 
лв. за 2018 г.

В раздел „Учебна среда“ оборудването, което включва 
компютри, машини, съоръжения и капитализирани разходи 
на вуза за един студент за календарна година, нараства от 
76.46 лв. през 2017 г. на 88.90 лв. през 2018 г. Общият брой 
на библиотечните единици във ВУСИ се увеличава от 15 900 
на 16 520 бр. само за една година. Това води до нараства-
не на библиотечния фонд на студент от 8.68 бр. до 9.86 бр. 
през 2018 г. Расте и ползваемостта на библиотечния фонд 
от 53.05 единици на студент до 58.62 единици през 2018 г. 
Рязък скок бележи информационното обезпечаване, което 
включва броя международни бази данни, за които вузът е 
абониран. По данни на АдминУни от 2 бр. през 2017 г. те 
достигат 11 бр. през 2018 г. Увеличава се и учебната площ 
на един студент от 4.64 кв. м на 5.07 кв. м.

Акредитации
В Рейтинговата система на висшите училища за 2018 г. 

са отразени отличните акредитационни оценки на ВУСИ от 
Националната агенция за оценяване и акредитация към Ми-
нистерския съвет на Република България. НАОА даде обща 
оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната 
акредитация на вуза. НАОА е пълноправен член на Европей-
ската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството 
във висшето образование – ENQA, и издадената от нея акре-
дитация се признава за валидна в целия Европейски съюз.

ВУСИ има отлична оценка от 9,07 за програмната ак-
редитация на „Национална сигурност“; отлична оценка от 
9,17 за „Икономика“; отлична оценка от 9,02 за „Админи-
страция и управление“; както и програмни акредитации на 

Â ÁÐÎß
 Нови бакалавърски и магистърски специалности  с. 3
 Международна научна конференция
      по повод на 15-годишния юбилей на ВУСИ с. 4-5
 Промоция на Випуск 2018 с. 6-7
 Проф. д-р Андон Костадинович –
      „доктор хонорис кауза“ на ВУСИ с. 8
 Представяне на изследването
      за най-успешните премиери на България
      след Освобождението във ВУСИ с. 8
 Ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов
      с нов научен труд с. 9

Висшето училище по сигурност и икономика е безспо-
рен регионален лидер в Пловдив по среден месечен 

облагаем доход на завършилите студенти в професионални-
те направления (ПН) „Национална сигурност“ и „Икономи-
ка“. Това показват данните от VIII издание на Рейтинговата 
система на вузовете в България.

Успешно дипломираните студенти на ВУСИ от направле-
ние „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем 
доход 1098 лв. и 71 ст., като сумата е изчислена за предход-
ните пет години по данни на Националния осигурителен ин-
ститут и АдминУни. Тенденцията за растеж е стабилна през 
последните две години и показва увеличение със 142 лв. 
в сравнение с предходното изследване. Завършилите ПН 
„Икономика“ имат среден месечен облагаем доход 1247 лв. 
и 34 ст., който е със 162 лв. по-висок от класирания на вто-
ро място по този индикатор университет в Пловдив. Висшето 
училище по сигурност и икономика показва изключителни 
резултати и в професионално направление „Администрация 
и управление“. Завършилите имат среден месечен облагаем 
доход 1108 лв. и 82 ст., като вузът е на втора позиция в ре-
гиона по този критерий и изпреварва със 70 лв. следващите 
университети.

Актуалните данни от Рейтинговата система за 2018 г. 
показват, че ВУСИ подобрява почти всичките си показатели 
в „Общи индикатори за висшето училище“, както следва:

В раздел „Учебен процес“ критерият „Ексклузивност на 
преподавателския състав“ бележи ръст от предходната кла-
сация с повече от 2 %.

В раздел „Научни изследвания“ са отразени двете 
докторски програми, за които ВУСИ получи акредитация от 
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). 
Нарастват общите средства за научноизследователска дей-

ВУСИ Е РЕГИОНАЛЕН ЛИДЕР ПО ОБЛАГАЕМ ДОХОД
НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЯТА

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И „ИКОНОМИКА“, ПОКАЗВАТ 
ДАННИТЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА 2018 Г.

Взискателност  Уникалност  Сигурност  Интелигентност
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две докторски програми за „Национална сигурност“. По този 
начин Висшето училище по сигурност и икономика притежа-
ва пълен комплект от отлични оценки и продължава възхо-
дящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред 
топуниверситетите в страната, предлагащи безкомпромисно 
качество на обучение.

„Национална сигурност“
ВУСИ е 

р е г и о н а л е н 
лидер в профе-
сионалното на-
правление по 
стандартизира-
ната класация 
на Рейтингова-
та система за 
2018 г. Вузът е 
в Топ 7 в нацио-
нален мащаб 

сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, 
магистърски и докторски програми в „Национална сигур-
ност“. ВУСИ е на първо място в Пловдив по среден месечен 
облагаем доход на дипломираните студенти, показват данни-
те на НОИ и АдминУни.

Съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в 
направление“. Докато през 2016 г. са били 370 души, през 
2017 г. са 666, за да достигнат 816 през 2018 г.

Трайно положителни са тенденциите в предлаганите 
специалности за обучение на бакалаври и магистри – нара-
стват съответно от 5 на 6 и от 7 на 10 за 2018 г. по данни на 
АдминУни.

В индикатора „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите си 
спрямо предходното издание на Рейтинговата система. Уве-
личава се средният успех от дипломата за завършено средно 
образование на студентите, които са приети в първи курс в 
професионалното направление.

В индикатора „Реализация на пазара на труда и ре-
гионална значимост“ вузът е с множество подобрени пози-
ции, сред които за принос към осигурителната система; оси-
гурителен доход на завършилите; облагаем доход на завър-
шилите; съотношение на осигурителния доход на завършили-
те спрямо средната заплата за областта; привлекателност за 
кандидат-студентите от региона. Увеличава се и показателят 
„Регионална реализация“ от 33,33 % до 40 на сто, изчислен 
като дял на завършилите през последните пет години, които 
са осигурени от работодател в региона.

„Икономика“
ВУСИ е № 

1 в Пловдив 
сред частните 
вузове в про-
фесионалното 
направление 
по стандарти-
зираната класа-
ция на Рейтин-
говата система 
за 2018 г. ВУСИ 
подобрява с 
цели три места класирането си в национален мащаб спрямо 
предходното издание и вече заема престижната 15-а пози-
ция сред университетите в България, предлагащи бакалавър-
ски и магистърски програми в „Икономика“. ВУСИ е на пър-
во място в региона с 1247 лв. и 34 ст. среден месечен обла-
гаем доход на завършилите студенти и изпреварва с огромна 
преднина втория по този критерий университет в Пловдив.

Реализацията на пазара на труда е почти 97 %. Това 
показват данните на НОИ и АдминУни, тъй като само 3,36 % 
са официално регистрираните безработни сред завършилите 

през предходните пет години професионалното направление.
Процентът на работещи на позиция, изискваща висше 

образование, или заемащи длъжност по призвание нара-
ства от 15,29 на сто до 17,05 %. Съставителите на Рейтин-
говата система уточняват, че хората на граждански договор, 
самоосигуряващите се лица и земеделските производители 
не са взети предвид при изчислението.

Процентът на социално осигурените сред завършилите 
през предходните пет години нараства от 67,66 на сто до 72 %.

Осигурителният доход е 877 лв. и 68 ст., сочат данните 
на НОИ и АдминУни. От 2012 г. той расте неизменно с всяка 
изминала година, показвайки устойчива тенденция на уве-
личаване и достига връх през 2018 г.

Индикатори, като „привлекателност за кандидат-студен-
тите в областта“, „регионална реализация“, „регионална ре-
ализация на позиция за висше образование“ са с подобре-
на позиция спрямо предходното издание на Рейтинговата 
система.

„Администрация и управление“

ВУСИ е на първо място в Пловдив сред частните вузо-
ве в професионалното направление и дори изпреварва някои 
държавни университети в града по стандартизираната класа-
ция на Рейтинговата система за 2018 г. ВУСИ подобрява с 
цели 5 места класирането си в национален мащаб спрямо 
предходното издание и вече заема престижната 11-а позиция 
сред университетите в България, предлагащи бакалавърски и 
магистърски програми в „Администрация и управление“.

Облагаемият доход е 1108 лв. 82 ст., като само за 
една година се е увеличил с повече от 210 лв. Този факт води 
до повишаване на индикаторите „принос към осигурителна-
та система“, „осигурителен доход на завършилите“, „съотно-
шение на осигурителния доход на завършилите спрямо сред-
ната заплата за областта“.

Привлекателността на вуза за кандидат-студентите в 
областта, регионалната реализация и регионалната реа-
лизация на позиция за висше образование също бележат 
устойчив ръст. Положителната тенденция е валидна и за кри-
териите „приложение на придобитото висше образование“ 
и „реализация по призвание“, както и за специалностите 
за обучение на бакалаври и магистри, които се увеличават 
през 2018 г.

В индикатора „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите 
си спрямо предходното издание на Рейтинговата система. 
Средният успех от дипломата за завършено средно образо-
вание на студентите, които са приети в първи курс в профе-
сионалното направление, вече е Мн. добър (4,55).

Данните от Рейтинговата система на висшите училища 
в България за 2018 г. показват, че ВУСИ продължава възхо-
дящото си развитие, като предлага на студентите модерно 
обучение, квалифицирани преподаватели и съвременна тех-
нологична база. Само за 15 години от своето създаване Ви-
сшето училище по сигурност и икономика успя да се утвърди 
сред топуниверситетите в страната и да гарантира на дип-
ломираните млади хора бързо намиране на високоплатена 
работа и успешна професионална кариера.

Христо ЧАУШЕВ
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Висшето училище по сигурност и икономика раз-
крива нови 5 бакалавърски и 17 магистърски спе-

циалности от учебната 2019/2020 година. Те са в трите 
професионални направления – „Национална сигурност“, 
„Икономика“ и „Администрация и управление“, за кои-
то вузът получи само отлични акредитационни оценки 
от Националната агенция за оценяване и акредитация. 
Всички нови специалности са изцяло съобразени с изис-
кванията на Министерството на образованието и наука-
та и отговарят на търсенето на квалифицирани кадри от 
страна на работодателските организации.

„ВУСИ продължава да изпълнява мисията си по пре-
доставяне на качествено и достъпно висше образование. 
Ръководството на вуза непрекъснато наблюдава тенден-
циите на пазара на труда и винаги се стреми да предложи 
специалности, които изцяло да отговарят на потребно-
стите на бизнеса. В резултат на задълбочен анализ и про-
ведени допитвания в многобройните компании, с които 
си сътрудничим, академичното ръководство взе реше-
ние за разкриване на нови специалности в образовател-
но-квалификационната степен „бакалавър“ и образова-
телно-квалификационна степен „магистър“. Убедени сме, 
че лекционните курсове перфектно ще се впишат в досе-
га съществуващите и още повече ще разширят базата, на 
която се провежда учебният процес във ВУСИ“, заяви рек-
торът на вуза проф. Георги Манолов. Той допълни, че ка-
дрите, които се дипломират по новите специалности, не 
само ще бъдат напълно конкурентни на пазара на труда, 
но и ще бъдат с едни гърди напред пред останалите сту-
денти в процеса на търсене на работа, тъй като учебните 
планове са изцяло в синхрон с последните европейски и 
световни тенденции във висшето образование и разви-
тието на българската икономика. „При разработването 
на новите предложения се съобразихме и с данните от 
Рейтинговата система на вузовете в България. Осмото ù 
издание показва, че ВУСИ е безспорен регионален лидер 
по редица показатели, като тенденцията през годините 
е устойчива. Динамичното развитие на отделните инди-
катори свидетелства за далновидността на решенията, 
които взима ръководството през годините. Разполагаме 
с преподавателски състав от безспорни специалисти, не 
само доказали се в България, но и получили признание 
в чужбина. Имаме перфектна материална база, която не-
прекъснато подобряваме, и затова сме убедени, че лек-
ционните курсове ще имат заслужен успех“, добави проф. 
Манолов.

ВУСИ РАЗКРИВА НОВИ ПЕТ БАКАЛАВЪРСКИ

И СЕДЕМНАДЕСЕТ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Всички са изцяло съобразени с МОН и изискванията на бизнеса

Ето и кои са новите перспективни специалности за 
учебната 2019/2020 година, за които вече могат да се по-
дават документи:

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

I. Професионално направление
„Администрация и управление“:

1. „Мениджмънт на социалната дейност“
II. Професионално направление „Икономика“:

1. „Международен бизнес“
2. „Маркетинг“

III. Професионално направление „Национална сигурност“
1. „Корпоративна сигурност“

2. „Киберсигурност“

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

I. Професионално направление
„Администрация и управление“:

1. „Социално предприемачество“
2. „Европейска администрация

и управление на проекти“
3. „Мениджмънт на хотелиерството

и ресторантьорството“
4. „Управление на алтернативните видове туризъм“

5. „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“
6. „Управление, политика и бизнес“

II. Професионално направление „Икономика“:
1. „Валутен, митнически и данъчен контрол“

2. „Финансово-счетоводен мениджмънт
и застраховане“

3. „Кръгова икономика“
4. „Икономика на туризма“

III. Професионално направление „Национална сигурност“:
1. „Индустриални отношения и сигурност“

2. „Регионална защита на населението
и критичната инфраструктура“

3. „Корпоративна сигурност“
4. „Сигурност в туризма“

5. „Защита на информацията“
6. „Митническо разузнаване и разследване“

7. „Информационна сигурност“
Подробна информация за всички специалности в 

трите професионални направления, за сроковете и начи-
ните на кандидатстване във Висшето училище по сигур-
ност и икономика можете да получите на адрес: гр. Плов-
див, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/260 974, както и на 
www.vusi.bg. ВВ
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Международната научна конференция предизвика огромен 
интерес, получи широк отзвук у нас и в чужбина

В н о в а т а 
с у п е р -

модерна Голя-
ма заседателна 
зала на ВУСИ по-
вече от 130 во-
дещи експерти 
от САЩ, Русия, 
Латвия, Бълга-
рия, Казахстан, 
Сърбия, Маке-
дония, Босна 
и Херцеговина 

дискутираха на международна научна конференция „Сигурнос-
тта и икономиката в несигурния свят – дилеми и предизвика-
телства“. Мегафорумът беше организиран по повод на 15-го-
дишния юбилей на Висшето училище по сигурност и икономика 
и събра доказани специалисти от световен мащаб, които пред-
ставиха тезите си по изключително актуалните въпроси, свър-
зани с националната сигурност, защитата на общите европей-
ски граници и глобалните икономически перспективи.

Специални поздравителни адреси до конференцията из-
пратиха Българската академия на науките, УНСС, Академията на 
МВР, Дахуа Технолъджи България, както и много други общест-
вени институции и частни компании, с които ВУСИ си партнира.

Основният доклад на тема „Сигурност и икономика в не-
предсказуемо променящия се свят“ представи проф. д-р Динко 
Динков от УНСС. В него той анализира „ускорените промени във 
всички области на обществения живот“ и достига до извода, че 
„светът се променя по-бързо от когато и да било“. Този факт носи 
висока степен на непредсказуемост за по-нататъшното развитие 
на човечеството, счита проф. Динков. Той акцентира върху три 
основни момента – „рушенето на последните останки на досе-
гашната система за сигурност и превръщането на Земята в неси-
гурно място за живеене; предизвикателствата пред икономика-
та; изпитанията пред интеграционния модел, синтезиран в днеш-
ния Европейски съюз, на който България заложи за преодолява-
не на исторически обусловената си изостаналост и за превръща-
нето си в модерна държава“. Проф. Динков детайлно анализира 
влиянието на масовото навлизане на новите технологии и прави 
извода, че „заживяхме с разбирането, че информацията е много 
по-ценна от физическите блага за задоволяване на непосред-
ствените човешки потребности за поддържане на живота“. Този 
феномен води до промяна в политическите реалности, отрежда 
нови роли на световните суперсили, които до голяма степен не 
са готови да приемат новите характеристики на международна-
та система. „Зараждат се принципно нови човешки общности, 
тъй като комуникационните технологии създават пространства, 
изпълнени с отношения, които се основават на различни цен-
ности и мирогледи“, подчерта проф. Динков. В доклада си той 
разглежда съперничеството между световните суперсили, кое-
то „може да надмине безумието на Студената война. Сегашният 
многополюсен свят се оказва по-несигурен от този от времето на 
двуполюсния. Дълго утвърждавани норми на международното 
право вече не са ефективно средство за регулиране на междуна-
родните отношения“, категоричен е проф. Динков. Според него в 
стоково-паричните отношения се очертава радикална промяна, 
обусловена от „еволюцията на парите. Тя от своя страна е свър-
зана с безумното нарастване на фиктивния капитал, срещу който 
няма покритие със стоки и услуги. Живеенето на вересия рано 
или късно ще обуслови катаклизми“. Проф. Динков разглежда и 
предизвикателствата пред Европейския съюз, който „се оказа не-

способен да оси-
гури очакваното 
благоденствие 
на своите граж-
дани. Това неиз-
бежно поражда 
разочарования, 
които се тран-
сформират в 
скептицизъм и 
национализъм“, 
пише още в до-
клада.

Съдоклад на международната научна конференция пред-
стави ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. В него из-
вестният политолог задълбочено разглежда необходимостта 
от качествено и съдържателно реформиране на политическа-
та система, като посочва връзката ù с националната сигурност 
на държавата. Проф. Манолов откроява „болните“ проблеми 
на прехода към демокрация в България и разкрива реалните 
причини за недоволството на хората и исканата от тях смяна на 
системата. Изчерпателно и с конкретни примери политологът 
илюстрира състоянието на институциите и предизвикателства-
та пред тях; професионално аргументира нуждата от „генера-
лен ремонт“ на Конституцията; подлага на критика неефектив-
ната работа на Народното събрание, обусловена от начина на 
съставяне на партийните листи; очертава тенденцията „за скри-
то възраждане на неототалитарен синдром за монопол вър-
ху властта и за нейната концентрация в ръцете на тесен кръг 
партийноолигархични елити“; разглежда въпроса за „раздутите 
политически привилегии“ и т.н. В доклада си на международна-
та научна конференция проф. Манолов посочва и начините за 
преодоляване на установените дефекти. „Предложените мерки 
като перспектива за ускорено реформиране на българската 
политическа система не са някаква чудодейна „политическа 
магия“ за решаване на тежките и комплицирани проблеми на 
нашата държавност днес. Едно обаче е ясно: повечето от мерки-
те са отдавна назряла обществена потребност и в този смисъл 
тяхното прилагане е повече от необходимо, ако искаме българ-
ската държава да върви успешно по пътя на модернизацията 
през ХХІ век“, подчертава проф. Манолов.

На международната научна конференция научни доклади 
представиха експерти от: Българската академия на науките; Бъл-
гарската народна банка; УНСС; Факултета по право, сигурност и 
мениджмънт „Константин Велики“, Ниш (Сърбия); Факултета за 
сигурност и защита към Независимия университет, град Баня 
Лука (Република Сръбска); Калифорнийския университет; Евро-
пейския университет (Република Македония); Агротехническия 
университет, Астана (Казахстан); Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“; Академията на МВР; Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“; Националната служба за охрана; Нов българ-
ски университет; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“; Икономическия универ-
ситет – Варна; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“; 
Университета по хранителни технологии – Пловдив; Аграрния 
университет – Пловдив; учени от Руската федерация; представи-
тели на обществени институции, частни организации и др.

Всички доклади от международната научна конференция, 
посветена на 15-годишния юбилей на Висшето училище по си-
гурност и икономика, са публикувани в специален сборник, 
който е отпечатан от Издателски комплекс ВУСИ. ВВ

ТОПЕКСПЕРТИ ОТ 8 ДЪРЖАВИ ДИСКУТИРАХА ВЪВ 

ВУСИ „СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ 

СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
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МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
15-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ВУСИ ВПЕЧАТЛИ 

УЧАСТНИЦИТЕ С ВИСОКО НИВО
НА ЕКСПЕРТНОСТ И ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Юбилейната международна научна конферен-

ция „Сигурност и икономика в несигурния 
свят – дилеми и предизвикателства“, която Висшето 
училище по сигурност и икономика организира за своя-
та 15-а годишнина, впечатли с високо ниво на експерт-
ност и с перфектна организация. Около това мнение се 
обединиха всички участници в мегафорума, който съ-
бра специалисти от 8 държави. Те не спестиха похвали-
те си за ръководството на вуза за актуалните въпроси, 
които се дискутираха, както и за отличната логистична 
подкрепа.

„Поздравявам ректора на ВУСИ проф. Георги Ма-
нолов за юбилея, както и за провеждането на между-
народната научна конференция. Не мога да скрия удо-
влетворението си от професионализма при организира-
нето на форума и се гордея, че сме партньори с вуза“, за-
яви проф. д-р Зоран Цветкович от Факултета по право, 
сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш, 
към Университета „Унион – Никола Тесла“ в Белград. 
Той заяви, че е натрупал безценен опит, който ще из-
ползва при провеждането на подобни събития в Сърбия.

Към изразената позиция се присъедини и зам.-рек-
торът на Института за управление на информационните 

системи в Рига, Латвия, проф. д-р Наталия Воробьова. 
„Впечатлена съм от ВУСИ, от професионалното и лич-
ното отношение към всички участници. Тази конферен-
ция ще спомогне за още по-тясното научно и образо-
вателно сътрудничество между нашите университети“, 
каза проф. Воробьова.

„За първи път сме в България, не знаехме много за 
вашата страна, но бяхме силно впечатлени. Във ВУСИ 
работят много отговорни експерти и за нас беше истин-
ско удоволствие, че участвахме с доклади в юбилейната 
конференция.“ Това заявиха докторантите от Казахския 
агротехнически университет „С. Сейфулин“ в Астана, 
които представиха свои научни разработки. „Благода-
рим на ректора проф. Манолов за вниманието, което 
ни оказа, за възможността да получим непосредствени 
впечатления за вуза и да се запознаем с българската 
култура. Ще инициираме специална среща с ръковод-
ството на нашия университет, на която ще разкажем на 
академичния състав за Висшето училище по сигурност 
и икономика. Вярваме, че позицията ви да давате път на 
млади учени ще бъде приветствана и ще отвори врати 
за бъдещо сътрудничество“, казаха участниците от Ка-
захстан.

„От името на ръководството на ВУСИ и лично от 
мое име искам да благодаря на всички за позитивната 
оценка на международната научна конференция. Вина-
ги са били предизвикателства организацията и провеж-
дането на форум с толкова силно международно пред-
ставителство и сериозно българско участие. Разбира 
се, вузът има утвърдени традиции в тази насока, които 
ние надграждаме във времето. Всички доклади бяха на 
много високо ниво, обсъдиха се стойностни теоретични 
проблеми, дадоха се насоки за бъдеща практическа ра-
бота и съм убеден, че изводите и препоръките, които  се 
формулираха на конференцията, ще бъдат от полза за 
всички работещи в сферата на сигурността и икономи-
ката“, заяви проф. Георги Манолов. Той увери, че ВУСИ 
ще продължава отговорно да изпълнява мисията си на 
модерен академичен център, който ще бъде домакин на 
още много и различни като тематика научни форуми, 
които да генерират необходимите на обществото екс-
пертни становища и разработки. ВВ

Проф. д-р Зоран Цветкович – Факултет по право, сигурност
и мениджмънт „Константин Велики“, Ниш

Докторанти от Казахски агротехнически университет
„С. Сейфулин“, Астана

Проф. д-р Наталия Воробьова – зам.-ректор на Института
за управление на информационните системи, Рига
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ТЪРЖЕСТВЕНО АКАДЕМИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 
И ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2017/2018 НА ВУСИ
Тържествено академично заседание по повод на 

15-годишния юбилей на Висшето училище по 
сигурност и икономика се проведе на 8 декември 2018 
г. Пред препълнената аудитория ректорът на вуза проф. 
д.п.н. Георги Манолов изнесе доклад, в който отбеляза 
огромните успехи, които ВУСИ постигна за този период 
от време и които наредиха вуза сред водещите в страната. 
Проф. Манолов подчерта изключителното регионално 
и национално значение на Висшето училище по сигур-

ност и икономи-
ка за обучението 
на специалисти с 
високи теоретич-
ни и практически 
умения. Той док-
ладва за непре-
къснатото разви-
тие на научноиз-
следователската 
дейност; за обно-
вяването на мате-
риалната база; за 
внедряването на 
последните тех-

нологични разработки в учебния процес; за участието на 
ВУСИ в проекти; и за развитието на уникалната за част-
ното висше образование у нас социална програма. Проф. 
Манолов отчете много успешна международна дейност 
и ползотворни партньорски контракти. За 15 години от 
своето съществуване ВУСИ се превърна в желан и пред-
почитан партньор както от чуждестранни и български 
университети, така и от държавни институции и частни 
компании. В потвърждение на тези тенденции ректо-
рът на вуза получи специална грамота от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България за особен принос 
в развитието на частното висше бизнес образование. 
Престижното отличие беше връчено на проф. Манолов 
от доц. д-р Те-
одор Дечев – 
изп. директор 
на Института 
за устойчиво 
и к о н о м и ч е -
ско развитие 
и директор на 
„Индустриални 
политики“ на 
АИКБ. „ВУСИ е 

ВУСИ ОТБЕЛЯЗА 15-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ 
СЪС СТИЛНО ТЪРЖЕСТВО

Висшето училище по сигурност и икономика отбе-
ляза 15-годишния си юбилей със стилно тържество 

в хотел „Лайпциг“ в Пловдив. Лично ректорът на вуза проф. 
Георги Манолов приветства гостите, преподавателите и ад-
министрацията, като отчете постигнатото за този период от 

време. „Особено съм 
щастлив, че успяхме 
да създадем, развием 
и утвърдим един час-
тен вуз независимо 
от трудностите и пре-
дизвикателствата през 
годините. Преборихме 
се със скептицизма, 
че инвестициите във 
висшето образование 
няма да бъдат оцене-
ни. Напротив, непре-

къснато получаваме поздравления за направеното, които още 
повече ни мотивират да продължим по избрания стратегиче-
ски път“, заяви проф. Манолов. Той благодари на преподава-
телския състав за високия професионализъм и всеотдайността 
в обучителния процес. „Вие сте доказателство, че освен от-
лични експерти, можете да бъдете и вдъхновяващи личности, 
които да увличат младите в знанието и науката. Полагате не-
уморни усилия за израстването на студентите и съм убеден, 
че творческите и научните ви постижения ще бъдат част от 
благородната ви мисия за образоването им.“ Ректорът на вуза 
се обърна и към администрацията, като подчерта, че тя работи 
като добре синхронизиран механизъм. „Изпълнявате отговор-
ната задача да бъдете свързващото звено в процеса на обуче-
ние, което гарантира бързо реализиране на възложените зада-
чи. В крайна сметка от това печелят нашите студенти, които 
получават навреме качествени услуги“, каза проф. Манолов. 
Той отправи специално приветствие към представителите на 
компаниите, с които вузът си сътрудничи. „Високо оценявам 
факта, че фирмите и институциите виждат в лицето на ръко-
водството на ВУСИ коректен и предвидим партньор. Предстои 

разширяването на сътрудничествата и сключването на още 
различни контракти, които ще гарантират скъсяване на дис-
танцията между бизнеса и висшето образование“, заяви проф. 
Манолов.

Специален гост на празничния коктейл беше певицата 
Антония Маркова. Тя поздрави гостите с избрани песни от но-
вия си албум, както и с класически изпълнения и вечни шла-
гери. Дансингът едва събра желаещите, които демонстрираха 
завидни танцувални умения. Ръководството на ВУСИ беше 
осигурило още една приятна изненада с неподправения ро-
допски хумор на Веселина Бабаджанкова. Носителката на ре-
дица престижни отличия разсмя до сълзи отбраната аудитория 
и спечели сърцата на присъстващите с остроумните си шеги.

Кулминацията на вечерта настъпи с поднасянето на праз-
ничната торта, когато всички се събраха около сладкото из-
кушение. Ректорът на ВУСИ проф. Манолов направи първия 
разрез и пожела още дълги години вузът да бъде сред лидерите 
не само в България, а и на целия Балкански полуостров. Купо-
нът по повод на 15-годишния юбилей на Висшето училище по 
сигурност и икономика продължи до ранни зори, а тостовете и 
поздравите бяха безбройни. ВВ
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изградено по правилата 
на прозрачния бизнес и 
„светлата“ икономика и 
продължава своето про-
гресивно развитие, за-
щото предлага отлично 
съотношение цена – ка-
чество на своите студен-
ти. Приветстваме ръко-
водството за печелившия 
модел, който прилага, 
за високия академизъм 

и отличните 
мениджърски 
способности“, 
заяви доц. Де-
чев.

Позд р а -
вителни адре-
си по повод на 
15-годишния 
юбилей на 
ВУСИ изпра-
тиха партньо-
ри, като „Бел-
ла България“, „ВП Брандс Интернешънъл“, „Дахуа Тех-
нолъджи България“, „Даикс СОТ“ и др. Специални поз-
дравления изпратиха кметът на община Пловдив инж. 
Иван Тотев, областният управител на Пловдив Здравко 
Димитров, кметът на община Стамболийски Георги 

Мараджиев, кметът 
на гр. Калофер Ру-
мен Стоянов и др. За 
юбилея поздравител-
ни адреси изпратиха 
ректорът на УНСС и 
зам.-председател на 
Съвета на ректорите 
на висшите учили-
ща в България проф. 

д.и.н. Стати Статев, ректорът на Академията на МВР 
старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, както и мно-
го бивши възпитаници на вуза.

На тържествено-
то заседание на 8 де-
кември бяха отличени 
партньори и препо-
даватели на ВУСИ. 
Проф. Манолов обяви 
присъждането на зва-
нието „доктор хоно-
рис кауза“ на ВУСИ 
на проф. д-р Андон 
Костадинович – декан на Факултета по право, сигур-
ност и мениджмънт „Константин Велики“, гр. Ниш към 
Университета „Унион – Никола Тесла“, с който вузът има 
сключен договор. Отличен беше и проф. д-р Зоран Цве-
ткович, на когото беше присъдено званието „заслужил 

професор“ на ВУСИ за 
укрепване на партньор-
ските взаимоотношения 
с Факултета по право, си-
гурност и мениджмънт 
„Константин Велики“, гр. 
Ниш. С медал за заслуги 
и грамота беше отличена 
проф. д-р Наталия Во-

робьова – зам.-ректор 
на Института за упра-
вление на информа-
ционните системи в гр. 
Рига, Латвия.

Ректорът на ВУСИ 
награди със званието 
„заслужил професор“ 
доц. д-р Ангел Запря-
нов и доц. д-р Васил 

Петков. Медали за за-
слуги получиха проф. 
д.и.н. Димитър Костов, 
проф. д.т.н. Стамен Ста-
мов, проф. д.с.н. Димитър 
Брайков и проф. д-р Ни-
кифор Стефанов.

На тържественото 
заседание по повод на 
15-годишния юбилей на 
ВУСИ проф. Манолов връ-
чи медали за заслуги на: 

Елза Маркова – изп. директор на „Белла България“; Иван 
Папазов – изп. директор на „ВП Брандс Интернешънъл“; 
Атанас Пешев – управител на фирма „Даикс СОТ“; Геор-
ги Мараджиев – кмет на община Стамболийски; Румен 
Стоянов – кмет на гр. 
Калофер. Ректорът на 
вуза отличи с медали 
и грамоти Севдалин 
Божиков, Богдан То-
шев и Милко Киров. 
Посмъртно беше на-
граден отец Емил Кос-
тадинов, а отличието 
прие неговата съпруга.

Академичното 
заседание на 8 декем-
ври продължи с про-
моция на бакалаври 
и магистри. Ректорът 
на ВУСИ връчи ди-
пломите и грамотите 
на абсолвентите, като 
тези от тях с отличен 
успех получиха стой-
ностни предметни 
награди – лаптопи, 

мобилни телефони, смартчасовници и др. Ръководство-
то на вуза осигури и специални подаръци за младите 
хора, които са постигнали висок успех по време на след-
ването си във вуза.

Тържеството завърши под звуците на академичния 
химн, а всички абсолвенти си направиха снимки с ръ-
ководството 
на Висшето 
училище по 
сигурност и 
икономика, 
като си по-
желаха мно-
го успехи в 
професио -
налната ка-
риера и жи-
вота. ВВ
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Ръководството на Висшето училище по сигурност и 
икономика удостои с почетното звание „доктор хо-

норис кауза“ декана на Факултета по право, сигурност и ме-
ниджмънт „Константин Велики“ в гр. Ниш – проф. д-р Ан-
дон Костадинович. Титлата му се при-
съжда за големи заслуги за развитието 
на взаимното сътрудничество, както и 
за укрепване на партньорските взаи-
моотношения между двата вуза. Лично 
ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги 
Манолов връчи специалната грамота и 
почетния знак на висшето училище на 
проф. Костадинович. На тържествено-
то събитие в гр. Ниш, Сърбия, присъст-
ва цялото ръководство на Факултета 
по право, сигурност и мениджмънт 
„Константин Велики“ към Универси-
тета „Унион – Никола Тесла“ в Бел-
град, сръбски народни представители 
и общински съветници, представители 
на известни компании и др. Събитието предизвика огромен 
медиен интерес, като представители на няколко местни те-
левизии и информационни сайтове подробно отразиха ака-
демичната инициатива на ВУСИ.

„Поздравявам проф. Костадинович за дългогодишната 
научна дейност и заслужения авторитет, който има в облас-
тта на социологическата наука. Като учен и професионалист 
успя да наложи Факултета като успешен модел на развитие 

ВУСИ УДОСТОИ С ПОЧЕТНАТА ТИТЛА „ДОКТОР
ХОНОРИС КАУЗА“ ПРОФ. Д-Р АНДОН КОСТАДИНОВИЧ 

– ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО ПРАВО, СИГУРНОСТ
И МЕНИДЖМЪНТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ В НИШ
Най-престижното отличие във висшето образование у нас
се връчи за развитието на взаимното сътрудничество
и партньорските взаимоотношения между двата вуза

на висшето образование“, каза проф. Манолов. Той допълни, 
че взаимоотношенията между двата вуза ще продължават да 
се развиват и в бъдеще като предприемчиви и отговорни ин-
ституции в сферата на науката и образованието.

„Благодаря на ръководството на 
ВУСИ и лично на ректора за изключи-
телно високата оценка“, заяви проф. 
Костадинович. Деканът на Факултета 
по право, сигурност и мениджмънт 
„Константин Велики“ изрази увере-
ност, че сътрудничеството с ВУСИ ще 
се развива и съвместните дейности 
ще се задълбочават. Ще се радвам, ако 
дипломираните при нас магистри про-
дължат обучението си в докторските 
програми по „Национална сигурност“, 
за които Висшето училище по сигур-
ност и икономика получи акредитации, 
допълни проф. Костадинович.

По време на срещата между ръко-
водствата на двата вуза възникна идеята за създаване на общ 
научен център, който да спомага и стимулира академичното 
развитие и израстване на преподавателския състав. Убеден 
съм, че инициативата ще има успех и в бъдеще може да об-
съдим нейното разширяване, заяви проф. Манолов. Той не 
изключи възможността към научния център да бъдат приоб-
щени и експерти от други университети, които да работят по 
научноизследователски проекти. ВВ

Научното изследване за най-успешните български премиери 
(1879 – 2009 г.) беше представено във Висшето училище по си-

гурност и икономика. Пред препълнената аудитория проф. Георги Янков 
и акад. Георги Марков разказаха за първата по рода си класация на ми-
нистър-председатели след Освобождението. Тя е направена на основата 
на 20 индикатора от 56 експерти (политолози, историци, социолози, кул-
туролози и др.) – специалисти в различни направления на социалните 
науки. Първото място 
в подреждането зае-
ма Стефан Стамболов, 
следват Петко Караве-
лов, Константин Стои-

лов, Александър Малинов, Андрей Ляпчев. В дъното на класацията 
учените са поставили Гриша Филипов и Антон Югов. Водещ публич-
ното представяне на резултатите във ВУСИ беше ректорът на вуза 
– политологът проф. Георги Манолов, който подчерта, че със своята 
прецизност рейтинговата класация в цялата ни следосвобожденска 
политика разчупва както редица догми на прехода, така и множе-
ство лидерски митове в българската политическа история. ВВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА НАЙ-УСПЕШНИТЕ
ПРЕМИЕРИ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ВЪВ ВУСИ

Събитието в Голямата заседателна зала на вуза
премина при огромен медиен и обществен интерес



чествено образование по социалната програма на ВУСИ“, зая-
ви проф. Манолов. Той пожела много бъдещи успехи на Симеон 
и изрази убедеността си, че бързо ще намери професионална 
реализация с дипломата от Висшето училище по сигурност и 
икономика. „Всеки работодател би трябвало да подкрепи хо-
рата в неравностойно положение, защото те заслужават спра-
ведливо отношение. А Висшето училище по сигурност и ико-
номика ще 
продължава 
да обучава 
напълно без-
платно сту-
денти, кои-
то попадат 
в обхвата 
на социална-
та програма 
на вуза“, каза 
проф. Георги 
Манолов. ВВ
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Ректорът на Висшето училище по сигурност и иконо-
мика проф. Георги Манолов връчи дипломата на поред-

ния студент, който завърши по социалната програма на вуза. 
Симеон Узунов получи свидетелството си за магистър по биз-
нес администрация и благодари на ръководството за възмож-
ността да се обучава в доказано висше училище като ВУСИ. 
„Много се радвам, че се дипломирам. Голяма част от учите-
лите ми в средното училище, а и мои познати, не вярваха, че 
ще стана висшист. Сега вече държа в ръцете си дипломата за 
магистър и се гордея с постигнатото, защото сбъднах една 
моя мечта“, заяви Симеон. Той благодари лично на проф. Мано-
лов, който му е дал шанс в живота: „Дължа много на ректора, 
който ми подаде ръка, така, както е помагал чистосърдечно 
на много други студенти. Желая му да продължава с добрите 
дела и да дава шанс на хората в неравностойно положение“.

„Поздравявам Симеон за успешно защитената магистра-
тура по бизнес администрация. Възхитен съм от духа и жела-
нието му не само да бъде студент, а и да има отличен успех, 
което му прави чест. Винаги съм подкрепял и ще продължавам 
да оказвам съдействие на всички, които искат да получат ка-

СТУДЕНТ СЕ ДИПЛОМИРА КАТО МАГИСТЪР
ПО СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ВУСИ

Книгата е предназначена за широк кръг читатели и може
да се ползва от учени, политици, журналисти, студенти и др.

Досега 18 деца в неравностойно положение са обучени напълно безплатно във вуза

„СЪВРЕМЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ“ 
Е НОВИЯТ НАУЧЕН ТРУД НА РЕКТОРА

НА ВУСИ ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

Ректорът на Висшето училище по 
сигурност и икономика проф. 

д.п.н. Георги Манолов издаде поредния 
си научен труд. Монографията е озагла-
вена „Съвременни политически систе-
ми“ и впечатлява с широтата на научния 
поглед на автора, който прави първото 
по-цялостно и систематично изследване 
по тази проблематика в България.

Книгата респектира със задълбоче-
ното проследяване и подробното проуч-
ване на политическите системи от тяхно-

то възникване през древността, развитието им през Сред-
новековието и еволюцията им до съвременните им прояв-
ления. Освен това проф. Манолов систематично изследва и 
описва видовете избирателна система и влиянието ù върху 
политическите системи, парламентаризма, съдебната власт, 
институциите на гражданското общество, теокрациите и 
светската държава; политическата система на Европейския 
съюз и т.н.

Монографията на проф. Манолов се откроява с немал-
ко предимства, едно от които е разглеждането на ключовата 
категория „политическа система“, защото нейното въвежда-
не в науката от началото на 50-те години на ХХ век предиз-
виква истинска революция и е повратна точка в съвремен-
ната политология. Използвайки системния подход, авторът 
прави задълбочен анализ на приликите и разликите между 
категориите „политическа система“ и „политически режим“, 
като заедно с това очертава и параметрите на тяхното взаи-
модействие.

Проф. Манолов отделя специално внимание на класи-
фикацията на политическите системи в исторически и съ-
временен аспект, което е още едно от достойнствата на науч-
ния му труд. До момента подобна подредба рядко може да се 
открие в книгите и учебниците по политология.

В монографията на задълбочен теоретичен анализ са 
подложени т.нар. „институции посредници“, като полити-
ческите партии, групите за натиск, лобистките групи, кои-

то заемат едни от челните 
места в структурата на съ-
временната политическа 
система. Проф. Манолов 
се спира специално и на 
недемократичните поли-
тически системи в съвре-
мието, като тоталитарни-
те, авторитарните, теок-
ратичните и др. Авторът 
разкрива и водещите ха-
рактеристики и слабости 
на политическите системи 
в България от Освобожде-
нието до наши дни, като не 
спестява недъзите и про-
блемите на съвременната 
българска демокрация.

Езикът, на който е 
написана монографията, 
е едно от безспорните ù предимства. Той е едновременно 
строго научен, но и много популярен и достъпен. Проф. 
Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер 
– достоверно да представя фактите и на тази база да обо-
сновава теоретичните си анализи. Затова четенето е леко 
независимо от огромния обем информация, който е събран 
в 25-те глави на книгата. Тя е предназначена за широк кръг 
читатели и може да се ползва от учени, политици, журнали-
сти, студенти и др. Всеки, който проявява интерес към по-
литическото знание, ще открие подробна и систематизирана 
информация без каквито и да е „идеологически залитания“, 
както между впрочем повеляват законите на научната етика.

Новата монография „Съвременни политически систе-
ми“ на проф. д.п.н. Георги Манолов е поредният му стойнос-
тен научен труд, който има своето достойно място в полито-
логическата книжнина. Книгата е подготвена и отпечатана в 
Издателски комплекс ВУСИ, който предлага широк спектър 
печатни продукти с рекламна и информационна цел. ВВ



ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ10 стр.

Със събраните средства ще се закупят кувьози за болници

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА ВУСИ С АКТИВНО 
УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ 

„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

Студентският съвет (СС) на Висшето училище по сигурност и икономи-
ка получи специална грамота за активно участие в благотворителната 

кампания „Капачки за бъдеще“. За много кратко време възпитаниците на ВУСИ 
успяха да съберат няколко хиляди броя с общо тегло 20 кг, които предадоха 
в определените за събирането им пунктове. „СС подкрепи инициативата еди-
нодушно и даде своя принос в кампанията. Надяваме се примерът ни да бъде 
последван и от други млади хора“, заяви председателят на Студентския съвет на 
вуза Зорница Захариева.

Целта на благотворителното събиране на пластмасови капачки е да се аку-
мулират достатъчно средства, с които след това да се закупят кувьози за болни-
ци в по-малките населени места. Идеята е периодично да се провеждат подобни 
кампании, защото наличното оборудване и техниката за децата в нужда не от-
говарят на съвременните медицински изисквания.

„Приветствам инициативността на Студентския съвет, защото проблемът е 
много сериозен и изисква ангажираността на голяма част от обществото. Рад-
вам се, че нашите студенти проявяват разбиране и са активни“, заяви ректорът 
на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че освен събиране на пари за ку-
вьози, кампанията има и допълнителен ефект, който се изразява в намаляване 
на количеството на пластмасови отпадъци чрез тяхното рециклиране. „С усили-
ята си нашите възпитаници допринасят за запазване на чистотата на природа-
та. Убеден съм, че това е един от начините околната среда да бъде съхранена и 
опазена за идните поколения“, заключи проф. Манолов. ВВ

Огромен интерес към курсовете за електронните 
системи за сигурност на Dahua Technology про-

явяват студентите на Висшето училище по сигурност 
и икономика. Семинарните занятия са част от споразу-
мението за сътрудничество, което вузът сключи с Да-
хуа Технолъджи България. Компанията е водещ световен 
производител на системи за видеонаблюдение и има при-
съствие в над 180 държави. Продуктовото портфолио 
на Dahua Technology е изключително обширно и предлага 
интегрирани системи за пътна безопасност; видеонаб-
людение и софтуер; цялостни решения за управление на 
големи търговски площи и магазини; интелигентни сис-
теми за мениджиране на сгради и жилищни комплекси; ви-
сокотехнологични решения за банкиране и финанси и т.н. 
Фирмата е сред лидерите в глобален мащаб и е втора по 
пазарно присъствие в света за 2015 г.

Курсовете за електронни системи за сигурност за 
студентите на ВУСИ са обособени в няколко самостоя-
телни модула, които се водят от експерти на Дахуа. По 
време на семинарните занятия младите хора ще придо-
бият реална представа за същността, функционирането 
и поддръжката на системите за видеонаблюдение. Кур-
совете ще завършат с изпит, а успешно издържалите го 
ще получат сертификат от Дахуа Технолъджи България.

Това е първият етап от дългосрочното сътрудни-
чество между ВУСИ и Dahua Technology. Предстои създа-
ването на съвместна иновационна лаборатория за сигур-
ност и наблюдение. Тя ще се използва както за обучение 
на студентите, така и за внедряване на най-новите по-
стижения в технологичните разработки. Водещи специа-
листи ще провеждат занятията със студентите, които 
освен практически умения, ще могат да провеждат и 
специализирани изследвания. ВВ

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ КУРСОВЕТЕ
ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

НА DAHUA TECHNOLOGY ВЪВ ВУСИ
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За десета поредна година община Пловдив 
провежда конкурса „Най-добър млад предпри-

емач“. На специална среща във Висшето училище по 
сигурност и икономика ресорният зам.-кмет по мла-
дежките дейности Ге-
орги Титюков предста-
ви условията на над-
преварата. Право на 
участие имат младежи 
между 18 и 33 години, 
които могат да канди-
датстват за вече рабо-
тещи или новосъзда-
дени фирми. Бизнес 
планът трябва да бъде за инвестиция, съответства-
ща на размера на някоя от наградите в конкурса. Ако 
проектът е за по-голяма сума, участникът следва да 
посочи от къде ще намери допълнителните средства 
за финансирането му. Жури в състав от външни екс-
перти, представители на общинската администрация 
и пловдивски вузове ще оценяват работите на учас-
тниците. Ще бъдат определени четирите най-добри 
бизнес плана, които ще спечелят паричните награди 
в конкурса. Победителят ще получи големия приз – 
чек на стойност 7000 лв., класиралият се на втора по-
зиция – 4000 лв., и двамата на трето място ще вземат 
по 2000 лв.

„Целта на проекта е да стимулира младите хора, 
които искат да създадат и развият собствен бизнес. 
Община Пловдив е единствената, която организира 
такъв конкурс. С провеждането му даваме шанс за 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ТЪРСИ СВОИТЕ
НАЙ-ДОБРИ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ВЪВ ВУСИ
Зам.-кметът Георги Титюков благодари на ръководството

на вуза за дългогодишното сътрудничество
реализиране на успешни идеи“, обясни Георги Титю-
ков и отчете, че средно около 30 проекта се състеза-
ват всяка година. Зам.-кметът на Пловдив подчерта, 
че над 60 % от наградените досега участници са ус-
пели да развият идеите си.

След презентацията на условията за конкурса 
студентите използваха присъствието на зам.-кмета 
на общината, като зададоха въпроси и изразиха по-
зициите си относно спортните съоръжения и зали в 
града, изграждането на велоалеи и т.н. „Ще имаме 
предвид мненията ви за бъдещото развитие на гра-
да“, каза зам.-кметът на Пловдив. Той приветства ак-
тивността на студентите и благодари на ръководство-
то на Висшето училище по сигурност и икономика за 
дългогодишното сътрудничество. ВВ
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