
в „Общи индикатори за висшето училище“, както следва:
В раздел „Учебен процес“ критерият „Ексклузивност на 

преподавателския състав“ бележи ръст от предходната кла-
сация. През 2018 г. 50,65 % от преподавателите са били на 
основен трудов договор единствено във вуза от всички пре-
подаватели на трудов договор във ВУСИ по данни на АдминУ-
ни, докато през 2019 г. те достигат 53,25 %.

В раздел „Научни изследвания“ са отразени двете док-
торски програми, за които ВУСИ получи акредитация от На-
ционалната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). На-
растват общо средствата за научноизследователска дейност 

(НИД) за студент, които само 
за една година се покачват от 
387 на 399 лв. Идентична е 
ситуацията и с ръста на при-
влечените средства за НИД 
на студент – от 387 нарастват 
до 399 лв., по данни на Адми-
нУни.

В раздел „Учебна среда“ 
оборудването, което включва 
компютри, хардуерно оборуд-
ване, други машини, съоръ-
жения и капитализирани раз-
ходи на вуза за един студент 
за календарна година, нара-

ства от 89 лв. през 2018 г. на 92 лв. през 2019 г. Библиотеч-
ният фонд на студент, под който се разбират книги, архивни 
материали, дискове, периодични издания и др., нараства от 
9,86 до 10,16 бр. По данни на АдминУни учебната застроена 
площ на студент се увеличава от 5,07 на 5,22 кв.м.

Â ÁÐÎß
 Проф. Георги Манолов – почетен професор
     на Оксфордския университет  с. 3
 ВУСИ увеличава международната си популярност с. 3
 Премиера на книгата на проф. Боян Биолчев
     „Преселението“ във ВУСИ с. 4
 Премиера на поредния документален сборник
     за Държавна сигурност във ВУСИ с. 5
 ВУСИ се включи в кампанията „Отговорни на пътя“ с. 6 
 ВУСИ учредява специална награда
     за „Най-добър млад предприемач“ с. 7

Висшето училище 
по сигурност и 

икономика е безспорен 
лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на за-
вършилите студенти от трите професионални направления 
(ПН) – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Админи-
страция и управление“. Това показват данните от IX издание 
на Рейтинговата система на висшите училища в България 
(РСВУ) за 2019 г.

ВУСИ е № 1 в региона по този критерий, като успешно 
дипломираните студенти от направление „Национална сигур-
ност“ имат среден месечен 
облагаем доход 1147 лв. Тен-
денцията за растеж е стабил-
на и устойчива през послед-
ните години и показва увели-
чение с 48 лв. в сравнение с 
предходното изследване. За-
вършилите ПН „Икономика“ 
имат среден месечен обла-
гаем доход 1481 лв., който е 
с цели 318 лв. повече от кла-
сирания на второ място по 
този индикатор университет 
в Пловдив! Висшето училище 
по сигурност и икономика 
показва изключителни резултати и в ПН „Администрация и 
управление“. Вузът отново е лидер в Пловдив, като завърши-
лите имат среден месечен облагаем доход 1161 лв., сочат 
данните на Рейтинговата система за 2019 г.

Най-новото издание на РСВУ показва, че в национален 
мащаб ВУСИ стои изключително стабилно, изпреварвайки 
по различни критерии редица утвърдени университети. В на-
правление „Национална сигурност“ вузът е на престижното 
6-о място в страната, подобрявайки с една позиция класи-
рането си от предходната година. За „Икономика“ ВУСИ се 
изкачва с цели три места в подреждането и вече е на 12-а 
позиция в стандартизираната класация на Рейтинговата 
система за 2019 г. от общо 26 вуза, предлагащи обучение в 
това ПН. Вузът е на същата, 12-а, позиция за „Администра-
ция и управление“ от общо 29 висши училища в България, 
обучаващи студенти в това ПН.

Актуалните данни от Рейтинговата система за 2019 г. 
показват, че ВУСИ подобрява почти всичките си показатели 

ДИПЛОМИТЕ ОТ ВУСИ ЗА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, 
„ИКОНОМИКА“ И „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“
НОСЯТ НАЙ-ВИСОК ОБЛАГАЕМ ДОХОД В ПЛОВДИВ, ПО-

КАЗВАТ ДАННИТЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА 2019 Г.

Взискателност  Уникалност  Сигурност  Интелигентност

Издание на Висшето училище по сигурност и икономика www.vusi.bg

Висшето училище по сигурност и икономика
е безспорен регионален лидер по този критерий

ВЕСТНИК
год. V, бр. 1

февруари 2020 г.
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Акредитации
В Рейтинговата система на висшите училища за 2019 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 9,07 за програмната акре-
дитация на „Национална сигурност“; отлична оценка 9,17 
за „Икономика“; отлична оценка 9,02 за „Администрация 
и управление“; както и програмни акредитации на две док-
торски програми за „Национална сигурност“. По този начин 
Висшето училище по сигурност и икономика притежава пъ-
лен комплект отлични оценки и продължава възходящата си 
тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топунивер-
ситетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество 
на обучение.

„Национална сигурност“
ВУСИ е регионален лидер по среден месечен облага-

ем доход на дипломираните студенти, показват данните на 
НОИ и АдминУни. Вузът е в Топ 6 в национален мащаб сред 
университетите в България, предлагащи бакалавърски, ма-
гистърски и докторски програми в „Национална сигурност“.

В раздел „Учебен процес“ съществен ръст бележи инди-
каторът „Брой студенти в направление“. Докато през 2017 г. 
са 666, през 2018 са 816, а през 2019 г. достигат 984 души.

Трайно положителни са тенденциите в предлаганите спе-
циалности за обучение на магистри – нарастват от 7 през 2017 
г. на 10 за 2018 г. до 11 за 2019 г., по данни на АдминУни.

В раздел „Престиж“ индикаторът „Престиж сред препо-
давателите“ увеличава стойността си с повече от 60 %. Той 
показва процентното съотношение на преподавателите, по-
сочили ВУСИ сред трите висши училища, които биха препо-
ръчали за „Национална сигурност“. Трябва да се отбележи, 
че посочванията от собствения вуз не са взети предвид при 
изчислението, а данните са от социологическо проучване 
сред преподавателите.

В раздел „Реализация на пазара на труда и регионална 
значимост“ вузът е с множество подобрени позиции, сред 
които за: привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в 
региона и областта; регионална реализация на позиция за 
висше образование; безработица сред завършилите спря-
мо средната за региона на висшето училище като съотноше-
ние и като разлика. Данните на НОИ и АдминУни показват 
чувствително намаляване на процента на официално реги-
стрираните безработни сред завършилите през предходните 
5 години и едновременно с това съществено увеличаване 
на получаваните доходи. Индикаторът „Безработица сред 
завършилите“ отчита 5,71 % през 2018 г., а през 2019 г. на-
малява до 2,04 %! В същото време „Осигурителният доход 
на завършилите“ се увеличава със 101 лв. само за една го-
дина, достигайки 1117 лв. „Облагаемият доход на завърши-
лите“ се увеличава от 1099 лв. през 2018 г. на 1147 лв. през 
2019 г. по данни на НОИ и АдминУни.

„Икономика“
ВУСИ е № 1 в Пловдив по среден месечен облагаем 

доход от 1481 лв. на дипломираните студенти, показват 
данните на НОИ и АдминУни. Вузът изпреварва с огромна 
преднина от 318 лв. втория по този критерий университет 
в града. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си 
в национален мащаб спрямо предходното издание и вече 
заема престижната 12-а позиция от общо 26 университета в 
България, предлагащи бакалавърски и магистърски програ-
ми в „Икономика“.

Реализацията на пазара на труда е над 97 %. Това по-
казват данните на НОИ и АдминУни, тъй като само 2,92 на 

сто са официално регистрираните безработни сред завърши-
лите през предходните 5 години това ПН.

В раздел „Учебен процес“ се отчита увеличение на спе-
циалностите за обучение на бакалаври и магистри, което 
дава на студентите по-голяма възможност за избор. Повече 
от 4 пъти нараства процентът на работодателите, заявили, 
че са имали стажанти, завършили направление „Икономи-
ка“ на ВУСИ. Индикаторът „Престиж сред работодателите“ се 
увеличава двойно, отчитайки процента на работодателите, 
посочили, че предпочитат да наемат кадри на ВУСИ. Чувст-
вително се увеличава и индикаторът „Престиж сред препо-
давателите“ като процент от тях, посочили ВУСИ сред трите 
висши училища, които биха препоръчали за обучение по 
„Икономика“. Посочванията от собствения вуз не са взети 
предвид при изчислението, а данните са от социологическо 
проучване сред преподавателите.

Облагаемият доход на завършилите се увеличава от 
1247 на 1481 лв., т.е. нарастването е с 234 лв. само за една 
година. Това води до растеж на осигурителния доход със 131 
лв. за същия период – от 877 лв. през 2018 г. до 1008 лв. 
през 2019 г.

Индикатори, като „Приложение на придобитото висше 
образование“, „Привлекателност на ВУСИ за кандидат-сту-
дентите в региона и областта“, „Регионална реализация на 
позиция за висше образование“ са с подобрени позиции 
спрямо предходното издание на Рейтинговата система.

„Администрация и управление“
ВУСИ е на първо място в Пловдив по среден месечен об-

лагаем доход от 1161 лв., сочат данните на Рейтинговата сис-
тема за 2019 г. Вузът е на престижната 12-а позиция от общо 
29 висши училища в България, обучаващи студенти в това ПН.

В раздел „Учебен процес“ се увеличават специалности-
те за обучение на бакалаври и магистри; нараства и делът на 
дипломираните студенти в ПН от всички, които са се обуча-
вали в последен курс – от 43,97 на 44,44 на сто.

Почти двойно се увеличава индикаторът „Престиж сред 
студентите“, който показва процента на студентите в „Адми-
нистрация и управление“, посочили ВУСИ сред трите пре-
доставящи най-добро образование в това ПН. Данните са от 
социологическо проучване сред студенти, като е важно да се 
отбележи, че посочванията на собственото висше училище 
не са взети предвид при изчислението.

Безработицата сред завършилите е по-ниска в сравне-
ние със средната за това ПН в национален мащаб. По данни 
на НОИ и АдминУни процентът намалява от 3,74 през 2018 г. 
до 2,58 през 2019 г., докато в страната е 2,75.

Облагаемият доход нараства от 1108 на 1161 лв., което 
води до увеличение на осигурителния доход на завършилите 
със 100 лв. само за една година – от 977 лв. през 2018 г. до 
1077 лв. през 2019 г.

Регионалната реализация на позиция за висше обра-
зование, безработицата сред завършилите спрямо средната 
за региона на висшето училище като съотношение и като 
разлика също бележат подобрения.

Данните от Рейтинговата система на висшите училища 
в България за 2019 г. показват, че ВУСИ за поредна годи-
на продължава възходящото си развитие, като предлага на 
студентите модерно обучение по актуализирани учебни про-
грами, висококвалифицирани преподаватели и съвременна 
технологична база. Висшето училище по сигурност и иконо-
мика е безспорен регионален лидер за Пловдив по един от 
най-важните за младите хора индикатор – този за среден ме-
сечен облагаем доход, който показва, че знанията и умения-
та на студентите са високоценени от частните фирми, корпо-
рациите и държавната администрация. ВУСИ се утвърди сред 
топуниверситетите не само в региона, а и в цялата страна, 
като гарантира на успешно дипломираните бързо намиране 
на престижна работа и успешна професионална кариера.

Христо ЧАУШЕВ
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Ректорът на ВУСИ участва в срещата на върха на лидерите в Оксфорд

ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ БЕ ИЗБРАН ЗА 
ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА ОКСФОРДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. д.п.н. Георги Манолов беше избран за по-
четен професор на Оксфордския университет на 

тържествена церемония по време на годишната инициа-
тива на Европейската бизнес асамблея (ЕБА) на срещата 
на върха на лидерите през 2019 г. в Оксфорд. ЕБА е гло-
бална платформа, която обединява новатори, проекти-
ращи бъдещи образователни и бизнес процеси от над 50 
държави по света. Престижното отличие от тази между-
народна асамблея е поредното 
академично признание за проф. 
Манолов, който е един от най-
известните и изявени учени в 
България.

„Приемам избирането ми 
за почетен професор на Окс-
фордския университет като ви-
сока оценка за дългогодишната 
ми научноизследователска дей-
ност, десетките монографии, 
статии и публикации, както и 
за неотменните ми усилия като 
ректор на ВУСИ за утвържда-
ването на академизма и изди-
гането на ролята на висшето 
образование в България. Тази награда е и признание за 
Висшето училище по сигурност и икономика, което се 
превърна в средище на науката, културата и духовност-
та“, заяви проф. Манолов. Той допълни, че сред диску-
тираните теми е била тази за създаването на европейски 
образователен клъстер в сферата на сигурността. „ВУСИ 
може да бъде добрият пример за внедряването на ино-
вативни и перспективни методи и форми на обучение. 
Нашите бъдещи партньори от Европа, а и от целия свят, 
ще могат да се запознаят с утвърдените практики, които 
ние използваме в образователния процес и които са се 
доказали във времето като търсени от студентите, дър-

Разкриват се нови възможности за професионално израстване 
на преподавателите и развитие на студентите

Висшето училище по сигурност и икономика продъл-
жава да увеличава международната си популярност 

и престиж. В изпълнение на решение на академичното ръко-
водство за утвърждаване на вуза като предвидим и коректен 
партньор ВУСИ сключи споразуме-
ние за сътрудничество с Московския 
хуманитарен университет (МХУ). 
Договора между двете висши обра-
зователни институции подписаха 
съответно ректорът на ВУСИ проф. 
д.п.н. Георги Манолов и ректорът на 
МХУ проф. д.ф.н. Игор Михайлович 
Илински. Висшето училище по си-
гурност и икономика и Московският 
хуманитарен университет ще рабо-
тят за развитието на съвместни на-
учни изследвания; ще организират 
взаимни посещения на авторитетни 
лектори; ще обменят опит в научно-
изследователските си дейности; ще участват в конференции, 
симпозиуми и семинари. Освен това двата вуза ще разменят 
информация за образователните програми и ще организи-
рат провеждането на майсторски класове на видни учени.

„Удовлетворен съм от постигнатото споразумение, за-

ВУСИ УВЕЛИЧАВА МЕЖДУНАРОДНАТА СИ ПОПУЛЯРНОСТ

жавните институции и бизнеса“, каза проф. Манолов.
Ректорът на вуза взе специално участие в Оксфорд-

ския дебат „Университет на бъдещето“, където предста-
ви постиженията на ВУСИ, разработваните иновативни 
проекти и научноизследователската дейност на акаде-
мичния състав. Проф. Манолов обсъди със своите ко-
леги съвременните подходи към научните изследвания, 
иновациите и стратегическото визионерство, свързано с 

развитието на висшето образо-
вание. Освен това бяха посочени 
авангардните инструменти в об-
ластта на управлението на обу-
чението. В дискусията участваха 
представителни групи на учени, 
университети и специализира-
ни компании от над 50 държави 
по света.

Проф. д.п.н. Георги Мано-
лов участва в традиционния па-
рад на ректорите в кметството 
на Оксфорд и в церемонията по 
награждаването на водещи уче-
ни, където получи титлата „По-
четен професор на Оксфордския 

университет“. Тържественото събитие беше излъчвано 
по официалния канал на ЕБА и достигна до специализи-
рана професионална аудитория от над 60 държави. От-
личието на проф. Манолов е изключително престижно 
и световнопризнато, тъй като се присъжда от Оксфорд-
ския университет, който е най-старото висше учебно за-
ведение във Великобритания, основано през 1167 г. В мо-
мента е сред най-авторитетните и реномирани британ-
ски университети, особено в областта на политическите 
и историческите науки. Заради високото качество на об-
разователния процес е на челно място в Европа, член е 
на университетското обединение „Europaeum“. ВВ

щото ще си партнираме с един от флагманите на руското об-
разование, който подготвя висококвалифицирани специали-
сти. Московският хуманитарен университет се утвърди като 
средище за развитие на образованието и науката, а прилага-

ните високи академични стандарти 
за обучение на студентите гаранти-
рат придобиването на високо ниво 
на квалификация и професионални 
умения. На проведената през 2016 
г. първа рейтингова класация на 
недържавните вузове в Русия МХУ 
се класира като най-добър в първа-
та десетка от 168 вуза, участвали в 
класацията“, заяви ректорът на ВУСИ 
проф. Манолов. Той допълни, че 
ВУСИ и МХУ ще работят интензивно 
за надграждането на образовател-
ните програми, които гарантират 
професионално израстване на пре-

подавателите и откриват нови възможности за развитие на 
студентите. Проф. Манолов уточни, че двата вуза вече разра-
ботват конкретни предложения за научен и културен обмен, 
които да допринесат за развитието на висшето образование 
в двете държави. ВВ
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ПРЕМИЕРА НА НОВАТА КНИГА НА
ПРОФ. БОЯН БИОЛЧЕВ „ПРЕСЕЛЕНИЕТО“ ВЪВ ВУСИ

Висшето училище по сигурност и икономика 
събра представители на интелектуалния елит 

на Пловдив при представянето на „Преселението“ 
– новата книга на проф. Боян Биолчев. Премиерата 
на романа в препълнената Голяма заседателна зала 
на ВУСИ започна с приветствие на ректора на вуза 
проф. д.п.н. Георги Манолов, който поздрави автора 

за изключително завладяващата история, основава-
ща се на автентични разкази на преселници от вре-
мето на Междусъюзническата война (1913 г.). „Успели 
сте да разкажете по неподправен начин покъртител-
ни събития и сте пресъздали колективния образ на 
страданието на хората през онези трагични години. 
Дълбоко съм убеден, че романът ще достигне до 
душите и сърцата на читателите и те ще оценят до-
стойнствата му“, каза проф. Манолов.

Представянето на 
книгата пред отбраната 
аудитория във ВУСИ 
направи проф. д.ф.н. 
Клео Протохристова, 
която е преподавател 
в Катедрата по исто-
рия на литературата и 
сравнително литерату-
рознание във Филоло-
гическия факултет на 
Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендар-

ски“. Тя подчерта, че сюжетът на „Преселението“ е 
исторически, а книгата е писана от проф. Биолчев с 
години. До съставянето ѝ се стига, след като авторът 
прочита всичко, което е посветено на онзи историче-
ски период на насилие и геноцид от Междусъюзни-
ческата война (1913 г.). Турската армия настъпва в 
нашите земи, а българско семейство бяга с двамата 
си сина, дъщеря си и новородената си внучка. Едва 
шестгодишно, едно от момчетата спасява брат си от 
изнасилване от турски войник, като го застрелва с 
пушка. „По този начин детето вече против своята воля 
се превръща в старец, който трябва по някакъв начин 
да продължи да живее“, каза проф. Протохристова. 
Тя допълни, че в книгата съдбата на това семейство 
е допълнена от историите на други две преселения, 
а изключително болезнената тема е представена от 

автора професионално и безпристрастно.
Проф. Биолчев под-

черта, че в продължение 
на дълги години е имал 
възможността да контак-
тува с преселници, които 
като деца са бягали от 
войната по времето на 
описаните събития. През 
лятото авторът е отся-
дал в Царево, където е 
записвал автентичните разкази на тези вече остаре-
ли мъже, в чиито очи и гласове се усещала огромна 
мъка. На основата на тези свидетелства проф. Биол-
чев пише романа и макар че героите и имената на 
местата, които описва, са измислени, преживявания-
та и чувствата са истински. „През цялото време си на-
лагах желязна дисциплина, за да не залитам в край-
ности. Водех се от думите на баба ми, която казваше, 
че „няма лоши народи, има лоши хора“, които въп-
лътих в книгата“, заяви проф. Биолчев. Той допълни, 
че е трябвало да минат десетилетия, преди да запо-
чне да пише романа, защото е трябвало да натрупа 
житейска мъдрост, тъга и всеопрощение, които да го 
предпазят от едностранното описване на събитията.

Представянето на „Преселението“ във Висшето 
училище по сигурност и икономика се превърна във 
вълнуваща и затрогваща среща с проф. Боян Биол-
чев, а емоциите и въпросите бушуваха в съзнанието 
на присъстващите дълго след края на презентацията 
на романа. ВВ

РОМАНЪТ СЕ ОСНОВАВА НА АВТЕНТИЧНИ ИСТОРИИ И ЧОВЕШКИ СЪДБИ
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Комисията за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия представи доку-
менталния сборник „Държавна сигурност и опазването 
на държавната тайна (1944 – 1991)“ във Висшето учи-
лище по сигурност и икономика. Той се публикува в из-
пълнение на законово изискване и допринася за осигу-
ряването на по-широк достъп до архивните материали, 
съхранявани в Централизирания архив на Комисията. С 
неговата премиера за пореден път се подчертава значе-
нието на Комисията за осигуряване на прозрачност на 
структурите и функциите на службите за сигурност в 
Народна република България.

„Това е страница от историята на тайните служби 
в България и тя трябва да бъде открита и прочетена 
докрай, колкото и болезнена да е. В сборника са пред-
ставени само документи, намерени в архивите на би-
вшите тайни служби. Ние не даваме оценки, а оставяме 
обществото само да направи изводите си за методите и 
принципите на работата на ДС“, заяви Борис Михай-
лов – член на Комисията по досиетата. Той допълни, че 
книжното издание на сборника включва 89 документа, а 
разширеният му електронен вариант – 140, като подбо-
рът е направен от над 200 архивни единици.

Ректорът на Висшето училище по сигурност и ико-
номика проф. д.п.н. Георги Манолов приветства усили-
ята на Комисията за издирване, обработка, съхраняване 
и публикуване на архивните единици на Държавна си-
гурност и разузнавателните служби. „Обществото ни се 
нуждае от повече прозрачност и обективност и с Вашата 
работа допринасяте за публичността на документите“, 
подчерта проф. Манолов.

Сборникът е 49-ото издание от документалната по-
редица „Из архивите на ДС“ на Комисията за разкри-
ване на документите и обявяване на принадлежност на 
български граждани към ДС и разузнавателните служби 
на БНА. Той съдържа фототипни издания на документи, 
като списъкът им следва оригиналните заглавия, поясни 
Красимир Кръстев – гл. експерт от отдел „Изследване 
и публичност на архивите“ към Комисията. Той допъл-
ни, че отделение „Държавна тайна“ при IV Управление 
на ДС е имало за задача осигуряване на опазването на 
поверителни материали, контрол и проверка на „повери-
телните“ деловодства в учрежденията и предприятията. 
Друг приоритет е комплектуването на личния състав, 
като в службите е трябвало да работят само проверени 
хора, ползващи се с пълно политическо доверие.

След премиерата на документалния сборник, на 
която присъстваха представители на академичния, ин-
телектуалния и обществения елит, последва дискусия, 
в която се изразиха различни мнения. Всички обаче се 
обединиха около тезата, че с работата си Комисията оси-
гурява необходимата публичност на архивните докумен-
ти. Отправена бе и официална покана към ръководството 
и студентите на ВУСИ да посетят базата на Комисията 
за разкриване на документите и за обявяване на принад-
лежност на български граждани към ДС и разузнавател-
ните служби на Българската народна армия. ВВ

ПРЕМИЕРА НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ СБОРНИК
„ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕТО

НА ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА (1944 – 1991)“ ВЪВ ВУСИ
Висшето училище по сигурност и икономика отново събра представители 

на академичния, интелектуалния и обществения елит
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Интерактивният тур е достъпен през компютри, смартфони и таблети

Висшето училище по сигурност и иконо-
мика вече разполага с 360° виртуална раз-

ходка, която дава възможност за запознаване със 
свръхмодерната материална база. Интерактивни-
ят тур представя по съвременен и достъпен начин 
аудиториите, специализираните кабинети, засе-
дателните зали, библиотеката и други части на 
сградата. Виртуалната разходка на ВУСИ е заснета 
с ултрамодерна техника, гарантираща безупречно 
качество на отделните снимки. 360° тур предста-
влява сферични панорами, всяка от които дава 
възможност на потребителя да погледне във всич-
ки посоки от мястото, от което е заснета снимка-
та. Виртуалната обиколка има удобна навигация, 
позволяваща влизане от една зала в друга, преминаване между отделните етажи, смяна на гледните точки и 
създава усещането за истинска разходка. Всичко това става чрез плъзгане на мишката на компютъра, докос-
ване на панорамните точки или чрез завъртане на екрана на мобилното устройство. Интерактивният тур 
на ВУСИ е достъпен през смартфони и таблети и е с изключително високо качество.

„Виртуалната разходка на Висшето училище по сигурност и икономика дава възможност на всички 
наши бъдещи студенти предварително да се запознаят с перфектните условия, в които се провежда обучи-
телният процес, да разгледат функционалността на пространството, да видят архитектурното оформление 
на залите, да усетят вниманието към всеки детайл и да се докоснат до академичната атмосфера“, заяви рек-
торът на вуза проф. Георги Манолов. Той допълни, че ВУСИ продължава да бъде сред водещите университе-
ти в България, които успешно внедряват високите технологии в образователния процес. Имаме сключени 
споразумения със световноизвестни технологични корпорации и ще надграждаме съвместните инициати-
ви, каза проф. Манолов. ВВ

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
С 360° ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

сък с автомобил, движещ се със скорост 50 км/ч, пътник 
без предпазен колан ще бъде изстрелян напред със сила, 
12 пъти по-голяма от собственото му тегло, което се 
равнява на падане от петия етаж. Ако отклоните погледа 
си за 5 сек. при шофиране със средна скорост 80 км/ч, ще 
изминете дължината на футболно игрище със затворени 
очи. Изпращането на текстови съобщения при шофиране 
увеличава вероятността от злополука над 20 пъти. Тези 
и други шокиращи факти, свързани с поведението на вода-
чите на моторни превозни средства на пътя, бяха пред-
ставени от униформените служители пред препълнената 
аудитория на ВУСИ.

Висшето училище по сигурност и икономика се при-
съедини към кампанията „Отговорни на пътя“, 

която се организира от „Пътна полиция“ към ОД на МВР 
– Пловдив. В специално организирана публична лекция слу-
жители на КАТ съветваха студентите как безопасно да 
управляват моторни превозни средства и подчертаха, че 
шофирането със съобразена скорост намалява риска от 
инциденти. „Улицата не е място за висока скорост. Няма 
„застраховани“ на пътя, затова трябва да пазим всички 
участници в движението“, заяви инспектор Ботьо Гирги-
нов от КАТ „Пътна полиция“ – Пловдив. При челен сблъ-

ВУСИ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ“
Ръководството на вуза изрази пълна подкрепа на усилията

за намаляване на жертвите на пътя
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За 11-а поредна година община Пловдив провежда 
конкурса „Най-добър млад предприемач“. На спе-

циална среща във Висшето училище по сигурност и ико-
номика ресорният зам.-кмет по младежки дейности Геор-
ги Титюков представи условията на надпреварата. Право 
на участие имат младежи между 18 и 33 години, които 
могат да кандидатстват за вече работещи или новосъзда-
дени фирми. Бизнес планът трябва да бъде за инвестиция, 
съответстваща на размера на някоя от наградите в конкур-
са. 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 експерти, 
представители на общинската администрация и пловдив-
ски вузове ще оценяват работите на участниците. Ще бъ-
дат определени четирите най-добри бизнес плана, които 
ще спечелят паричните награди в конкурса. Победителят 
ще получи големия приз – чек на стойност 7000 лв., класи-
ралият се на втора позиция – 4000 лв., и двамата на трето 
място ще вземат по 2000 лв.

„Висшето училище по сигурност и икономика под-
крепя инициативата на община Пловдив. С решение на 
ръководството се учредява специална награда за най-мла-
дия участник в конкурса на стойност 500 лв.“, заяви ректо-
рът на вуза проф. Георги Манолов. Той уточни, че призът 
ще бъде връчен по време на церемонията по награждава-
нето и ще бъде допълнителен стимул за участниците в над-
преварата.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ТЪРСИ НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ ПРЕДПРИЕ-
МАЧИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
ВУСИ учредява специална парична награда за най-младия участник в конкурса

„Благодаря на ВУСИ и специ-
ално на проф. Манолов, който ви-
наги е подкрепял община Пловдив 
в стремежа ѝ да развитие на ини-
циативността на младите хора“, 
каза зам.-кметът Георги Титюков. 
Той отчете, че средно около 30 
проекта се състезават всяка годи-
на. „Община Пловдив е единстве-
ната, която организира такъв кон-
курс. С провеждането му даваме 
шанс на младите хора да реализи-
рат своите добри бизнес идеи“, обясни Георги Титюков и 
напомни, че крайният срок за представяне на проектите е 
14.02.2020 г.

След презентацията на условията за конкурса студен-
тите използваха присъствието на зам.-кмета на общината 
и му зададоха въпроси, свързани със спортните съоръже-
ния и зали в града, изграждането на алеи за велосипеди-
стите, младежките дейности и т.н. Георги Титюков увери 
бъдещите висшисти, че администрацията прави всичко 
възможно и винаги отчита желанието на пловдивчани. 
„Ще имаме предвид мненията ви за бъдещото развитие на 
града“, каза зам.-кметът на Пловдив. Той приветства ак-
тивността на студентите и благодари на ръководството на 
Висшето училище по сигурност и икономика за дългого-
дишното сътрудничество. ВВ

В публичната лекция участваха и представители на 
ръководството на вуза, които приветстваха идеята на 
пловдивската полиция. „Поздравяваме Ви за кампанията 
„Отговорни на пътя“, която има за цел да ни напомни за 
опасностите, които крие шофирането. С удоволствие се 
присъединяваме към нея и изразяваме пълната си подкрепа 
към усилията на КАТ за намаляване на жертвите при път-
нотранспортни произшествия“, заяви пом.-ректорът на 
ВУСИ гл.ас. Иван Петров.

Главният секретар на ВУСИ проф. д-р Никифор Сте-
фанов направи презентация на най-честите причини, во-
дещи до пътнотранспортен травматизъм, и апелира за 
спазване на правилата за движение.

След края на откритата лекция студентите от 

професионално направление „Национална сигурност“ се за-
познаха с техническото оборудване на патрулните авто-
мобили на „Пътна полиция“. Инспектор Ботьо Гиргинов 
подчерта, че използваните съвременни устройства за ре-
гистриране на пътните нарушения свеждат до минимум 
човешкия фактор, като по този начин неизбежността на 
санкциите действа дисциплиниращо на шофьорите. Сту-
дентите имаха възможността да се запознаят с работа-
та на съвременните камери, придобили популярност като 
„триноги“. Някои от присъстващите пожелаха на място 
да проверят дали дължат глоби към КАТ. За тяхна радост 
и облекчение се оказа, че са изрядни, което за пореден път 
доказа, че студентите на ВУСИ са отговорни и спазващи 
правилата млади хора. ВВ
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ
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Георги Марков – член

Габриела Арабаджиева – член

Несрин Исмаил – член



стр. 9ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

Висшето училище по сигурност и икономика 
награди студентите с отличен успех за 8 де-

кември. На тържествено академично заседание по 
повод на студентския празник на най-добре пред-
ставителите се през учебната година възпитаници на 
вуза бяха връчени грамоти, подаръци и стипендии.

Ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов 
приветства младите хора: „Поздравявам ви по повод 
на 8 декември – Деня на българските студенти! Това е 
празник на академичното вдъхновение, на младост-
та и дързостта, но също така и на мъдростта и зре-
лостта. Празник, който препотвърждава непреход-
ността на университетската идея във времето, сти-
мулира стремежа към познание и духовно общуване, 
окрилява мечтите към широки хоризонти“. Проф. 
Манолов подчерта пред препълнената аудитория, че 
обучението се извършва по актуализирани учебни 
програми, които са изцяло съобразени с нормативи-
те на Министерството на образованието и науката, 
както и с изискванията на работодателите. „Лек-
ционните курсове са детайлно обсъдени с експерти 
по сигурността и представители на бизнеса, които 
потвърждават търсенето на специалисти именно с 
такива профили. Учебните планове са разработени 
в съответствие с изискванията на международните 
стандарти и осигуряват високо ниво на практически 
умения. Убеден съм, че търсенето на дипломирани 
експерти от страна на частните компании и дър-

ВУСИ НАГРАДИ СТУДЕНТИТЕ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ
НА ТЪРЖЕСТВЕНО АКАДЕМИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Церемонията е по повод на 8 декември – Деня на българските студенти

жавните институции ще бъде много голямо, защото 
знанията, които вие придобивате в процеса на обу-
чение, са високоценени и са ключови за бъдещата ви 
кариера“, подчерта ректорът на ВУСИ.

По време на тържественото заседание бяха от-
личени проф. д-р Илин Савов и проф. д-р Милена 
Тепавичарова. С решение на академичното ръковод-
ство те получиха грамоти и Почетния знак на вуза за 
принос в развитието на Висшето училище по сигур-
ност и икономика.

Председателят на Студентския съвет на вуза 
Стефка Бангова също поздрави ръководството и 
своите колеги: „8 декември е изпълнен с ентусиазъм 
и изразява стремежа ни към знанието, което стои 
в основата на всеки успех. Благодаря на преподава-
телите, че са до нас, защото академичният им дух и 
всеотдайността им са от полза за всички, поели по 
пътя на просветата и науката. Пожелавам на всички 
да бъдат здрави, целеустремени и нека със сърце да 
следваме мечтите си. Знам, че във Висшето училище 
по сигурност и икономика ще изживеем най-пре-
красните си студентски години, както и ще открием 
нови приятели, с които да преминем през бурите на 
живота“.

По традиция студентите отпразнуваха 8 декем-
ври с щуро парти с много песни, буйни танци и по-
зитивни емоции. А наздравиците бяха с пожелания 
за успешно взети изпити и житейски успехи. ВВ
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СТУДЕНТКАТА И ПЕВИЦА ЦВЕТИНА ЦВЕТКОВА: 
ВЪВ ВУСИ ПОЛУЧАВАМЕ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАНИЯ, 
ОТНАСЯТ СЕ КЪМ НАС С ВНИМАНИЕ И ГРИЖА

Цветина, как се зароди любовта ти 
към музиката?

Най-вероятно се е родила заедно с мен, още 
като дете обичах да пея. Обожавам музиката и не 
мисля, че животът щеше да е толкова хубав без 
нея.

Виждаш ли пеенето като свое профе-
сионално призвание?

За мен музиката е призвание, но не знам как-
во ще бъде развитието ми в тази област и в каква 
посока ще потръгне животът ми. Нямам голя-
ма компания зад гърба си, уча се от натрупания 
опит.

Как реагира семейството ти, когато 
започна с музиката?

В началото родителите ми не бяха съгласни, 
но с времето разбраха, че това е моята страст, и 
ме подкрепиха. Сега много се гордеят с мен и се 
радват на всичките ми песни. Тук е моментът да 
благодаря и на всички, които харесват моята му-
зика. Мисля, че те усещат различна емоция, коя-
то предавам с песните си.

Как пишеш текстовете за песните?
Пиша, когато имам муза за създаване на 

нещо ново. При всеки отделен текст е различ-
но, емоцията е различна, аз самата съм различ-
на. Единственото, за което мисля в този момент, 
е текстът да има смисъл, да носи ясно послание. 
Когато пиша, не спирам, докато не съставя целия 
текст. А понякога това ми отнема цели нощи.

Кой жанр в музиката ти допада най-
много?

Обичам да слушам всякаква музика, на раз-
лични езици. Уважавам всеки стил и всяка хуба-
ва песен.

Студентка си във ВУСИ. Как успяваш 
да съчетаваш ангажиментите си?

Имам много стриктен график със задачи, 
които старателно записвам в тефтера си. Поня-
кога ангажиментите ми са за един, дори за два 
месеца напред. Натоварено е, но това ми харесва. 
Аз съм деен и енергичен човек.

Как разбра за ВУСИ и защо се насочи 

към тази специалност?
За Висшето училище по сигурност и иконо-

мика научих от интернет и социалните мрежи. 
Разпитах и мои близки приятели, които изказаха 
положително мнение за вуза.

Ще има ли песен с елемент от крими-
налистиката?

Предполагам, че в клип към някоя нова пе-
сен – определено да!

Как реагират колегите ти, когато 
разберат, че се занимаваш с музика?

Нямам представа какво мислят, не съм ги пи-
тала. Но виждам много мои колеги и приятели, 
които определено ми се радват и ме подкрепят.

Има ли сред тях музикални надежди?
По време на учебния процес във ВУСИ реша-

ваме сложни казуси, свързани със сигурността. 
Разглеждаме и въпроси от областта на правото, 
говорим за престъпленията, за наказанията. Не 
ми остава време да погледна колегите си през 
призмата на музиката, но знае ли се? Някой от 
тях може да ни изненада. (Смее се)

Какво мислиш за ВУСИ?
Ръководството и преподавателите във Ви-

сшето училище по сигурност и икономика под-
хождат към студентите с внимание и грижа. Тех-
ническата база е на високо ниво, а академичният 
състав ни дава възможност да натрупаме знания 
и умения, които са в синхрон с новите предизви-
кателства пред икономиката, сигурността и упра-
влението на държавата. Силно впечатление ми 
правят и някои преподаватели, които със своята 
експертност и опит са изключителен пример и ни 
действат много мотивиращо.

Какво ще кажеш на тези, които все 
още се колебаят дали да имат висше об-
разование?

Висшето образование дава възможност за 
развитие на личността. Младите хора в България 
трябва да разберат това и да бъдат последовател-
ни и амбициозни. Само така могат да постигнат 
мечтите си и да допринесат за прогреса на обще-
ството и държавата. ВВ

Цветина Цветкова е родена в Пазарджик, където 
учи в езикова гимназия „Бертолт Брехт“. Пре-
мества се да живее в Пловдив, завършва магис-
тратура и развива собствен бизнес. В момента 
е студентка IV курс във Висшето училище по си-
гурност и икономика, специалност „Криминалис-
тика“. От три години се занимава с музика, на-
писала е осем авторски песни, които имат хиля-
ди харесвания и коментари в социалните мрежи. 
Поддържа собствен блог и канал в YouTube.
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