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Професионално направление „Икономика“ е едно от основните звена в структурата на ВУСИ, което 
предлага утвърдени и актуални специалности в образователно-квалификационните степени „бакала-
вър“ и „магистър“. Обучението в тях се извършва от висококвалифициран преподавателски състав, гъв-
каво адаптирани актуални учебни планове и програми в нова и модерна материално-техническа база. 
Придобитите теоретични знания и практически умения на успешно дипломираните студенти им га-
рантират бърза и безпроблемна реализация като приложни и аналитични специалисти, оперативни, 
функционални и линейни мениджъри в малки, средни и големи предприятия, мениджъри на търговски ве-
риги, банки, инвестиционни дружества и фондове, консултантски фирми, бизнес мрежи, дилъри и брокери 
на стокови и фондови борси, търговски посредници и дистрибутори, частни предприемачи и др.

Висшето училище по сигурност и икономика е eдно от най-престижни-
те висши училища в страната, което подготвя високоспециализирани 
експерти в три професионални направления – „Национална сигур-
ност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Дипломите от 
ВУСИ в тези специалности носят най-висок облагаем доход в Пловдив, 
показват данните на Рейтинговата система за 2019 г. ВУСИ е № 1 в ре-
гиона по този критерий, като дипломираните студенти от направление 
„Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход 1147 лв., 
и е на престижното 6-о място в страната, подобрявайки с една позиция 
класирането си от предходната година. Завършилите „Икономика“ по-
лучават среден облагаем доход 1481 лв., който е с цели 318 лв. повече 
от класирания на второ място по този индикатор университет в Пло-
вдив! За направлението „Администрация и управление“ вузът отново 
е регионален лидер, като завършилите имат среден месечен облагаем 

доход 1161 лв., сочат данните на НОИ и АдминУни. Учебните програми са актуализирани и изцяло съобразени с нормати-
вите на Министерството на образованието и науката, както и с изискванията на работодателите. Всички специалности са 
иновативни и изключително перспективни, а търсенето на дипломирани експерти от страна на частните фирми и държав-
ните институции е много голямо. Знанията и уменията са ключови за бъдещата кариера на студентите и гарантират безпро-
блемно намиране на работа, и дори стартиране на собствен бизнес.
Студентите на ВУСИ се обучават в нова, свръхмодерна учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. 
Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали за бойни изкуства, криминалистика, хотели-
ерство, ресторантьорство и др. ВУСИ получи само отлични акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване 
и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната 
система за институционалната акредитация на Висшето училище, което продължава възходящата си тенденция на развитие, 
утвърждавайки се сред топуниверситетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение. 

Професионално направление „Национална сигурност“ подготвя високоспециализирани 
експерти в сферата на националната сигурност в образователно-квалификационните сте-
пени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Студентите придобиват знания за характера на на-
ционалната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, умения и 
навици за работа с мигранти и бежанци, за обработка, съхранение и опазване на информаци-
ята в публичния и частния сектор, за изграждане на системи за управление при кризи и оценка 
на риска . Придобиват умения за разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушите-
ли, за работа в трудни или извънредни обстоятелства, за работа със специални средства, а 
така също и за извършване на процесуални действия в досъдебното производство.

Предлаганите специалности в професионално направление  „Администрация и управление“ 
осигуряват задълбочена теоретична подготовка и управленски компетентности на бъдещите 
мениджъри в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. 
Придобитите теоретични знания и практически умения гарантират бърза и безпроблемна ре-
ализация като ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации, 
функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации, спе-
циалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури и др.

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ИКОНОМИКА

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

www.vusi.bg
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Уважаеми читатели,

Пред Вас е сигналният брой на 
бюлетина Blacksea Caspia. Той 

е издание на Лабораторията по 
проблемите на Черноморския и 
Каспийския регион (ЛПЧКР) при 
ВУСИ – изследователско звено, 
което се занимава с изследва-
нето и анализирането на бурните 
геополитически и геоикономиче-
ски промени, превърнали зони-
те около двата водни басейна в 

общо пространство с ключово значение за глобалната си-
гурност, за енергийната безопасност на Европа и за транс-
порта и логистиката по съперничещите си маршрути на Ве-
ликия копринен път.

Древните римляни са казвали: „Думите отлитат, писано-
то остава“. В условията на дигитализация и на четвъртата 
индустриална революция бихме могли да перифразираме: 
„Написаното в интернет отлита, а отпечатаното на хартия 
може и да остане“. Затова създадохме книжния бюлетин 
към сайта https://blacksea-caspia.eu/, създаден, списван и 
поддържан от доброволците в ЛПЧКР. В него ще можете да 
откривате каталози на публикациите в сайта, важни акцен-
ти от общия информационен поток и анализи на ставащото.

Малко по-нататък в бюлетина ще стане дума за хвърча-
щото килимче, което е необходимо на изследователите, 
които искат да проследят взаимовръзките между протича-
щите процеси в двата синергично свързани региона, тех-
ните причини и последствия. Качете се без страх на него и 
да се опитаме да видим общата картина около двата водни 
басейна, където днес се пише важна част от историята на 
света.

доц. д-р Теодор Данаилов, главен редактор на Лабора-
торията по проблемите на Черноморския и Каспийския ре-
гион при ВУСИ „Blacksea Caspia“
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  Ние от ИнУИР работим за устойчивото икономическо развитие и 
подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Репу-
блика България. Мисията ни – активно да насърчаваме предпри-
емачеството, е водеща във всичко, което правим.

  Чрез организиране, подпомагане и изпълняване на изследва-
ния и програми, свързани с устойчивото икономическо развитие, 
антимонополното законодателство и доброто корпоративно упра-
вление, ние се стремим да повишим конкурентоспособността и 
реиндустриализацията на българската икономика.

  Важна част от ядрото на нашата мисия е подпомагането с науч-
ноизследователски, популяризаторски и информационни средства 
на развитието на индустриалните отношения и социалния диалог 
в България.

  В изследванията и разработките си целим постигане на науч-
ноприложни резултати на високо академично ниво, които биха 
били от полза за българския бизнес и с които Фондацията ще се 
гордее.

  За нас информираността е най-добрият инструмент.

Основните цели, които Фондацията си поставя, са:

•  Да способства за устойчивото икономическо разви-
тие, подобряване на бизнес средата и инвестиционния 
климат в Република България, насърчаване на предпри-
емачеството, повишаване на конкурентоспособността и 
реиндустриализация на българската икономика и подпо-
магане на дейността на икономическите субекти в съ-
ответствие с най-добрите практики.

•  Да спомага за развитието на индустриалните отно-
шения и социалния диалог в България, включително и чрез 
идентифициране на най-добри практики от световния и 
европейския опит.

•  Да събира, анализира и предоставя информация, да из-
следва и прави оценка на създаването и прилагането на 

административните актове и законите, свързани с по-
добряване на антимонополното законодателство и кор-
поративното управление.

•  Да създава иновативни практики и да развива социал-
ни и технически иновации, да подпомага и изпълнява пуб-
лични и граждански инициативи, проекти, изследвания 
и разработки в областта на устойчивото икономическо 
развитие, антимонополното законодателство и корпо-
ративното управление.

•  Да развива и укрепва партньорството между бизнеса, 
държавата, общините и организациите на гражданско-
то общество на национално, регионално и международ-
но ниво, като насърчава диалога и взаимодействието за 
постигане на целите на Фондацията.

МИСИЯ

ЦЕЛИ

ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ
И КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН (ЛПЧКР)

ПРИ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Висшето училище по сигурност и ико-
номика (ВУСИ) създаде научноизсле-
дователско звено, което да се зани-

мава с изследователска работа в областта 
на проблемите на Каспийския и Черно-
морския регион.

Това стана с Решение на заседанието 
на Академичния съвет на ВУСИ, състояло 
се на 25 юни 2019 г., с Протокол № 4 от 
25.06.2019 г.

След огласяването на инициативата за 
създаване на Лабораторията по пробле-
мите на Черноморския и Каспийския ре-
гион (ЛПЧКР) Академичното ръководство 
на ВУСИ взе решение в рамките на въз-
можностите си да включи проблема за 
безопасността на Каспийския и Черномор-
ския регион и в частност на Закавказието 
в своите учебни планове и програми.

След консултации с академичния състав 
на ВУСИ започва включването в учебните 
планове и програми на:

- въпроси на етнологията и етносоци-
ологията на Закавказието; проблеми на 
етнополитическите и националните проти-
воречия в Закавказието;

- проблемите на тероризма, породени от 
етнополитическите и националните проти-
воречия в Закавказието;

- историческите аспекти на въпросната 
проблематика;

- актуалните геополитически, геострате-
гически и геоикономически проблеми на 
Закавказието.

Осъществяването на тези намерения се 
извършва последователно. Въпросите, 
визирани по-горе, могат да бъдат вклю-
чени в курсовете на съществуващите 
учебни дисциплини, а също така могат 
да бъдат създадени и нови дисциплини 

в съответствие с възможностите на ака-
демичния състав на ВУСИ, с параметрите 
на учебните планове и програми и с не-
обходимостите на учебния процес и на 
научноизследователската дейност на ВУСИ 
като цяло.

Осъществяването на тези намерения е 
пряко свързано с работата на Лаборато-
рията по проблемите на Черноморския и 
Каспийския регион.

Лабораторията участва в международно-
то сътрудничеството между ВУСИ и чуж-

дестранни учебни заведения, като особен 
акцент се поставя върху възможностите 
за обучение по специални индивидуални и 
докторантски програми.

Лабораторията участва и в логистичната 
поддръжка на български и чуждестран-
ни изследователи, работещи в България 
в рамките на някакво сътрудничество с 
ВУСИ.

След като беше взето решение от стра-
на на академичното ръководство, беше 
създаден уебсайт на Лабораторията

 https://blacksea-caspia.eu/
В сайта се поместват аналитични публи-

кации, конюнктурни анализи, бързи реак-
ции на събития и др.

ЛПЧКР подпомага работата на бакала-
върските и магистърските програми, и 
особено на Докторантското училище при 
ВУСИ, в областите, в които извършва 
своята научноизследователска работа.

Работата по основните задачи на ЛПЧКР, 
визирани по-горе, вече се води интензив-
но независимо от кратката история на из-
следователското звено.

Финансиране на работата на Лаборатори-
ята:

Предвижда се първоначално в рамките 
на достатъчно дълъг период Лаборатори-
ята да се самофинансира изцяло. Това се 
извършва най-вече с доброволен труд на 
ангажираните в него участници. В перс-
пектива се очаква и привличане на сред-
ства от различни партньори на ЛПЧКР.

Лабораторията разполага със собствена 
банкова сметка, с която оперира в рамки-
те на счетоводството на ВУСИ.

ЗАДАЧИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
• Подпомагане на подготовката на 
студентите и докторантите във 
ВУСИ по проблемите на държавите 
от Черноморския и Каспийския ре-
гион.
• Изследователска и публикационна 
дейност по проблемите на държа-
вите от Черноморския и Каспийския 
регион.
• Подготовка на документи по раз-
лични въпроси от заявената про-
блемна област, които да се връч-
ват на държавни институции, 
включително и на Министерството 
на външните работи (МВнР), след 
съответно съгласуване с акаде-
мичното ръководство.
• Привличане за обучение във ВУСИ 
на студенти и докторанти от дър-
жавите от визираните региони, 
особено от Закавказието.

К Ъ М  Ч И Т А Т Е Л Я
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Доц. д-р Теодор Данаилов Дечев – 
редовен доцент във ВУСИ и гост-до-
цент в УНСС. Специалист в областта 
на индустриалните отношения и си-
гурността, както и по проблемите 
на етническите конфликти в Закав-
казието. Изследовател на съвремен-
ните геополитически и икономически 
реалности в региона.

Доц. д-р Дария Крачунова-Нико-
лиева – дългогодишен доцент по 
история в СУ „Св. Климент Охридски“ 
и в Колежа по туризъм (за известен 
период заместник-ректор на Колежа 
по туризъм). Специалист в областта 
на така наречения „черен ислям“. 
Автор на многобройни публикации 
в различни области, в това число и 
на тоталитарната политическа и 
естетическа пропаганда като пред-

шественик на съвременни медийни и 
комуникационни феномени от типа 
на „хибридните войни“. Собственик 
и мениджър на издателство „Свят. 
Наука“, издало до момента над 100 
книги.

Д-р Надия Теодоровна Бойко – на-
учен сътрудник в Института по ли-
тература „Тарас Шевченко“ при На-
ционалната академия на науките на 
Украйна. Заместник главен редактор 
на академичното списание „Дума и 
време“. Един от основните редак-
тори и автори в Енциклопедията на 
украинската литература. Владее ук-
раински, руски, български и английски 
език.

Георги Станков – магистър по 
психология, със собствена психо-
логическа практика в град Хасково. 
Работи над докторска дисертация 

по политически науки, която трябва 
да бъде защитена през 2020 година. 
Освен с работата си като психолог 
се занимава с креативни проекти, 
има собствено предаване в YouTube 
и сериозен научен интерес към пси-
хологическите травми, нанесени от 
участие във военни действия и от 
етнически прочиствания. Автор на 
публикации по въпросите на така на-
речените „исторически, транспоко-
ленчески травми“.

Боряна Василева Иванова – магис-
тър по национална сигурност, завър-
шила ВУСИ със специалност „Нацио-
нална сигурност и противодействие 
на тероризма“.

Ивайло Попов – дипломант по на-
ционална сигурност във ВУСИ. Съав-
тор на три публикации (две – излезли 
в издания на ВУСИ, третата е под пе-
чат) по проблемите на етническите 
конфликти и политическото насилие 
в Закавказието.

Михаил Новак – системен админи-
стратор на Института за литера-
тура при БАН, по образование бого-
слов. С учредяването на ЛПЧКР той се 
зае с електронните комуникации на 
Лабораторията.

ИЗследователи в състава на Лабораторията
по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) 

при Висшето училище по сигурност и икономика
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А К Т У А Л Н О

В днешното време на динамична глобали-
зация, срещу която, както казваше Ману-
ел Кастелс, постоянно противостои „сила-

та на идентичността“, в обстановката на нова, 
четвърта поред, индустриална революция, 
предизвикана преди всичко от настъплението 
на изкуствения интелект и дигитализацията, и 
в условията на борба за лидерство между раз-
лични „велики сили“ – планетарни и регионал-
ни, възникват и нови геополитически и геоико-
номически реалности. Една от тези реалности е 
възникването на ново геополитическо 

пространство,
в което се решават ключови въпроси, свър-
зани с енергийната безопасност, глобалните 
превози и логистика, както и със сигурността 
в нейния регионален и глобален контекст в 
пространството около двата стратегически во-
дни басейна – Черно и Каспийско море.

Не е нужно човек да бъде особено наблюда-
телен, за да забележи, че за кратко време от 
региона около Каспийско море в посока към 
основни глобални потребители се изградиха 
нови магистрали за доставка на въглеводо-
родни енергоносители – газопроводът Тур-
кменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай 
и Южният газов коридор, включващ Южно-
кавказкия газопровод, Трансанадолския газо-
провод и Трансадриатическия газопровод. Въ-
глеводородните запаси на Туркменистан и на 
Азербайджан потекоха към големите потреби-
тели Китай, Турция и държавите от Югоизточна 
и Южна Европа, в т.ч. и Италия.

Изпълнява се амбициозният проект за газо-
провод Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия, за който се предполага, че може да 
се окаже „газопровод миротворец“ за разли-
ка от много други подобни „линейни обекти“, 
които предизвикаха в исторически план напре-
жение по протежението си.

Усилено се обсъжда изграждането на Тран-
скаспийския газопровод от туркменското 
пристанище Туркменбаши (Красноводск) до 
азербайджанското газово находище „Шах Де-
низ ІІ“, намиращо се недалеч от Абшеронския 
полуостров и столичния град Баку. Като се има 
предвид огромната газопроводна инфраструк-
тура, изградена с участието на азербайджан-
ската държава в последно време, и факта, че 
Туркменистан е държавата с четвъртите по 
големина запаси на природен газ, можем да 
си представим на какво излизане на европей-
ските газови пазари на тандема Баку – Ашха-
бад можем да станем свидетели в обозримо 
време.

Въпросът за удължаването на Южния газов 
коридор на изток с Транскаспийския газопро-
вод беше основна тема на първия Каспийски 
енергетичен форум, проведен това лято в Тур-
кменистан. На него станаха ясни тези, които 
са „за“ и „против“. „За“ проекта естествено са 
Азербайджан и Туркменистан, открито подкре-
пяни от ЕС и САЩ, а „против“ са Русия и Иран, 
макар и водени от съвсем различни мотиви и 
търсещи съвсем различни решения във въз-
никналата ситуация. Пак на този форум но-
воназначеният представител на ЕС за Средна 
Азия заяви категоричната подкрепа на ЕС за 
Транскаспийския газопровод и готовността на 
ЕС да го финансира. Консорциум с участието 
на световноизвестната компания „Манесман“ 
анонсира готовността си да изгради газопро-
вода. За да няма съмнение в геополитическата 
състоятелност на начинанието, в консорциума 
участва и голяма китайска държавна корпора-
ция. Едновременно с това свидетели сме и на 
шеметна надпревара кой от съперничещите си 
маршрути на Великия копринен път ще прево-
зи повече товари между Китай и Европа. В това 
състезание

фериботните връзки през Каспийско 
море играят ключова роля,

а икономическият съюз между Азербайджан, 
Грузия и Турция създаде железопътната линия 
Баку – Тбилиси – Карс, по която вече преми-
наха първите композиции от контейнери с по-
следна спирка в Прага. Ако погледнем и колко 
често трите държави провеждат съвместни 
военни учения, може да се каже, че съюзът 
се оформя не само като икономически. И още, 
пак Туркменистан представя вече своя участък 
от Великия копринен път – Лазуритовия път, 
който отново е трасе, което преминава и през 
Афганистан. От своя страна Узбекистан изнена-
да всички със своето бързо, и дори зрелищно 
завръщане в световната икономика, съчетано 
с големи амбиции в посока на развитието на IT 
индустрията.

В този геополитически кипеж Каспийският 
регион се оказва изходна точка на много ва-
жни енергийни магистрали, а Черноморският 
регион вече е територия, на която си съпер-
ничат маршрутите на ключови за енергийната 
сигурност и диверсификация съоръжения. 
Достатъчно е да споменем надпреварата 
между Южния газов коридор и т.нар. „Турски 
поток“. Освен това Черноморският и Каспий-
ският регион се оказват в сложна синергична 
връзка, която трябва да бъде постоянен обект 

на вниманието и на теоретици, и на практици, 
и на политици, и на учени. А не бива да отми-
наваме и факта, че при днешната жажда за 
човешки ресурси и „война за таланти“ Украйна 
се оказва истинско бойно поле между водещи 
европейски държави – на първо място Гер-
мания, Полша и Чехия – в съперничество за   
работната  ръка. Същите апетити за трудови 
ресурси са насочени и към Азербайджан и Уз-
бекистан. Тези процеси внимателно трябва да 
бъдат наблюдавани и осмисляни, както и да се 
предлагат насрещни ходове, които България 
би трябвало да предприема в тази обстановка.

При тези обстоятелства подходът към такъв 
мащабен геополитически и геоикономически 
въпрос може да бъде само интердисциплина-
рен и едно висше училище като ВУСИ побърза 
да създаде съответния научен и организацио-
нен инструментариум за изследване на визи-
раните проблеми. Беше учредена 

Лаборатория
по проблемите на Черноморския

и Каспийския регион (ЛПЧКР),
беше създаден и сайтът https://blacksea-
caspia.eu/ към ВУСИ. Защото, ако тръгнем от 
изгрева към залеза, т.е. от изток на запад, ще 
видим, че в Азербайджан е налице Нагорнока-
рабахският конфликт; в Грузия сме свидетели 
на сепаратизма в Абхазия и Южна Осетия; оку-
пацията на Крим и войната в Донецка и Луган-
ска област са споходили Украйна; а Молдова си 
„има“ проблема с Приднепровската република. 
Или, както се оказва, т.нар. „замразени кон-
фликти“ – рожби на различни форми на сепа-
ратизъм и иредентизъм, не са и толкова „зам-
разени“. Те са тлеещи, припламващи и взимат 
голям брой човешки жертви всяка година, 
особено конфликтите в Нагорни Карабах и в 
Източна Украйна. Затова насочихме погледите 
си към Черноморския и Каспийския регион 
като учени и като хора, които взимат участие 
и в практическата страна на протичащите про-
цеси. Именно поради това вече няколко месе-
ца наблюдаваме и анализираме протичащите 
събития в Азербайджан, Армения, България, 
Грузия, Закавказието, Иран, Казахстан, Кас-
пийско море, Румъния, Русия, Туркменистан, 
Турция, Черно море, Узбекистан и Украйна.

Надяваме се да привлечем колкото се може 
повече читатели и съмишленици в това геопо-
литическо пътешествие, по-голямата част от 
което би трябвало да се извършва на „хвърча-
щото килимче“ на Изтока.

Редколегия на ЛПЧКР
https://blacksea-caspia.eu/

Новите геополитически и геоикономически реалности 
в Черноморския и Каспийския регион и регионалната синергия



“Login Card” е универсална дискаунт карта за пазаруване на стоки и услуги на територията на цяла-
та страна. Тя дава право на картодържателя да получи на място, веднага, в момента  на покупката 
определена отстъпка от цената на стоката или услугата, без никакви допълнителни ангажименти и 
задължения. Списъкът на стоките и услугите покрива на практика цялата потребителска кошница на 
съвременния човек - от горива и електроенергия през хранителни продукти, лекарства и здравни 
услуги до развлечение и свободно време.

Редица национално представени и социално отговорни компании споделят нашите виждания за 
корпоративната отговорност и солидарност в съвременния свят и се включиха в нашата програма. В 
замяна те получават допълнителна клиентска база, лоялни клиенти и възможност за гъвкава марке-
тингова политика. Ако имате желание да чуете повече за ползите от партньорството с Логин Кард за 
Вашата компания, можете да се свържете с нас тук.

Списъкът на нашите партньори, от които можете да получите отстъпка се увеличава и актуализира 
непрекъснато. Следете за нов обект близо до Вас!

ТЪРСИ ОБЕКТИТЕ С ЛОГОТО НА LOGIN BULGARIA – 
ЕДНА КАРТА – ВСИЧКИ ОТСТЪПКИ!
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А Н А Л И З И

СИНЕРГИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН:  
ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И НОВАТА ДИНАМИКА  
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ РИСКОВЕ

В геополитическата и геоикономиче-
ската система се наблюдава про-

цес на усложняване и повишаване на 
рисковете, които често влизат в хар-
мония с новите заплахи и предизви-
кателства на съвременния свят. Този 
процес има темпорален характер, то-
ест всеки регион си има свой ритъм на 
трансформация. Съществуват региони, 
които се намират, образно казано, в 
„погранично състояние“ – между по-
тенциална дестабилизация и по-ди-
намично регионално сътрудничество. 
Регионите от такъв тип обикновено са 
много чувствителни към разнородните 
рискове и могат да бъдат взривоопас-
ни в геополитически и геоикономи-
чески аспект. По наше мнение Чер-
номорският басейн на сегашния етап 
влиза в списъка на тези региони. За 
него минимизацията на текущите ри-
скове е жизненоважна. 

В контекста на съществуващите гло-
бални системи Черноморският басейн 
може да бъде характеризиран и като 
пограничен регион. Този геополити-
чески ареал географски и икономи-
чески свързва Югоизточна Европа с 
Каспийския басейн и Китай в рамките 
на проекта „Един пояс, един път“. В 
този смисъл той е принципно важен, 
свързващ мост между държавите от 
Южен Кавказ (най-вече Азербайджан 
и Грузия) и страните от Източна Европа 
(на първо място Украйна).

Този геополитически и геоикономи-
чески статут и функционалността на 
Черноморския басейн изискват съз-
даването на такава сигурна и стабил-
на геополитическа и геоикономическа 
среда, в която би била възможна ми-
нимизацията на рисковете.

В региона на Черноморския ба-
сейн основните политически центро-
ве на света започнаха да водят още 
по-ожесточена борба за сферите си 
на влияние и за интересите си. САЩ, 
ЕС, Китай и Русия на този етап водят 
рискована барба за региона. Китай 
действа основно в геоикономическа-
та плоскост чрез проекта „Един пояс, 
един път“. Но никой не се съмнява, че 
зад това се крият и геополитическите 
интереси на Поднебесната империя.

Някои актьори в дадения регион по-
някога съзнателно прибягват до твър-
да сила (hard power). Това се прави за 
коригиране на поведението или ин-
тересите на конкурентите в дадения 
регион. В резултат на тази разнопо-
сочност на геополитическата и гео-
икономическата активност в дадения 
регион се появиха няколко огнища на 
риск.

Проблемът с Кримския полуостров, 
сепаратизмът и военният конфликт в 
Донбас, сложната конкуренция око-
ло енергийните проекти, търговските 
войни, санкциите и други фактори пре-
връщат Черноморския басейн в арена 
на опасни сценарии за нарушаване 
на стабилността и развитието на ико-
номическото сътрудничество. В този 
ракурс струпването на допълнителна 
военна сила в Черноморския басейн от 
страна на определени блокове, съюзи, 
а също така и актьори от региона, из-
глежда като сериозно препятствие за 
развитието на сътрудничеството в ге-

оикономическата плоскост.
А реално държавите от региона и 

съседните му региони имат огромен 
исторически, геополитически, геоико-
номически, транспортен и енергиен 
потенциал за сътрудничество. В това 
можем да се убедим с примера за 
сътрудничеството между Украйна и 
Азербайджан. До 2013 година стокооб-
оротът между Азербайджан и Украйна 
надхвърляше един милиард американ-
ски долара. Но известните ни събития 
и въоръженото противопоставяне в 
този регион се отразиха крайно нега-
тивно на развитието на тази динамика. 
По данните от 2015 година стокооборо-
тът между двете държави е вече само 
333 милиона американски долара. 
През следващите три години на наши-
те две страни ни се удаде да вдигнем 
този показател два пъти и половина и 
през 2018 година той достигна 829 ми-
лиона американски долара.

По този начин източник на геоико-
номическите рискове в Черноморския 
басейн са не самите геоикономически 
особености на региона, а геополити-
ческата борба за лидерство в него. 
Това придава нова динамика на вза-
имодействието на геополитическите и 
геоикономическите рискове в дадения 
регион. Тази динамика е характерна с 
това, че с времето стават все по-слож-
ни прогнозирането и управлението на 
рисковете с цел осигуряване на без-
опасност, опазване на политико-ико-
номическата стабилност и развитие на 
геоикономическото сътрудничество.

Азер Худиев, извънреден и пълно-
мощен посланик на Азербайджан в 
Украйна



BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ



h t t p s : / / b l a c k s e a - c a s p i a . e u 11

BLACKSEA CASPIAЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

[1] Туркменистан остава най-важният доставчик на природен газ за Китай  
Автор: Хусейн Хасанов, Trend.az, Дата: 10.01.2020, Региони

[2] ЕС е готов да помогне на Азербайджан с най-новите технологии за произ-
водство на електроенергия от възобновяеми източници  
Автор: Ляман Зейналова, Trend.az, Дата: 10.01.2020, Региони

[3] В Ашхабад планират мащабни работи за модернизация на енергийната 
система  
Автор: Хусейн Хасанов, Trend.az, Дата: 9.01.2020, Региони

[4] Туркменистан обсъжда перспективите на сътрудничеството с Шанхайската 
организация за сътрудничество (ШОС)  
Автор: Хусейн Хасанов, Дата: 9.01.2020, Региони

[5] „Procter & Gamble“ възнамерява да започне производство в Узбекистан  
Автор: Фахри Вакилов, Trend.az, Дата: 7.01.2020, Региони

[6] Казахстан и ОАЕ се готвят да подпишат споразумение в областта на авто-
мобилните съобщения  
Автор: Наргиз Садыхова, Дата: 7.01.2020, Региони

[7] Кестутис Янкаускас: За ЕС сключването на ново споразумение с Азербай-
джан си остава един от главните приоритети  
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 7.01.2020, Региони

[8] Историческата травма: когато гръм удари, как ехото (не) заглъхва 
Автор: Георги Станков, Дата: 5.01.2020, Анализи

[9] Турските депутати подкрепиха изпращането на войски в Либия 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 2.01.2020, Региони

[10] Иран и Азербайджан ще свържат автомобилните и железопътните си 
магистрали 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 02.01.2020, Региони

[11] Връчено е обвинение на председателя на Конституционния съд на 
Армения 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 31. 12. 2019, Региони

[12] В Армения възобновиха делото за терористичния акт в парламента през 
1999 година 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 30.12.2019, Региони

[13] Азербайджанската армия е провела повече от 70 учения през изминалата 
2019 година 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 30.12.2019, Региони

[14] Газопроводът „Саръарка“ е въведен в експлоатация в Казахстан 
Автор: Наргиз Садъхова, Trend.az, Дата: 30.12.2019, Региони

[15] Турция е увеличила пет пъти износа на произведения на отбранителната 
си промишленост за Узбекистан 
Автор: Руфъз Хафъзоглу, Дата: 29.12.2019, Региони

[16] Huawei дава началото на система за „умно образование“ в Узбекистан 
Автор: Фахри Вакилов, Trend.az, Дата: 29.12.2019, Региони

[17] Анкара осъди решението на съда в САЩ по делото на арменския терорист 
Хампиг Сасунян 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 29.12.2019, Тероризъм

[18] Тукменистан влезе сред десетте външнотърговски партньори на Узбекис-
тан с най-голям стокообмен с него 
Автор: Хусейн Хасанов, Дата: 28.12.2019, Региони

[19] Над Казахстан надвисна кадрови дефицит 
Автор: Джамиля Каримова, LS, Дата: 28.05.2019, Анализи

[20] Либийското правителство на националното съгласие с лидер Файез Сар- 
радж помоли Турция за комплекси за противовъздушна отбрана 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 27.12.2019, Региони

[21] Либия официално е поискала военна помощ от Турция 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 27.12.2019, Региони

[22] Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще изпрати войски 
в Либия 
Автор: Reuters, Дата: 26.12.2019, Региони

[23] В Туркменистан е утвърден редът за регистрация на индивидуалните 
предприемачи 
Автор: Хусейн Хасанов, Дата: 26.12.2019, Региони

Северна Македония ще построи още един тръ-
бопровод за транспортиране на 

азербайджански газ

Автор: Ляман Зейналова, Trend.az 
Дата: 20.12.2019, Региони 

[24] Северна Македония ще построи още един тръбопровод за транспортиране 
на азербайджански газ 
Автор: Ляман Зейналова, Trend.az, Дата: 20.12.2019, Региони

[25] В Ашхабад се проведоха многостранни консултации по Специалната 
програма на ООН за Аралско море 
Автор: Хусейн Хасанов, Дата: 19.12.2019, Региони

[26] Пристанище Батуми не се продава, то вече е дадено под аренда, съобща-
ва Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 19.12.2019, Региони

[27] Армения поиска да купи грузинското пристанище Батуми 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 18.12.2019, Региони

КАТАЛОГ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В САЙТА BLACKSEA-CASPIA.EU 
ДО 25 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА, ПОДРЕДЕНИ ПО НИЗХОДЯЩ ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД

Кестутис Янкаускас: За ЕС сключването на ново 
споразумение с Азербайджан си остава един от 

главните приоритети

Автор: Ляман Зейналова
Дата: 7.01.2020,
Региони

каталог

Туркменистан остава най-важният 
доставчик на природен газ за Китай 

Автор: Хусейн Хасанов, Trend.az
Дата: 10.01.2020, Региони



28] Министерството на екологията на Казахстан призова Киргизстан към 
сътрудничество за спасяването на Аралско море 
Автор: Наргиз Садъхова, Trend.az, Дата: 17.12.2019, Региони

[29] В Баку започна семинар за ролята на частния сектор в селското стопан-
ство в рамките на действията по постигане на целите на устойчивото развитие 
Автор: Елдар Джанашвили, Trend.az, Дата: 17.12.2019, Региони

[30] Турските военни са в Либия 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 17.12.2019, Региони

[31] На частния сектор в Азербайджан се падат до 85 на сто от БВП 
Автор: Елдар Джанашвили, Дата: 17.12.2019, Региони

[32] Страните от Евразийската икономическа общност заедно ще възраждат 
производството на стругове 
Автор: Sputnik Armenia, Дата: 16.12.2019, Региони

[33] Гърция призовава да се ускори осъществяването на проектите за достав-
ка на азербайджански газ в Европа 
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 15.12.2019, Региони

[34] Хърватия огласи очакваните количества азербайджански газ, които да 
получи по IAP 
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 13.12.2019, Региони

[35] Националната банка на Украйна: Трудовите мигранти преведоха в Украйна 
9,7 милиарда американски долара 
Автор: „Громадське“/ГОРДОН, Дата: 12.12.2019, Региони

[36] Войната срещу паметта на Карекин Нъждех е в разгара си 
Автор: Вестник „Вахан“, Дата: 11.12.2019, Анализи

[37] Представителите на Русия, Иран и Турция провеждат консултации за Сирия 
в Нур-Султан 
Автор: ТАСС/Trend.az, Дата: 11.12.2019, Региони

Газопроводът Туркменистан – Афганистан – Пакис-
тан - Индия се строи според предви-

дения график

Автор: Хусейн Хасанов, Trend.az 
Дата: 11.12.2019, Региони

    

[38] Газопроводът Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия се строи 
според предвидения график 
Автор: Хусейн Хасанов, Trend.az, Дата: 11.12.2019, Региони

[39] Хърватското Министерство на околната среда и енергетиката: TAP и IAP 
могат да осигурят сигурност на газовите доставки за Хърватско 
Автор: Ляман Зейналова, Trend.az, Дата: 10.12.2019, Региони

Българският парламент ратифицира кредитното 
споразумение за интерконектора с Гърция IGB

Автор: Ляман Зейналова
Дата: 9.12.2019, Региони

[40] Българският парламент ратифицира кредитното споразумение за интерко-
нектора с Гърция IGB 
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 9.12.2019, Региони

[41] Халаф Халафов: Процесът на демаркацията на границата с Русия може да 
завърши в рамките на две-три години 
Автор: Елдар Джанашвили, Trend.az, Дата: 9.12.2019, Региони

Посланик Мамед Ахмедзаде:  
Азербайджан ще стане 

най-големият доставчик на 
енергоносители в Италия с 
въвеждането в експлоатация на 
TAP 

Автор: Ляман Зейналова, Trend.az
Дата: 9.12.2019, Региони

[42] Посланик Мамед Ахмедзаде: Азербайджан ще стане най-големият дос-
тавчик на енергоносители в Италия с въвеждането в експлоатация на TAP 
Автор: Ляман Зейналова, Trend.az, Дата: 9.12.2019, Региони

[43] Илхам Алиев прие руска делегация начело с Максим Орешкин – министър 
на икономическото развитие на Руската федерация 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 9.12.2019, Региони

[44] Срещата на най-високо равнище в „нормандски формат“. Пълен график 
на събитията 
Автор: РБК – Украйна/ГОРДОН, Дата: 9.12.2019, Региони

[45] В Баку се проведе среща на военни експерти от Азербайджан и Полша 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 7.12.2019, Региони

[46] Mirzo Ulugbek Innovations Center (MUIC) се влива в состава на IT Park 
Автор: Spot.uz, Дата: 7.12.2019, Региони

[47] Азиатската банка за развитие (АБР) кредитира държавния сектор на 
Азербайджан 
Автор: Елдар Джанашвили/Trend.az, Дата: 7.12.2019, Региони

[48] Грузинска холдингова компания започва нов бизнес проект в Баку 
Автор: Тамилла Мамедова/Trend.az, Дата: 6.12.2019, Региони

[49] Владислав Криклий, министър на инфраструктурата на Украйна: Трябва 
още повече да се разширяват възможностите на транспортния коридор TRACECA 
Автор: Анастасия Савченко/Trend.az, Дата: 6.12.2019, Региони

[50] Световната банка подписа споразумение за Аралско море в Ашхабад 
Автор: Хусейн Хасанов/Trend.az, Дата: 5.12.2019, Региони

[51] Азербайджан е намалил почти двойно вноса на цигари от Грузия 
Автор: Report.az, Дата: 5.12.2019, Региони

[52] Климкин за изявлението на Токаев: Или се бои от нещо, или играе 
някаква игра 
Автор: Павел Климкин/ГОРДОН, Дата: 5.12.2019, Анализи

[53] Северна Македония ще получи достъп до азербайджанския газ 
Автор: Ляман Зейналова, Дата: 4.12.2019, Анализи

[54] Азербайджан съобщи за скорошно подписване на голяма оръжейна 
сделка с Русия 
Автор: blacksea-caspia, Дата: 4.12.2019, Региони

[55] Президентът на Казахстан Токаев: Ние не наричаме станалото в Крим 
анексия 
Автор: Minval.az, Дата: 4.12.2019, Региони

Бюлетин на Л П Ч К Р  при В У С И
12

BLACKSEA CASPIA ЧЕРНОМОРИЕ - КАСПИЯ

каталог



[56] Роухани е заявил, че Иран може да започне да внася бензин догодина 
Автор: Trend.az/ТАСС, Дата: 3.12.2019, Региони

[57] В Узбекистан реформират Националната банка за външнотърговска 
дейност Узнацбанк 
Автор: Spot.uz, Дата: 2.12.2019, Региони

[58] Провеждат се тактически учения на ракетно-артилерийските подразделе-
ния на азербайджанската армия 
Автор: Кямал Сеидов, Дата: 2.12.2019, Региони

[59] Заместник-министърът на външните работи на Иран е обсъдил в Пекин 
ядрената сделка 
Автор: Trend.az, Дата: 2.12.2019, Региони

[60] В Иран обявиха за началото на серийното производство на крилатите 
ракети „Jask“ 
Автор: Press TV, Дата: 1.12.2019, Региони

[61] Паметникът на Гарегин Нжде като тест за Никол Пашинян 
Автор: Теодор Дечев, Дата: 30.11.2019, Анализи

[62] Посланик Волфганг Маниг: Германия приветства трудовата миграция от 
Азербайджан 
Автор: Елдар Джанашвили/Trend.az, Дата: 30.11.2019, Региони

Узбекистан може отново да пусне емисия еврооб-
лигации през 2020 година на обща стойност не 

по-малко от 500 
милиона долара

Автор: Газета.uz
Дата: 30.11.2019,
Региони

[63] Узбекистан може отново да пусне емисия еврооблигации през 2020 
година на обща стойност не по-малко от 500 милиона долара 
Автор: Газета.uz, Дата: 30.11.2019, Региони

[64] Повече от 2 милиарда американски долара ще са необходими за осъ-
ществяването на плана за развитие на Алмати в Казахстан 
Автор: Наргиз Садъхова, Дата: 29.11.2019, Региони

[65] Русия изкуствено променя етническия състав на населението на Крим – 
Тамила Ташева 
Автор: Милан Лелич, РБК – Украйна/ГОРДОН, Дата: 28.11.2019, Региони

[66] Представителката на ООН: В Армения 500 хиляди души страдат от различ-
ни форми на недохранване 
Автор: Арменски новини, NEWS.am, Дата: 27.11.2019, Региони

[67] Президентът Илхам Алиев: Ние изпитваме чувство на гордост от това, че 
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но-културен център

Автор: „Харьковские Извѣѣстия“ 
Дата: 8.11.2019, Региони
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Автор: ДИА на Туркменистан, Дата: 6.11.2019, Региони
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Автор: Светлана Божилова, Дата: 21.08.2019, Анализи
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Автор: Теодор Дечев, Дата: 22.02.2018, Анализи

[159] Кой ще отговори на Мария Захарова и Руското външно министерство? 
Автор: Милослав Йосифов, Дата: 16.02.2018, Анализи

[160] Глобалното движение за „Ислямска държава“ пуска корени и на 
Филипините 
Автор: Теодор Дечев, Дата: 16.03.2017, Тероризъм

[161] Франчайзинговата групировка на „Ал Кайда“ в Сомалия – „Ал Шабааб“, 
проведе ново нападение 
Автор: Теодор Дечев, Дата: 30.08.2016, Тероризъм

[162] Намаляващата външна подкрепа отслабва сирийския бунт 
Автор: Теодор Дечев, Дата: 29.07.2016, Тероризъм

[163] „Червеният човек си отива, но с много кръв“  
Автори: М. Калц и Е. Шуман, Дата: 11.03.2016, Анализи

[164] Осъденият Ахмет Муса е уахабит, мюсюлманите в Родопите са консерва-
тивни 
Автор: Юлиана Методиева, Дата: 16.02.2016, Анализи

Черният януари“ в Баку – 1990, Карабахският 
конфликт и разпадането на Съветския съюз

Автор: Теодор Дечев
Дата: 21.01.2019
Анализи

Пространствената недостатъчност на Армения

Автор: Левон Мелик-Шахназарян
Дата: 12.03.2018, Анализи

Узбекистан успешно емитира първите в историята 
си еврооблигации за 1 милиард американски 

долара

Автор: Spot.uz
Дата: 14.02.2019, Региони
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ГЛОБАЛНА ЖАЖДА ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – ОТ ЗАПАД НА ИЗТОК

Министерството на труда и социалната защита на 
населението на Казахстан е изчислило колко работ-
ни места ще бъде необходимо да се създават еже-
годно до 2025 година, предава онлайн изданието 
LS. По думите на министъра на труда Бердибек Са-
парбаев казахстанците ще трябва всяка година да 
създават около 380 хиляди нови работни места.

„Към 2025 година са възможни структурни 
дисбаланси, свързани преди всичко с дефицита на 
кадри със средна квалификация. Ще на-
малее търсенето на нискоквалифицирани 
кадри и ще нарасне търсенето на висо-
коквалифицирани. Допълнителната необ-
ходимост от кадри ще бъде за повече от 
573 хиляди души. Основната необходимост 

от кадри ще възникне в Туркестанска област, Шъм-
кент, Алмати и Нур-Султан. При това 23 процента от 
работниците сега нямат образование и нашата за-
дача е да намалим броя на работниците без квали-
фикация“, е отбелязал Сапарбаев.

По отношение на отделните отрасли по инфор-
мация на Министерството основното търсене се 
очак-ва в сферата на търговията и образованието 
при незначително съкращаване в областта на елек-
троснабдяването и на други индивидуални услуги.

Според думите на министъра до края на 2019 
година ще бъде създадена национална система за 
прогнозиране на трудовите ресурси. Нейната основ-
на задача ще бъде прогнозирането на търсенето на 
трудовите ресурси и формирането на предлагането 
на необходимите за икономиката кадри.

Според данни на изданието LS в периода яну-
ари-март 2019 година от Казахстан са заминали 
2500 души с висше образование, 2000 души със 
средно специално образование и 1900 души със 
средно образование.

Пак според данни на LS поради спада на раждае-
мостта в началото на 90-те години в Казахстан зна-

чително ще намалее притокът на нови 
работници на пазара на труда.

Автор: ДЖАМИЛЯ КАРИМОВА, LS

„Текстил-Контакт“ вече отдавна се е сблъскал с малко познатия на 
публиката проблем за настаняването на работа на чуждестранните ра-
ботници в Украйна.

В много отрасли, в това число и в нашия, текстилния, има кадрови де-
фицит. Него винаги го е имало, а през последните години с миграцията 
на трудовите ресурси стана още по-сложно. Допълнителен проблем е, че 
текстилните специалисти отдавна не ги обучават нито във вузовете, нито 
в училищата. Налага се или да обучаваме новопостъпилите направо в 
производството, или да каним текстилци от Узбекистан.

Но, уви, преди две години Министерският съвет е приел 
постановление, че минималната заплата за чужденците трябва 
да бъде не по-малка от десет минимални заплати, тоест 35 
хиляди гривни. Това е при положение, че те са готови да рабо-
тят и за по-малко пари, а ние не сме в състояние да плащаме 

толкова. При това още приблизително 17 хиляди гривни трябва да се 
платят под формата на данъци върху заплатата.

Освен това да се получи разрешение за работа на чужденец – това 
е огромен проблем и камара контрольори, включително и Службата за 
безопасност на Украйна (СБУ). Какво остава – да рискуваш, да не сключ-
ваш трудов договор и да плащаш в плик? Благодарим, но не... И как 
ще наредите на производствениците да заместват изтичащите трудови 
ресурси?

Аз вече съм огласявал този проблем. Но ще се повторя, че 
не виждам смисъл в тази норма и предлагам да бъде пре-
махната, колкото се може по-скоро! Още повече че тя се от-
нася не само за текстилния отрасъл.

Автор: АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ

Посланик Волфганг Маниг: 
Германия приветства 
трудовата миграция от 
Азербайджан

Извънредният и пълномощен посланик на 
Германия в Азербайджан Волфганг Маниг е 
заявил, че с оглед на повишаването на ико-
номическите показатели в Германия е приет 
нов закон, който ще влезе в сила от 1 март 
2020 година и ще позволи на квалифици-
раните работници, а също така и на хората, 
които искат да преминат обучение в Герма-
ния, да влизат в страната. По този начин има 
възможност за кръгова миграция на хората.

„Желаещите да работят в Азербайджан мо-
гат да заминат за Германия, за да преминат 
там през обучение, да получат професионална 
подготовка и да се върнат обратно в Азербай-
джан, което дава възможност на германски-
те компании да инвестират тук с цел търсене 
на квалифицирани работници, и което е ва-
жно – има сериозна възможност за по-добър 
и по-интензивен обмен не само на продукция 
и финансови средства, но и на квалифицира-
ни кадри“, е заявил Маниг, отбелязвайки, че 
дадената програма е един от основните мо-
дели на укрепване на приятелството между 
двете държави.

Автор: ЕЛДАР ДЖАНАШВИЛИ – Trend.az

Александр Соколовский, основател и ръководител на групата компании  
„Текстил-Контакт“ в Украйна: Как ще заповядате да заместваме изтичането на 

трудови ресурси от Украйна, ако на чужденеца трябва да се плащат 35 хиляди гривни?

МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА КАЗАХСТАН  
БЕРДИБЕК САПАРБАЕВ: НАД КАЗАХСТАН НАДВИСНА КАДРОВИ ДЕФИЦИТ

региони

Пълния текст на публикациите, можете да прочетете в сайта: https://blacksea-caspia.eu/
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1000 София, Улица „Три уши“ № 3, етаж 1 
(Натиснете бутона на звънеца за етаж 1)

Намира се точно до спирката на трамвай №5 на колелото при Съдебната палата, откъм страната на сградата на КНСБ.

e-mail: pension_consult@abv.bg 

ПЕНСИОННИ УСЛУГИ ПЕНСИОННИ УСЛУГИ 
И КОНСУЛТАЦИИИ КОНСУЛТАЦИИ

• 0897 028 666 • • 0897 028 666 • 

Кантора „Три уши 3”Кантора „Три уши 3”
Вече 11 години !

ПЕНСИОННИ УСЛУГИ ПЕНСИОННИ УСЛУГИ 
И КОНСУЛТАЦИИИ КОНСУЛТАЦИИ

 ● Изчисляване на стаж и преценка за пра-
вото на пенсия;

 ● Преценка началната дата на отпускане на 
пенсия;

 ● Попълване на заявление за отпускане 
пенсия; Подаване на заявленията и необхо-
димите документи за отпускане или преиз-
числяване на пенсии и добавки към тях;

 ● Попълване на заявление за смяна на вида 
на получаваната пенсия и подаването им, 
заедно с необходимите документи;

 ● Попълване на заявление за отпускане 
или преразглеждане на български пенсии 
при наличието на стаж, положен в държа-
ва-членка на ЕС или държава по двустранен 
договор; Подаване на заявленията и необ-
ходимите документи за отпускане или пре-
разглеждане на български пенсии при нали-
чието на стаж, положен в държава-членка 
на ЕС или държава по двустранен договор;

 ● Попълване и подаване на заявления за 
удостоверяване на осигурителен стаж, по-
ложен в държава-членка на ЕС или държава 
по двустранен договор;

 ● Издирване и набавяне на образци УП-13 
и УП-15 от осигурителния архив на НОИ за 
удостоверяване на стаж при пенсиониране;

 ● Издирване и набавяне на образци за оси-
гурителен доход и стаж, както и за периода 
на военна служба от Държавен военен ар-
хив - гр. Велико Търново;

 ● Изчисляване на най-добрите три после-
дователни години от последните 15 години 
осигурителен стаж до 31.12.1996г.; Изчисля-
ване на индивидуалния коефициент за пен-
сия;

 ● Изчисляване на прогнозния размер на 
пенсия, при наличие на УнПФ и при прехвър-
ляне на средствата от УнПФ в ДОО на НОИ;

 ● Изчисляване на недостигащия стаж при 
пенсиониране, който се закупува по редa на 
чл.9 А от КСО с издаване на удостоверение 
УП-16 от ТП на НОИ;

 ● Преизчисляване на пенсия от вид във вид 
- ИОЗ в ОСВ;

 ● Преизчисляване на пенсии за нов 3 годи-
шен базисен период.

 С подкрепата на:



   Висшето училище подготвя високоспециализирани кадри в три направления в образователно-квалификационните 
степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.  ВУСИ предлага на студентите модерно обучение както  в утвърдени, така 
и в иновативни и перспективни специалности, които гарантират успешна професионална кариера и реализация.
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BLACKSEA CASPIA
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Сайтът https://blacksea-caspia.eu/ беше създаден след учредяването на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския 
регион (ЛПЧКР) при Висшето училище по сигурност и икономика. В него се поместват аналитични публикации, конюнктурни анализи, бързи 
реакции на събития и др. Сайтът се списва на четири езика – български, английски, руски и украински. Той търси вниманието както на 
студентите от ВУСИ и други висши учебни заведения, така и на широка аудитория читатели, които биха желали да се запознават с публика-
циите в него и да ги коментират.

Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион:
• подпомага подготовката на студентите и докторантите във ВУСИ по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион;
• извършава изследователска и публикационна дейност по проблемите на държавите от Черноморския и Каспийския регион;
• подготвя документи по различни въпроси от заявената проблемна област, които да се връчват на държавни институции, включително и 

на Министерството на външните работи след съответно съгласуване с академичното ръководство;
• подпомага привличането на студенти и докторанти от държавите от визираните региони, особено от Закавказието, за обучение във ВУСИ.

Бюлетин на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион

 Висше училище по сигурност и икономика


