
на нашите студенти
ще бъде преподаден
заложеният в програ-
мата материал. Нещо 
повече, създалата се
ситуация ни позволя-
ва по-активно да раз-
работим платформа
за онлайн обучение,
която да се развива и 
надгражда през след-
ващите учебни годи-

ни“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н.
Георги Манолов. Той допълни, че се работи
върху атрактивни форми на поднасяне на
лекционния материал, които ще улеснят сту-
дентите на вуза в придобиването на необхо-
димите знания.

Веднага след обявяването на извънред-
ното положение изцяло онлайн премина и
кандидатстудентската кампания във ВУСИ,
от което се възползваха редица кандидат-сту-
денти. В сайта на ВУСИ има специален раз-
дел „Прием“, откъдето всеки желаещ може
само с едно натискане на бутона да избере
предпочитаната от него образователно-ква-
лификационна степен – „бакалавър“ или
„магистър“, при което се насочва към сама-
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Обучението във Висшето училище по сигур-
ност и икономика премина изцяло онлайн, 

след като беше обявено извънредно положение за-
ради разпространението на коронавируса.

ВУСИ използва съвременна платформа за про-
веждане на онлайн обучение на студенти, която е 
много лесна за достъпване и управление и бързо се 
превърна в предпочитано средство за организиране 
и провеждане на обучителния процес в условията на 
въведените противоепидемични мерки от Министер-
ството на здравеопазването и Националния операти-
вен щаб за борба с COVID-19.

Чрез онлайн провеждане на лекциите се гаранти-
рат непрекъснатост и ритмичност на учебния процес. 
Той е организиран по начин, който дава възможност 
за гъвкавост както на преподавателите, така и на 
студентите, които от всяка точка могат да достъпват 
учебните материали, стига да разполагат с устрой-
ство, което е свързано към интернет.

„Искам да благодаря на академичния състав 
на Висшето училище по сигурност и икономика, че 
бързо успяхме да въведем онлайн обучението. По 
този начин няма да се прекъсва учебната година и 

ОБУЧЕНИЕТО И КАНДИДАТСТВАНЕТО ВЪВ ВУСИ
ПРЕМИНАХА ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН

Взискателност  Уникалност  Сигурност  Интелигентност

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

Гарантирани са непрекъснатостта и ритмичността
на учебния процес

ВЕСТНИК
год. V, бр. 2
май 2020 г.
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ

Уважаеми колеги,
Днес България е изправена пред изключително тежък за страната ни проблем – справянето с 

инвазията на коронавируса – този чудовищен мор на XXI век. Това поставя пред всички българи – 
малки и големи, млади и стари, образовани и необразовани, невиждано досега предизвикателство 
– безусловно национално обединение в името на оцеляването на България. Всичко това налага 
нашето висше училище да се справя с множество непопулярни мерки, за да съхраним качеството 
на учебния процес и да затвърдим доброто име, което имаме в град Пловдив, Пловдивска област и 
в нашата родина. Ето защо искам да помоля всички Вас – професори, доценти, доктори, студенти 
и служители, да приемете с разбиране временното преустройство на учебния процес и админи-
стративната дейност като свое лично дело, което в настоящата ситуация няма друга алтернатива. И 
същевременно да продължавате да работите все така всеотдайно и неуморно за каузата, наречена
„ВУСИ“, и независимо от трудностите, които ни предстоят.

Уважаеми родители,
Като родител и баща прекрасно осъзнавам, че се притеснявате за обучението на Вашите деца и

за това дали те ще вземат навреме своите лекции, изпити и дипломи. Поради това най-отговорно
мога да Ви заявя от името на ръководството на висшето училище, че няма да допуснем незавърш-
ване на учебната година за всички форми и курсове на обучение, за което вече са взети всички въз-
можни (и необходими) мерки. ВУСИ продължава обучението на дистанционен онлайн принцип, 
който ще даде възможност на студентите да не прекъсват учебната година.

Дълбоко съм убеден, че всички заедно ще се справим с отвратителната зараза, която сполетя 
българския народ.

Скъпи приятели, пожелавам Ви много кураж и смелост!
България е една и въпреки господството на разни поробители в хилядолетната си история тя

никога не е била на колене, защото притежава непоколебимия дух на своя велик народ!
Дерзайте!

Пловдив С уважение: проф. д.п.н. Г. Манолов
17.03.2020 г. (президент на ВУСИ)

та форма. В нея се изисква посочването на конкрет-
ни данни, а попълването й отнема няколко минути.

„Въведохме тази форма, за да спазим всички 
противоепидемични мерки на Министерството на 
здравеопазването и Националния оперативен щаб, 
свързани с ограничаване на разпространението 
на COVID-19. По този начин ограничихме напълно 
прекия контакт между кандидат-студентите и адми-
нистрацията на вуза и съблюдаваме стриктно изис-
кванията за социална дистанция. В същото време он-
лайн кандидатстването е голямо улеснение за всички 
бъдещи студенти, които проявяват сериозен интерес 
към тази възможност и искат да подсигурят бъдещето
си, избирайки качественото и достъпно висше обра-
зование“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги
Манолов. Той подчерта, че онлайн кандидатстването 
е активно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
Освен това в делничните дни са активни и телефонни-
те линии, на които експертите от кандидатстудентския 
офис на вуза дават допълнителни разяснения при 

необходимост. „Нека младите хора бъдат сигурни, че
ще получат ясна и точна информация по телефона и 
ще им бъде отговорено на всички въпроси“, поясни 
проф. Манолов.

ВУСИ дава възможност за онлайн кандидат-
стване и за магистърските програми за учебната
2020/2021 година. Изискването е кандидатите да 
имат минимален успех „Добър“ от дипломата за за-
вършена степен на висшето образование (чл. 21, 
ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като 
средноаритметична оценка от средния успех от семе-
стриалните изпити и оценките от държавните изпити 
или от защитата на дипломната работа.

Ръководството на Висшето училище по сигурност
и икономика подкрепя предприетите мерки от Ми-
нистерството на здравеопазването и Националния 
оперативен щаб за ограничаване на разпростране-
нието на COVID-19 и призовава за използване на он-
лайн формите за кандидатстване и обучение.

Антония ШЕХОВА
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И.Д. РЕКТОРЪТ НА ВУСИ ДОЦ. ЛЮДМИЛА ДИКОВА 
ПРИЗОВАВА: КАНДИДАТСТВАЙ И УЧИ ОНЛАЙН!

Висшето училище по сигурност и икономика като отговорна и иновативна образо-
вателна институция предприе бързи и решителни действия за осигуряване на учеб-
ния процес в условията на пандемия.

Административното обслужване продължава по електронен път и няма да бъде
прекъсвано. ВУСИ е мобилизирало целия си потенциал – интелектуалния, финансо-
вия и административния, за справяне с кризисната ситуация.

Осигурили сме активен 24-часов достъп до системата за онлайн кандидатстване!
В този труден за цялото човечество 

момент наша основна цел е да опазим 
живота и здравето на своите студенти, преподаватели и
служители и да възпитаваме човечност и милосърдие.
Надяваме се скоро опасността от вируса да премине.

Останете си вкъщи! Учете онлайн!

С уважение: доц. д-р Людмила Дикова
(и.д. ректор на ВУСИ)

Младите хора с лични призиви за спазване на препоръките срещу коронавируса

Студентският съвет (СС) на Висшето учи-
лище по сигурност и икономика подкре-

пи инициативата „Остани вкъщи, учи онлайн“, 
за да насърчи и окуражи младите хора да спаз-
ват препоръките за ограничаване на разпрос-
транението на COVID-19. Всеки от членовете 
на СС на ВУСИ избра свой собствен начин да се 
обърне към студенти-
те. Някои се насочват 
към специално създа-
дената от Издателския
комплекс на вуза рам-
ка, която използват за 
актуализиране на про-
филните си снимки
в социалните мрежи.
Други си правят сел-
фита и добавят слога-
на „Остани вкъщи, учи
онлайн“, трети се снимат в домашна обстанов-
ка, държейки надпис, призоваващ за спазване 
на самоизолация.

„Подкрепяме инициативата на Висшето 
училище по сигурност и икономика „Остани 
вкъщи, учи онлайн“, която цели ограничаване 
на разпространението на коронавируса и осъз-
наваме нашата отговорност като представите-
ли на студентите на вуза. Ние трябва да дадем 
пример на всички млади хора, че спазването 
на правилата е изключително важно за бър-
зото отминаване на COVID-19. Тук е моментът 
да благодаря и на ръководството на ВУСИ, че в 
много кратки срокове създаде нужната органи-

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА ВУСИ ПОДКРЕПИ
ИНИЦИАТИВАТА „ОСТАНИ ВКЪЩИ, УЧИ ОНЛАЙН“

зация за онлайн обучение, така че да не изпус-
каме от лекционния материал и обучителният 
процес да върви нормално“, заяви председате-
лят на Студентския съвет на вуза Стефка Бан-
гова.

„Високо ценя подкрепата на СС в този из-
ключително важен период от време не само 

за Висшето училище 
по сигурност и ико-
номика, а и за цяла 
България. За пореден 
път нашите студенти 
доказаха, че освен уче-
нолюбиви и дисцип-
линирани, са и много 
отговорни, осъзна-
вайки ролята си на 
активни граждани на 
страната, които могат 

свободно да изразяват своята позиция. Искам
да ги уверя, че ръководството на вуза предпри-
ема всички необходими мерки за нормалното 
протичане на учебния процес, като кризата ни 
дава възможност да разширим и надградим из-
ползването на дигиталните технологии“, каза 
президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов.
Той подчерта, че инициативата „Остани вкъ-
щи, учи онлайн“ е отворена и за всички бъдещи 
студенти на вуза. Те могат да използват специ-
алната рамка и слогана за различни свои сним-
ки, направени у дома, като по този начин дадат 
положителен сигнал и покажат своята осъзната 
отговорност към обществото. ВВ
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Уважаеми
преподаватели,

колеги и студенти,

От името на акаде-
мичното ръководство
на Висшето училище по
сигурност и икономика
и лично от мое име Ви

поздравявам по повод на Деня на българската 
просвета и култура и на славянската писменост 
24 май.

Денят на буквите, сътворени от светите бра-
тя Кирил и Методий, е най-светлият празник на 
духовността и просветата. На 24 май се прекла-
няме пред делото на Солунските братя, пред тех-
ните ученици и поколенията книжовници след 
тях, които ревностно пазят културно-истори-
ческото ни наследство и го предават на младите 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД НА 24 МАЙ – 
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
поколения.

В този тържествен ден имаме всички осно-
вания да се гордеем с постиженията и всеотдай-
ността на българските учители и преподаватели,
които неуморно продължават да градят духовна-
та крепост на писмеността, просветата и знание-
то. На всички Вас изказвам благодарност за уси-
лията, които полагате за запазване на национал-
ната ни идентичност, която е гаранция за успеха
и бъдещето на България.

Бъдете живи и здрави, с вдъхновение след-
вайте мечтите си и постигайте творчески успехи!

Пожелавам Ви нестихваща вяра в изконните 
и непреходни български ценности и устрем към
нови знания и постижения!

Честит празник!

С уважение: проф. д.п.н. Георги Манолов
(президент на ВУСИ)

ф рр

Средствата са преведени по сметка на Министерството на здравеопазването

Президентът на Висшето училище по сигур-
ност и икономика проф. Георги Манолов 

дари 10 000 лв. в борбата срещу разпространението
на коронавируса. „ВУСИ се включи в борбата сре-
щу COVID-19, защото 
днес България е из-
правена пред изклю-
чително тежък про-
блем, който взима все 
повече жертви. Ко-
ронавирусът поставя 
на изпитание всички 
българи и изисква 
безусловно нацио-
нално обединение, 
за да преминем по-
бързо през това из-
питание“, заяви проф. 
Манолов.

Президентът на 
ВУСИ уточни, че су-
мата е преведена по специално разкритата дари-
телска сметка на Министерството на здравеопазва-
нето. „Дълбоко съм убеден, че българските медици 
се нуждаят от подкрепа, защото те са изправени на 
първа линия срещу коварния вирус. Надявам се на-
шият принос да спомогне за покупката на аспира-
тори, консумативи, лични защитни предпазни сред-

ВУСИ ДАРИ 10 000 ЛВ. ЗА БОРБА СРЕЩУ COVID-19

ства, тестове, както и за покриване на медицинските
нужди, възникнали заради пандемията“, подчерта
проф. Манолов. Президентът на Висшето училище
по сигурност и икономика проф. Георги Манолов 

дари 10 000 лв. от 
името на училището
в борбата срещу раз-
пространението на
коронавируса. „ВУСИ 
се включи в борбата 
срещу COVID-19, за-
щото днес България 
е изправена пред из-
ключително тежък 
проблем, който взима 
все повече жертви. 
Коронавирусът по-
ставя на изпитание 
всички българи и 
изисква безусловно 
национално обедине-

ние, за да преминем по-бързо през това изпитание“,
заяви проф. Манолов.

Ръководството на Висшето училище по сигур-
ност и икономика призовава за стриктно спазване
на всички противоепидемични мерки на Министер-
ството на здравеопазването и Националния опера-
тивен щаб. ВВ
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ЗА ВАС, ПЪРВОКУРСНИЦИ

С   ВУСИ  :
1) Да получават квалифицирана помощ и ръководство 

за своето научно, професионално и културно израстване; 
2) Да се сдружават в общности по учебни, научни, спортни 
и други интереси, както и да бъдат избирани в колективни-
те органи на управление на ВУ; 3) Да се обръщат с пред-
ложения, заявления и жалби към ръководството на ВУСИ 
по въпроси, свързани с положението им като студенти; 4) 
Да получават стипендии, когато има решение за това; 5) 
Да се обучават по повече от една специалност или да изу-
чават допълнителни курсове при условия, определени от 
ВУСИ; 6) Да участват в научноизследователска дейност; 
7) Да ползват за учебна, научноизследователска, социална 
и културна дейност наличната материална база при усло-
вия, определени от ръководството на ВУСИ; 8) Да избират
учебните дисциплини от избираемата и факултативната
подготовка съобразно действащите учебни планове; 9) Да 
сигнализират по съответния ред и пред съответните орга-
ни на управление за решения и действия, отнасящи се до
положението им на студенти; 10) Да се обучават по инди-
видуален план, ако отговарят на съответните изисквания.

С   ВУСИ  :
1) Да спазват Правилника за дейността на ВУ и дру-

гите нормативни документи на ВУСИ; 2) В определения от 
ръководството на ВУ срок да внасят дължимата вноска за 
образователната услуга и да се записват за студенти в съ-
ответната специалност; 3) Да знаят, че при прекъсване на 
обучението внесената сума не се връща обратно и се пре-
късва обучението за срок от една година; 4) Да пазят името 
и престижа на ВУСИ, материално-техническата база и да 
полагат изпитите си в определите срокове; 5) Да се запис-
ват в по-горен курс до началото на поредната учебна годи-
на или да уреждат студентското си положение в определе-
ните от ректора срокове; 6) Да изпълняват в срок всички 
научни задания, предвидени в учебния план и в учебните 
програми; 7) Да полагат необходимите изпити в рамките 
на учебната година; 8) Да не провеждат политическа дей-
ност на територията на ВУ. При неспазване на посочените 
задължения, и особено при неплащане на таксата в срок, 
студентът се наказва с налагане на наказателна санкция, с 
прекъсване за една учебна година или с отстраняване без 
право да се обучава във ВУСИ. Прекъснал обучението си 
студент може да възстанови еднократно студентските си 
права чрез заявление до ректора на ВУ не по-късно от една 
година, а отстранен студент – не по-късно от две години 
след отстраняването.

С  (  )
Изучаването на всяка учебна дисциплина приключва 

с полагането на изпит. Изпитите са организирани в ре-
довни, поправителни и ликвидационни сесии. Редовната 
и поправителната изпитна сесия се провеждат в периода 
след семестриалното приключване на обучението по съ-
ответния предмет. Ликвидационната сесия е годишна. Тя 
се провежда след лятната поправителна сесия и включва 
изучаваните дисциплини през изминалата учебна година. 
Явяването на поправка или ликвидация по дисциплина от 
предишна учебна година става чрез индивидуален прото-
кол, който се издава от Учебен отдел поне един работен 

ден преди датата на изпита. Изпитните оценки се нанасят 
в информационната система веднага след представяне от
преподавателите в Учебен отдел на изпитните протоколи.
Всеки студент има в интернет страницата на ВУСИ личен
достъп до информацията за студентското си положение.

К  
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

е въведена във висшето образование в България от 2004 г.
Целта ѝ е да осигури мобилност на студентите чрез вза-
имно признаване на периоди от обучението. Кредитът е 
цифрово изражение на аудиторната и извънаудиторната
заетост на студентите по време на обучението им. Кредити 
се осигуряват от всяка дисциплина, включена в учебния
план, и се присъждат при успешното ѝ приключване. За 
целия курс на обучение за степен „бакалавър“ и „магис-
тър“ кредитите трябва да са не по-малко от 60 за една го-
дина. Присъдените на студента кредити се вписват в из-
даваните му документи – академическа справка, диплома, 
европейско дипломно приложение.

С    
Всеки студент заплаща семестриална такса за обуче-

ние. Тя се определя от ръководството на ВУСИ и се запла-
ща в определения за всеки семестър срок. При неплаща-
не на таксата в срок студентът се наказва с налагане на
наказателна санкция, с прекъсване за една учебна година
или с отстраняване без право да се обучава във ВУСИ. От 
заплащане на такса са освободени приетите по социални
програми студенти от домове за деца, лишени от родител-
ски грижи, както и студентите – деца на загинали или по-
страдали при изпълнение на служебния си дълг служители
от системата на МВР.

С
Студентите, завършили учебната година с успех над 

Отличен (5.50), могат да кандидатстват за получаване на
стипендия. Класирането се извършва служебно от Учеб-
ния отдел.

А  
Заявление до ректора се подава в съответните за учеб-

ната година срокове за: обучение по втора специалност,
обучение в съкратени срокове, прекъсване на обучението
по собствено желание, преместване в друга специалност 
или форма на обучение, ползване на облекчен режим на
обучение. За обслужване на студенти Учебният отдел ра-
боти от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. всеки рабо-
тен ден и от 10.00 до 12.00 ч. в събота. В Учебния отдел се
издават следните документи: индивидуален протокол, уве-
рение, академическа справка. Документите се издават при 
спазване на съответните административни изисквания. От
Копирния център всеки студент може да получи копие на
разписанието на семестриалните занятия, на графиците за 
изпитните сесии, на въпросниците по съответните дисци-
плини.

И   
Учебен отдел – 032/266 935
Кариерен център – 032/260 974
Такси – 032/345 611
www.vusi.bg; e-mail: info@vusi.bg

ВУСИ – МОДЕРНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Лидер във висшето образование!
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МЕДИИТЕ ЗА НАС

Всички кандидат-студенти искат да изберат най-дoб-
рото и подходящо за тях висше училище. То трябва 
да бъде с добра репутация и отлични акредитационни 
оценки, да разполага със съвременна база, да бъде ви-
сокотехнологично, специалностите да са атрактивни, 
а учебните планове да бъдат гъвкави и съобразени с
изискванията на работодателите, за да може след това 
да се намери бърза реализация на пазара на труда. Ка-
чественото висше образование винаги е било и ще бъде 
гаранция не само за придобиването на нови знания, но
и за самоусъвършенстване и придобиване на гъвкави
умения, като комуникативност, способност за работа в
екип, отговорност и т.н. Те са ключови за бъдещата ка-
риера и определящи за перспективата след дипломи-
ране да се заемат ръководни постове или за стартира-
нето на собствен бизнес.

Именно такъв вуз, който отговаря изцяло на жела-
нията на младите и амбициозни кандидат-студенти, е
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ). 
ВУСИ е мотивираният и оправдан избор, защото е сред
най-престижните в страната и има пълен набор от от-
лични акредитационни оценки от Националната аген-
ция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министер

р
-

ския съвет на Република България. НАОА е пълноправен
член на Европейската асоциация на агенциите за осигу-
ряване на качеството във висшето образование (ENQA)

р

и издадените от нея акредитации на ВУСИ се признават
за валидни в целия Европейски съюз.

Ако за Вас е важна оценката на Рейтинговата систе-
ма на висшите училища в България, то актуалното ѝ из-
дание за 2019 г. показва, че ВУСИ е в топ 6 на универси-

тетите. Дипломите на Висшето училище по сигурност и 
икономика носят най-висок облагаем доход в Пловдив 
и областта. Реализацията на конкурентния пазар на тру-
да е бърза и безпроблемна, голяма част от завършилите
намират високоплатена работа и заемат ръководни по-
зиции в частни фирми и държавни институции.

На всички амбициозни кандидат-студенти, които 
търсят атрактивни и иновативни учебни програми, ВУСИ
предлага огромен избор от хитови специалности. Сред
тях са „Национална сигурност“, „Криминалистика“,
„Киберсигурност“, „Съвременни технически системи 
и сигурност“, „Международни отношения и сигурност“,
„Дигитален маркетинг“, „Кръгова икономика“, „Упра-
вление на софтуерните технологии“, „Мениджмънт на 
политиката и бизнеса“ и мн. др. Огромна част от лек-
ционните курсове са уникални за висшето образование
у нас и са резултат от задълбочени обсъждания от страна
на ръководството на вуза с представители на различни 
държавни и общински институции, бизнес мениджъри и
др., които са потвърдили предпочитанията си за наема-
не на специалисти именно с такива профили.

Като високотехнологично и съвременно висше учи-
лище ВУСИ предоставя на всички кандидат-студенти
леснодостъпна и разбираема платформа, която е ак-
тивна 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. 
Едно натискане на бутона разкрива богатото портфолио
на ВУСИ от изключително перспективни специалности, 
които са търсени от работодателите.

Кандидатствайте онлайн във ВУСИ и подсигурете 
бъдещето си с качествено и достъпно висше образова-
ние. Попълнете формата на
https://www.vusi.bg/priem-3/online-kandidatstvane/
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IN MEMORIAM

„Мъката от загубата на интелектуалец от из-
ключително висока класа като проф. Трен-

дафилов е голяма. Като авторитетен учен той винаги се 
е откроявал с отговорност и почтеност, а приносът му за 
развитие на науката е повече от безспорен. Проф. Трен-
дафилов притежаваше високи морални добродетели, 
отличаваше се с ясни житейски ценности“, с тези думи 
съобщи скръбната вест проф. д.п.н. Георги Манолов.

Проф. Трендафилов е един от основателите на Ко-
лежа по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, 
негов пръв президент от момента на утвърждаването на 
Колежа от Народното събрание
– 29 октомври 2003 г., предсе-
дател на Настоятелството на
КИА, а след преобразуването
на Колежа във Висше училище
по сигурност и икономика на
26 май 2015 г. – и на Настоя-
телството на ВУСИ.

Проф. д.и.н. Тончо Трен-
дафилов е сред най-автори-
тетните и доказани учени по
класически и съвременни ико-
номически теории. Научните
му интереси са преди всичко
в сферата на историята и кри-
тичния анализ на икономи-
ческите доктрини, както и на
позитивния анализ на новите
тенденции и явления в разви-
тието на пазарната икономика
през призмата на теориите за
кризите и циклите, регулати-
визма и научно-техническия
прогрес. Автор е на над 400
публикации, сред които 31 мо-
нографични труда, 85 научни студии и десетки статии
в научни списания у нас и в чужбина. Осем от негови-
те монографии са преведени на немски, руски, чешки,
френски, гръцки и китайски език.

Дългогодишен член на Съюза на журналистите, на 
Съюза на учените в България, носител на редица награ-
ди, в т.ч. и на „Златното перо“.

Като многоуважаван учен и дългогодишен препо-
давател проф. Трендафилов е отличаван с редица прес-
тижни награди, които утвърждаваха репутацията му в
обществото на доказан експерт и ерудит. Той е носител 
на почетната титла „доктор хонорис кауза“ на Колежа 
по икономика и администрация. Високото отличие му 
беше присъдено на тържествена церемония по отбеляз-
ване на 10-ия юбилей на КИА през 2013 г.

Проф. Трендафилов е носител на почетното звание 

НА 25.IV.2020 Г. ПОЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

ПРОФ. Д.И.Н. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ
„заслужил професор“ на Висшето училище по сигур-
ност и икономика през 2016 г. като признание за изклю-
чително активната научна дейност, както и за развитие-
то и утвърждаването на ВУСИ като авторитетна образо-
вателна институция.

За големите си заслуги към българската наука и об-
разование и по повод на неговата 80-годишнина проф. 
Трендафилов е удостоен през 2006 г. с Почетен адрес от
президента на Република България – г-н Георги Първа-
нов.

„Убеден съм, че името на проф. д.и.н. Тончо Трен-
дафилов ще бъде записано със
златни букви в историята на
икономическата наука в Бъл-
гария“, допълва още проф. Ма-
нолов.

В съболезнователен адрес 
от Студентския съвет (СС) на 
ВУСИ студентите споделят: 
„Проф. д.и.н. Тончо Трендафи-
лов беше светило в икономи-
ческите науки и остави трайна 
следа със значимите си науч-
ноизследователски постиже-
ния. Той беше високоценен от 
студентите на Висшето учили-
ще по сигурност и икономика, 
които се възхищаваха на всеот-
дайните му усилия по време на 
лекциите“.

Това се казва в съболезно-
вателен адрес, който Студент-
ският съвет на ВУСИ изпрати
до ръководството. „Изказваме 
най-искрени съболезнования 
на близките и роднините на

проф. Тончо Трендафилов по повод на неговата кончи-
на. Напусна ни голям ерудит, който учеше и възпитава-
ше студентите на отношение към образованието и нау-
ката. Приносът на проф. Трендафилов за учредяването
на Колежа по икономика и администрация, който се
преобразува във Висше училище по сигурност и иконо-
мика, както и за утвърждаването на вуза сред водещите
в страната, е изключително голям. Винаги ще помним
срещите си с него, защото освен всичко друго, проф. 
Трендафилов ни разкриваше житейския си и професио-
налния си опит с чисто сърце“, се казва в позицията на
СС на вуза.

Студентският съвет на Висшето училище по сигур-
ност и икономика се присъедини към мъката на близки-
те на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
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Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте Вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които Ви вълнуват. Станете съ-

трудници на Вестника на ВУСИ, който е създаден за Вас и се стреми да отговори на всички Ваши въпроси. Търсете
ни на редакционния телефон или ни пишете на имейла.

Очакваме Ви!

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

www.vusi.bg
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