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®ÂÓÑÈНА
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВУСИ

ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ПО ПОВОД НА ОТКРИВАНЕТО
НА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Уважаеми членове на академичното ръководство
на Висшето училище по сигурност и икономика,

Уважаеми преподаватели и студенти,
Уважаеми гости, дами и господа,

тите, а кризата, която завладя целия свят, не се оказа 
пречка за образователния процес, който бързо преми-
на онлайн и студентите успяха да завършат успешно 
годината.

Обучението във ВУСИ е не само средство за ус-
пешна професионална реализация, но и възможност
за откриване на нови приятели и съмишленици. Ви-
сшето училище по сигурност и икономика е място, 
където стремежите, усилията и академизмът намират 
общ покрив, място, където всеки може да открие своя-
та лична причина и мотивация да бъде буден, да търси 
знанието и мъдростта. Да бъдеш част от академичната 
общност във ВУСИ е чест и отговорност!

Скъпи първокурсници, Вие сте направили правил-
ния избор и трябва да се гордеете с това! От днес ще
се потопите в непознат за Вас свят, в който на почит са 
академизмът, копнежът за нови знания и безкрайните
възможности, които това ново начало дава. Не бива
да забравяте, че качественото образование е най-зна-
чимият фактор за свободното и пълноценно развитие 
на личността. Възползвайте се и попивайте всяка кап-
ка от знанието, което ще Ви дадат Вашите висококва-
лифицирани преподаватели. За тях работата е призва-
ние и освен че ще Ви изнасят лекции, ще Ви учат как 
да мислите, а не какво да мислите. Знанието на човека 
е мярка за житейската му сила и основа на духовния
му свят, а дали тази сила е в правилните ръце, е от съ-
ществено значение. Тук, във ВУСИ, знанието ще бъде 
във Вашите ръце – Вие ще имате възможността да го

Приветствам Ви 
с „добре дошли“ на 
тържествената цере-
мония по повод на от-
криването на новата 
2020/2021 учебна
година във Висшето 
училище по сигурност и 
икономика.

Днес откриването 
на академичната го-
дина е по-очаквано от 
когато и да е. Завръща-
нето в аулите и живият 

контакт със студентите правят празника още по-спе-
циален и вълнуващ за целия академичен състав на 
Висшето училище по сигурност и икономика. Въпреки 
трудностите, пред които се изправи светът през послед-
ните месеци, ние работихме неуморно и сме щастли-
ви да се срещнем очи в очи със своите студенти.

Началото на академичната година е символ на 
стремежа към образование, просвещение, духовност 
и наука. Трепетното вълнение прелива в надежда, оч-
акванията за напредък и развитие придобиват реални
измерения, а амбициите се превръщат във възмож-
ност за себедоказване и себеоткриване.

Българският народ винаги е считал, че основната 
функция на всяко висше училище е да надгради на-
трупаните знания, да предаде опита на по-младото по-
коление, да му вдъхне вяра и надежда в собствените 
възможности. И именно тук, във Висшето училище по 
сигурност и икономика, Вие ще получите качествено 
образование на европейско ниво. Пред Вас ще се из-
правят хабилитирани преподаватели – известни спе-
циалисти в своите области и доказали се професиона-
листи в практиката. Вече 17 години ВУСИ е сред ли-
дерите в България, а доказателство за това е пълният 
набор от отлични акредитационни оценки и данните от 
рейтинговата система, според които възпитаниците ни 
са с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.

През изминалата академична година ние за поре-
ден път доказахме, че във ВУСИ най-важни са студен-

Продължава на стр. 5р д р
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ДЕКАНЪТ НА УЧЕБНО-НАУЧНИЯ ЦЕНТЪР
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“

ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: „ВУСИ ЩЕ ПРЕДОСТАВИ 
НОВ СВЯТ, ДРУГ ХОРИЗОНТ И ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ВСЕКИ, 

КОЙТО ИЗБЕРЕ ДА УЧИ ПРИ НАС“

Какво предизвиква огромния интерес на сту-
дентите към специалностите в направление „На-
ционална сигурност“?

Огромният интерес на студентите към специал-
ностите в направление „Национална сигурност“ е 
предизвикан от необходимостта тези специалности 
да се развиват изключително качествено, бързо и с 
използването на нови методи и технологии, тъй като 
вътрешнополитическата и геополитическата обстанов-
ка са много динамично променящи се.

Необходимостта от кадри в сферата на национал-
ната сигурност ще продължава да расте, защото здра-
вината на основите на държавата се дължи именно на
качеството на кадрите в националната ни сигурност, и 
това винаги е било така, независимо как са се нари-
чали съответните институции през годините.

С какво обучението в направление „Национал-
на сигурност“ във ВУСИ се отличава от това в оста-
налите вузове в страната?

Специалностите във ВУСИ отговарят на съвремен-
ните образователни изисквания в областта на сигур-
ността. Ние имаме изключително добре развито обу-
чение в областта на националната сигурност, киберси-
гурността, сигурността в индустриалния мениджмънт, 
митническото разузнаване и др., които области имат 
съществена роля в развитието на икономическия рас-
теж и опазването на сигурността във всички сектори 
на социалния живот в страната.

Предимството на ВУСИ е и във високото качество 
на образованието, което предлага чрез модерната си 
материална база и висококвалифицирания си акаде-
мичен състав.

Какво споделят възпитаниците на ВУСИ за про-
фесионалната си реализация след университета?

Според студентите, както и според рейтинговата
система, реализацията в направление „Национална 
сигурност“ е над 90 %. Според анкетните проучвания 
мнението на студентите е, че благодарение на качест-

вото на обучението във ВУСИ са успели да се изградят
като личности и като специалисти, което им е отворило
широк хоризонт на пазара на труда.

Разкажете ни малко за академичния състав в 
направление „Национална сигурност“.

Академичният състав е формиран от известни 
специалисти в областта на националната сигурност,
криминалистиката, регионалната сигурност, киберси-
гурността, противодействието на обществения ред, 
противодействието на заплахите от екологични и други 
рискове, критичната инфраструктура и др. Препода-
вателите тук са изградени и доказали се специалисти,
които имат огромен опит както в системата на МВР,
така и в други системи, и не на последно място прите-
жават нужния практически опит.

За подготовката на кадрите в направление „На-
ционална сигурност“ огромно значение имат и профе-
сионалните стажове, които ВУСИ провежда на реални
работни места – прокуратура, полиция, фирми, свър-
зани със сигурността, и др. В практическата подготов-
ка на студентите са ангажирани и хора от бизнеса и
практиката, което я прави изключително полезна и ви-
соко оценявана от възпитаниците на ВУСИ.

Както знаем, всички специалности в направле-
ние „Национална сигурност“ са акредитирани. Как-
во е чувството да бъдете част от висше училище на 
толкова високо ниво?

Да си част от екипа на Висшето училище по сигур-
ност и икономика е и гордост, и задължение, както и
огромна отговорност пред бъдещето, което трябва да 
изградим чрез внедряване на пазара на труда и в сто-
панството на кадри на високо професионално ниво.

Горди сме, че всички специалности и в трите на-
правления във ВУСИ са акредитирани с изключително
високи оценки, а ВУСИ се нарежда в Топ 6 на универ-
ситетите по сигурност в страната. Изключително важен
показател за добре свършената ни работа е и фактът, 
че възпитаниците на ВУСИ са с най-висок облагаем 
доход в региона според данните на рейтинговата сис-
тема.

Какво бихте казали на кандидат-студентите, 
които все още се колебаят в избора на специалност 
за следване?

Вълнението при кандидатстване в университет е 
огромно, но и евентуалният прием във ВУСИ ще пре-
достави нов свят, друг хоризонт и гарантирано добро 
бъдеще на всеки, който избере да учи при нас. Защото 
тук студентите срещат свои приятели и получават въз-
можността да се сдобият със знания, умения и компе-
тенции, които впоследствие водят до добра реализа-
ция в професионален план и лично удовлетворение от 
постигнатото.

Интервюто взе: Антония Шехова
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фесионално направление „Администрация и управле-
ние“. Поради огромния интерес от страна на студенти-
те във ВУСИ, завършващи своята образователно-ква-
лификационна степен „бакалавър“, ръководството
на вуза реши да даде на желаещите възможността 
да учат „Управление на човешките ресурси“. Голям 
е и интересът към „Мениджмънт на хотелиерството и
ресторантьорството“ и „Мениджмънт на регионалното
развитие и сигурност“. Завършилите „Управление на 
бизнес информационните технологии“ и „Управление 
на софтуерните технологии“ също се реализират на
ръководни позиции скоро след завършването си. Във
ВУСИ желаещите да изучават „Стопанско направле-
ние“ получават изключително добра подготовка.

За максимално улеснение всички желаещи могат 
да кандидатстват онлайн, а приемът става по доку-
менти. Право на обучение в магистърските програми 
имат кандидати с минимален успех Добър от диплома 
за завършена степен на висше образование. Успехът 
на дипломата се формира като средноаритметична
оценка от средния успех от семестриалните изпити и 
оценките от държавните изпити или от защитата на ди-
пломната работа.

Какви са необходимите документи за записване и 
сроковете на обучение, вижте на www.vusi.bg.

Студентите в магистърските програми на ВУСИ по-
лучават възможността да се обучават в университет на
изключително високо европейско ниво, където акаде-
мичният състав е изцяло от професионалисти в свои-

те области.
Университетът
е в Топ 6 на
университетите
по сигурност 
в страната, а
доказателство
за качеството
на образова-
ние са данните
от рейтинго-
вата система,
според които 
възпитаниците
на ВУСИ са с 
най-висок об-
лагаем доход в 
Пловдив и ре-
гиона.

За да бъде 
максимално в 

полза на студентите, ВУСИ предлага задочно обучение
за магистърските програми, където обучението и изпи-
тите се провеждат през събота и неделя.

Ако все още не сте избрали къде да продължите 
следването си, не се колебайте и изберете ВУСИ! ВВ

Кандидатстудентската кампания за академич-
ната 2020/2021 година във Висшето училище

по сигурност и икономика преминава при голям инте-
рес от страна на кандидат-студентите. Стотици първо-
курсници ще влязат в залите наесен и ще получат ка-
чествено образование на изключително високо ниво.

И въпреки че пикът на кандидатстващи за образо-
вателно-квалификационната степен „магистър“ тепър-
ва предстои, интересът на студенти към магистърските
програми на ВУСИ беше голям през цялото лято.

От над 20 специалности в трите професионални
направления „Национална сигурност“, „Финанси“ и
„Администрация и управление“ могат да избират кан-
дидатстващите за магистратура, а част от програмите
са уникални за Пловдив и региона и могат да бъдат
изучавани единствено във ВУСИ.

„Защита на информацията“, „Киберсигурност“ и
„Корпоративна сигурност“ са само част от програми-
те, между които могат да избират кандидат-магистрите
в направление „Национална сигурност“. Желаещите
да се развиват в това направление могат да изучават 
още управленска психология и сигурност, междуна-
родни отношения и сигурност, митническо разузнава-
не и разследване, съвременни охранителни системи
и сигурност, криминалистика, национална сигурност,
противодействие на тероризма и противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.

Не по-малко атрактивни са и програмите в на-
правление „Икономика“. Иновативните специалности,
като „Валутен, 
митнически и 
данъчен кон-
трол“, „Фи-
нансово -сче -
товоден ме-
ниджмънт и 
застраховане“ 
и „Икономика 
на туризма“ 
привличат ин-
тереса на хо-
рата, желаещи 
да се развиват 
в сферата на 
икономиката.
Изключително
търсени на па-
зара на труда 
са и специали-
стите, завър-
шили „Дигитален маркетинг“ и „Маркетинг“ – програ-
ми, които ВУСИ предлага. Специалистите по счетовод-
ство и контрол и финанси пък са нужни и търсени в
почти всички частни фирми и държавни институции.

Богат е и изборът от магистърски програми в про-

ПРЕЗ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ВУСИ
ПРЕДЛАГА НАД 20 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Интересът на студентите да запишат магистратура
във Висшето училище по сигурност и икономика е голям
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ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
ОТБЕЛЯЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

Интересът към Висшето училище по сигурност и 
икономика е огромен и стотици кандидат-студенти от 
цялата страна вече се записаха в избраната от тях 
специалност.

Вузът привлича младите хора, които държат да 
получат модерно висше образование, с отличните си 
акредитационни оценки, иновативните и атрактивни 
специалности, гъвкавите форми на обучение и дос-
тъпните такси. Изборът на висше учебно заведение 
е изключително важен за бъдещето на всеки човек, 
а студентите във ВУСИ са взели своето решение ин-
формирано и обосновано. „Избрах „Криминалисти-
ка“, защото специалността е интересна и има големи 
възможности за реализация, а обучението във ВУСИ 
е на много високо ниво“, коментира веднага след за-
писването си една от първокурсничките и допълни, че 
всички възможности, които висшето училище предла-
га, и цялата необходима за записването информация 
са поднесени достъпно на сайта и Фейсбук страница-
та на ВУСИ.

„Кандидатстудентската кампания стартира из-
ключително силно, а интересът към ВУСИ продължава 
да бъде устойчив и непрекъснато да расте. При нас се 
записват амбициозни млади хора, с ясно поставени 
цели и визия за бъдещето си, които държат да полу-
чат образование на изключително високо равнище и 
съобразено с най-новите образователни тенденции. 
Много от лекционните 
курсове са уникални 
за висшето образова-
ние у нас и съчетават 
утвърдените практики 
с новостите в съответ-
ните направления“, 
заяви президентът на 
вуза проф. д.п.н. Геор-
ги Манолов. Предим-
ство на обучението 
във ВУСИ е активният 
двустранен диалог между бизнеса и учебното заведе-
ние, който води до непрекъснато осъвременяване на 
изучаваните дисциплини. Президентът на ВУСИ проф. 
д.п.н. Георги Манолов добави още: „Вече повече от 
15 години при нас идват кандидат-студенти, които са 
разговаряли със свои познати, дипломирали се във 
вуза. Те препоръчват Висшето училище по сигурност 
и икономика, а това е достатъчно висок атестат за ка-
чеството на обучителния процес“.

Възможностите за практически обучения по вре-
ме на цялото следване във ВУСИ е друг аргумент, 
който изтъкват избралите да учат във вуза. „Искам да
се развивам в сферата на сигурността и смятам, че 
практическите обучения са изключително важни, а 
Висшето училище по сигурност и икономика ги пред-
лага“, коментира един от новозаписаните студенти в 
специалност „Национална сигурност“.

Преди да напусне Кандидатстудентския център
вече като студент на ВУСИ, друг първокурсник с ус-
мивка сподели: „Очаквам тук да получа най-доброто 
образование“.

Специалностите във всички направления във 
Висшето училище по сигурност и икономика са акре-
дитирани с най-високи оценки, а някои от тях са уни-
кални за Пловдив и региона, защото единствено във
ВУСИ желаещите да ги изучават могат да получат ди-
плома. Университетът се нарежда в Топ 6 на универ-
ситетите по сигурност в страната, а според данни от
рейтинговата система възпитаниците на ВУСИ имат 
най-висок облагаем доход в региона. Академичният 
състав пък е формиран изцяло от висококвалифици-
рани специалисти в техните области, включително и 
от други престижни висши училища по сигурност, за
които преподаването е призвание, свързано с непре-
къснато обновяване и осъвременяване на съдържа-
нието, което излагат пред аудиторията.

Студентите във 
ВУСИ получават со-
лидни теоретични
знания и изключи-
телна практическа
подготовка, които 
безспорно ги правят 
конкурентоспособни
на пазара на труда 
веднага след завърш-
ването им, а голяма 
част от тях си намират 

работа по специалността още докато следват.
През цялото лято ръководството и академичният

състав на ВУСИ провеждаха онлайн срещи, на които
бъдещите студенти поставяха своите въпроси и полу-
чаваха допълнителна информация, а всички бъдещи 
студенти и техните родители, които държат на персо-
налното отношение и непосредствения контакт, през 
летните месеци посещаваха кандидатстудентския 
офис в супермодерната база на ВУСИ. ВВ

Зрелостници от цялата страна избраха да следват във ВУСИ
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Ако правителството отново наложи ограничения, 
студентите на Висшето училище по сигурност и икономика 

ще стартират академичната година онлайн

Висшето училище по
сигурност и иконо-

мика ще стартира новата
академична 2020/2021
година присъствено и сту-
дентите ще напълнят ауди-
ториите. Целият академи-
чен състав на вуза чака с
нетърпение срещата си със
студентите, които ще про-
дължат да трупат знания и опит от едни от най-добрите 
хабилитирани преподаватели в страната.

„Поддържането на високото равнище на обуче-
нието винаги е било наш приоритет във Висшето учи-
лище по сигурност и икономика и живият контакт със
студентите е от изключителна важност“, обяви прези-
дентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и допъл-
ни, че вузът винаги предоставя на възпитаниците си 
модерна и атрактивна образователна среда, винаги 
актуално, съвременно и иновативно съдържание.

Академичният състав на ВУСИ е от високообра-
зовани хабилитирани преподаватели – професори,
доценти – професионалисти, отдадени на призвание-
то си да предават своя опит и знания на студентите.

Ако обстоятелствата, свързани с коронавируса, 
се променят и правителството наложи нови ограниче-
ния, Висшето училище по сигурност и икономика е в 
готовност да продължи обучението с интерактивната 
платформа Microsoft 365 за провеждане на онлайн 
обучение. След обявяването на извънредното положе-
ние през месец март ВУСИ се адаптира изключително 
бързо, обучението премина онлайн и академичната го-
дина завърши успешно.

Платформата Microsoft 365 дава изключително 
обширни възможности, от които студентите и препо-
давателите във ВУСИ могат да се възползват, незави-
симо дали обучението ще бъде присъствено или он-

ВУСИ Е В ГОТОВНОСТ ДА ПОСРЕЩНЕ
СТУДЕНТИТЕ В ЗАЛИТЕ НАЕСЕН

лайн. Платформата включва 
разнообразни продукти, по-
лезни в хода на обучението 
на студентите и правещи
комуникацията по-бърза 
и лесна. Това са всички 
стандартни офис приложе-
ния, които се използват в 
ежедневието – Word, Excel, 
PowerPoint и т.н. Те са бази-

рани в облачна технология и са с най-висока степен 
на защита. Това позволява съхраняването и споде-
лянето на информация, без да се прави компромис
със сигурността, и в същото време дава възможност
за съвместна работа по проекти, лекции и задачи от 
различно естество. Умните приложения, като Teams,
SharePoint и One Drive, помагат за по-доброто орга-
низиране на презентационните материали, пестят
време и улесняват работата в екип, което е изключи-
телно важно при дистанционното обучение.

„Искам да уверя нашите настоящи и бъдещи сту-
денти, както и техните родители, че качеството на об-
разователния процес ще бъде издигнато на ново, още
по-високо равнище. Нещо повече, поставяме осно-
вите на сериозна дигитализация на учебното съдър-
жание, която ще започне през учебната 2020/2021 
година“, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Ге-
орги Манолов. Той допълни, че академичният състав
подготвя редица атрактивни и иновативни форми на 
поднасяне на лекционните материали, които ще уле-
снят студентите в придобиването на необходимите 
знания.

С постоянното осъвременяване на учебния про-
цес и следенето и прилагането на новостите в елит-
ното образование Висшето училище по сигурност и
икономика за пореден път доказва, че поставя сту-
дентите в центъра на обучението. ВВ

получите, доразвиете и прилагате всеки ден в практи-
ката си. Оправдайте доверието, което днес всички Ви 
гласуваме, образовайте се и бъдете смели в преслед-
ването на мечтите си! Тук ще получите изключително 
много възможности – ценете ги и се възползвайте от 
тях мъдро. Имаме постоянна комуникация с над 100 
фирми, асоциации и организации, с които непрестан-
но разширяваме съвместните инициативи и които да-
ват допълнителен стимул и увереност на младите хора 
в бъдещата им професионална реализация.

Уважаеми първокурсници, бъдете горди с новия

си дом. Духовното израстване и личностното утвържда-
ване са привилегия на будните и дръзновените. А Вие 
несъмнено сте от тях, щом сте във Висшето училище 
по сигурност и икономика. Използвайте шанса си да
учите във ВУСИ. Създавайте приятелства и полезни
контакти за цял живот.

На всички пожелавам здраве, сили и вдъхнове-
ние, за да се радвате на заслуженото удовлетворение
от добре свършената работа.

Успех и на добър час!
10.10.2020 г. Президент на ВУСИ:
Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов

Продължение от стр. 1р д р
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Висшето училище по сигурност и икономика награ-
ди най-младия участник в конкурса „Най-добър 

млад предприемач на Пловдив за 2019 година“. Николета 
Караманолева-Енева, която е ученичка в Професионална-
та гимназия по хранителни технологии и техника, получи 
солидна парична премия за бизнес плана си „Plovdiv Web 
Community“ („Пловдивска уебобщност“). „Искрено благо-
даря на ръководството на ВУСИ за отличието, което ще ми 
даде така необходимата свобода и увереност да продъл-
жавам да работя в интернет пространството и да предста-
вям своето виждане за развитие на отделни общности като 
част от глобалната мрежа“, заяви Николета.

Тя получи наградата си от помощник-ректора на вуза 
гл. ас. Иван Петров, който в присъствието на кмета на 
Пловдив Здравко Димитров, председателя на Общинския
съвет Александър Държиков и зам.-кмета Георги Титюков 
връчи специална грамота и парична премия. „Признате-

ВУСИ НАГРАДИ НАЙ-МЛАДИЯ УЧАСТНИК В КОНКУРСА 
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ ЗА 2019 Г.“

лен съм на президента на Висшето училище по сигурност 
и икономика проф. Георги Манолов, че за поредна година
подкрепя най-младия участник в конкурса. ВУСИ е прес-
тижно учебно заведение, което стимулира инициативност-
та и стремежа за развитие на младите“, заяви зам.-кметът
Георги Титюков. Той отчете, че над 30 проекта се състеза-
ват всяка година, а община Пловдив е единствената, която
организира такъв конкурс. Това прави отличието на ВУСИ
още по-значимо и с национално измерение, подчерта Ти-
тюков и приветства академичното ръководство за дългого-
дишната подкрепа и ползотворно сътрудничество.

„Поздравявам Николета Караманолева-Енева за 
участието й в такъв престижен конкурс. Ръководството на
вуза винаги е подкрепяло младите по пътя на сбъдване-
то на техните мечти и съм дълбоко убеден, че паричната
награда ще спомогне за реализирането на нейния бизнес
план“, заяви президентът на Висшето училище по сигур-
ност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов. Той допъл-
ни, че в основата на всеки успешен проект стоят креатив-
ното мислене и иновативните идеи, които трябва да бъдат
ценени и поощрявани.

„Във ВУСИ младите хора ще срещнат нашата подаде-
на ръка за сбъдването на съкровените им желания, още 
повече че разполагаме с перфектно подготвени препо-
даватели и експерти с голям практически опит, които ще
помогнат с конкретни предложения на желаещите да раз-
виват собствен бизнес“, подчерта проф. Манолов. Той при-
кани всички, които искат да разкрият пълния потенциал
на уменията си и да придобият нови знания в сферата на
икономиката, мениджмънта и управлението, да изберат
перспективните и изключително търсени специалности на
Висшето училище по сигурност и икономика. ВВ

На съвместна среща между ръководството на ВУСИ 
и АМВР бе подписан договор за бъдещо съвместно 

сътрудничество. Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги 
Манолов и ректорът на АМВР проф. д-р Любомир Тимчев 
изразиха задоволството си и обсъдиха предстоящите съби-
тия, свързани със съвместната дейност.

Според договора осъществяването на ползотворното 
сътрудничество между договарящите се страни е в следни-
те приоритетни области: оказване на методическа помощ 
при изготвяне на учебна документация; научноизследова-
телска дейност; обмен на студенти; реализиране на съв-
местни проекти в страната и в чужбина.

„Удовлетворен съм от подписания договор за сътруд-
ничество, защото ще си партнираме с най-добрия универ-
ситет за подготовка на кадри в сферата на националната 
сигурност, който подготвя висококвалифицирани специа-
листи. Академията на МВР е утвърдена като средище за 
развитие на кадрите в сигурността, а прилаганите високи 
академични стандарти за обучение на студентите гаран-
тират придобиването на високо ниво на квалификация 
и професионални умения“, заяви президентът на ВУСИ 
проф. Манолов. Той допълни, че Висшето училище по си-
гурност и АМВР ще работят интензивно за надграждане 

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
(ВУСИ) ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

С АКАДЕМИЯТА НА МВР (АМВР)

Зам.-кметът Георги Титюков благодари на ръководството на вуза
за дългогодишната подкрепа

на образователните програми, които да гарантират про-
фесионално израстване на преподавателите и да откриват 
нови възможности за развитие на студентите. Ректорът на
АМВР проф. Тимчев изтъкна, че „двата вуза ще разработ-
ват конкретни предложения за научен и образователен об-
мен“, и напомни за дългогодишното сътрудничество между 
двете висши училища във всички направления на образо-
ванието и науката.

На срещата участваха и зам.-ректорът на АМВР доц. 
д-р Руси Янев и зам.-ректорът на ВУСИ проф. д-р Томо Бо-
рисов. ВВ
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Студентите от Випуск 2020 на Висшето училище по сигурност
и икономика – Пловдив, завършиха успешно своята бака-

лавърска степен на образование. За някои от тях обаче това не е
последната среща с ВУСИ, защото планират да продължат образова-
нието си тук.

Магдалена Виденова от специалност „Национална сигурност“
споделя, че е започнала работа по специалността още в трети курс.
И до днес тя работи на Летище Пловдив и обича работата си. При-
знава, че във ВУСИ е научила много ценни уроци. „Научих, че ако
искаш нещо, трябва много сериозно да се бориш, и че нищо не идва
лесно, но никога не трябва да се отказваш“, казва тя и е категорич-
на, че ВУСИ е правилният избор за всички като нея, чиито интереси

са в сферата на националната сигурност. С
усмивка добавя, че специалностите в дру-
гите две направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, също са
били изключително полезни и интересни за колегите й.

За Зорница Захариева от същата специалност най-ценно е гласуваното дове-
рие от останалите студенти, които я избират за председател на Студентския съвет.
„Ще продължа магистратурата си във ВУСИ, но в друго направление, тъй като 
преоткривам новото си амплоа“, споделя тя.

Повече за практиката по време на обучението и как ВУСИ подготвя своите
студенти за живота вижте във видеото с Магдалена и Зорница! ВВ

ВИЖТЕ ВИДЕОТО ТУК!

Випуск 2020 на Висшето учи-
лище по сигурност и иконо-

мика се събра, за да отпразнува
завършването си. Дъждът и услож-
нената епидемична обстановка 
не попречиха на завършващите 
бакалавърска степен да се насла-
дят на този момент. Студентите се
събраха пред сградата на Висшето 
училище по сигурност и икономи-
ка, за да се снимат за спомен и
да поемат своя път през живота, а
вечерта им продължи с празнично
тържество. Дъждовното време са-
мите те определиха като знак, че от 
тук нататък ще им върви по вода.

Голяма част от завършващите 
в направление „Национална сигур-

ност“ вече са открили своята професионална реализация и високо оценяват възможността, дадена им във
ВУСИ, да станат част от практиката още по време на обучението си.

За някои от студентите от Випуск 2020 това не е последната среща с вуза, защото смятат да продължат 
следващата степен на образованието си тук.

„Тези млади хора са доказателството, че ние сме си свършили добре работата. Голяма част от тях вече 
са открили своята професионална реализация и аз се гордея с този факт“, коментира проф. д.п.н. Георги 
Манолов.

Ръководството и целият екип на ВУСИ поздравяват възпитаниците от Випуск 2020 и им пожелават мно-
го лични и професионални успехи в бъдеще. ВВ

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА ВУСИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА 
ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ОЩЕ ДОКАТО СЛЕДВАТ

ВИПУСК 2020 НА ВУСИ ПОЕ ПО ПЪТЯ НА ЖИВОТА

Завърши поредният изключително успешен випуск

С усмивки и добро настроение студентите се разделиха с университета
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Една от най-търсените специалности през 
последните няколко години е „Киберси-

гурност“. Необходимостта от добре подготве-
ни специалисти в тази сфера доведе до висок 
интерес от страна на кандидат-студентите към 
специалността. Висшето училище по сигурност
и икономика е единственият вуз в Пловдив 
и региона, в който тя е акредитирана, и след 
завършване на курса на обучение студентите
получават легитимна диплома за висше обра-
зование по тази специалност. За желаещите да 
следват „Киберсигурност“ ВУСИ предлага както 
бакалавърска, така и магистърска програма.

Специалността е в направление „Нацио-
нална сигурност“, където интересът на канди-
дат-студентите е огромен, a Висшето училище 
по сигурност и икономика се нарежда в Топ 6
на университетите по сигурност у нас. В про-
цеса на обучението си студентите придобиват 
знания за съвременните схващания за сигур-
ността на обществените и корпоративните ин-
формационни системи. Те се научават как ра-
ботят криптографските системи за защита на 
информацията, каква е връзката между облач-
ните технологии и информационната сигурност, 
както и повече за същността на мениджмънта 
на сигурността на фирмите и др.

Освен солидния обем от теоретични зна-
ния, студентите по „Киберсигурност“ във ВУСИ 
придобиват и редица практически умения, сред 
които как да изграждат, изследват и управляват 
системи за киберсигурност. Възпитаниците на 
вуза завършват изключително добре подготве-
ни за практиката, тъй като в хода на обучение-
то им преподават едни от най-известните спе-
циалисти в България, с богат практически опит, 
както и едни от най-добрите хабилитирани пре-
подаватели в страната в този сектор.

Специалистите по киберсигурност, получи-
ли образованието си във ВУСИ, много бързо
намират своята реализация в различни про-
фесионални ниши. Те успешно могат да рабо-
тят като системни и приложни разработчици 
на специфични апаратно-програмни продукти 
за защита на информацията, както и като спе-
циалисти при внедряване и експлоатация на 

„КИБЕРСИГУРНОСТ“ Е СРЕД ТОПСПЕЦИАЛНОСТИТЕ
ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Вузът е единствен в Пловдив и региона,
който има акредитация за специалността

средства за защита на компютърни системи, 
комплекси и мрежи. Част от възпитаниците на
ВУСИ стават експерти по киберсигурност в сек-
торните екипи за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност, а други – специалисти
в работни групи за създаване, верификация и
внедряване на математически и програмни
модели на системи за защита и сигурност на
информационни системи. И с това не се из-
черпват всички възможности за професионал-
но развитие. Получилите диплома по „Киберси-
гурност“ стават и специалисти в екипи за орга-
низация и управление на процесите на разра-
ботка, внедряване и експлоатация на системи
за сигурност на компютърни мрежи, както и 
специалисти по сигурност на информационни
системи и мрежи. Завършилите „Киберсигур-
ност“ стават също системни анализатори, ме-
ниджъри, експерти и служители в частни и пуб-
лични организации, консултанти и анализатори 
по въпросите на киберсигурността и др.

Полето за реализация след завършване на 
„Киберсигурност“ е изключително всеобхват-
но, а добрата подготовка, която дава ВУСИ на 
своите възпитаници, ги прави конкурентоспо-
собни на пазара на труда, така че бързо и ус-
пешно да се развият професионално.ВВ
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ОТЛИЧНИК ВЪВ ВУСИ: ЗА МЕН Е ВАЖНО ВИНАГИ ДА СЪМ
НА ВЪРХА. ОЧАКВАМ ВУСИ ДА БЪДЕ СИЛЕН ТЛАСЪК

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО МИ РАЗВИТИЕ

Защо избрахте да учите във ВУСИ?
Симона (С): Реших да уча „Киберсигурност“ във 

ВУСИ, защото специалността е много комплексна и 
дава огромно разнообразие от възможности за про-
фесионално развитие. Това беше първото ми жела-
ние и бях много щастлива, когато разбрах, че съм 
приета, а и родителите ми подкрепиха избора ми, 
което ми дава допълнителен стимул да уча и да се 
развивам.

Мартин (М): Искам да се развивам в сферата
на полицията и разузнаването, а Висшето училище 
по сигурност и икономика може да ми даде нужните
знания и умения, за да го направя успешно. ВУСИ 
е единственият вуз в целия регион, който предлага 
изключително добро обучение в сферата на нацио-
налната сигурност.

Примерът, който виждам в живота си, е една от 
причините да искам да се посветя на тази работа. 
Доведеният ми баща е военен прокурор, братовчед 
ми също е в сферата на националната сигурност – 
работи в криминална полиция, майка ми пък много 
години работеше в съда, а в момента е в Минис-
терството на отбраната. Покрай тях и разказите им 
реших, че искам да работя във Военна полиция и
избрах да уча „Противодействие на тероризма“.

Как разбрахте за ВУСИ?
С: За ВУСИ разбрах от братовчед ми, който вече 

учи тук. Той ми препоръча вуза и ми сподели, че на-
истина е много доволен от методите на преподаване 
и подготовката, която ВУСИ му дава. За мен е важно, 
че ще ми преподават хора, които са изключителни 
професионалисти в своите области и ще ме подгот-
вят за практиката още докато следвам.

М: Вузът е известен и както повечето хора в Пло-
вдив, така и аз знаех за него. Близките ми ме насър-
чиха да уча именно тук, а шефът на Военна полиция 
ми го препоръча като място, на което ще получа 
много ценни знания и умения.

Как си представяте бъдещето?
С: Смятам, че след като завърша ВУСИ, ще ус-

пея да се реализирам по специалността и да бъда 
експерт в сферата на киберсигурността. В хода на 

курса на обучение ще си изградя още по-ясна пред-
става в коя ниша точно искам да се развивам и ще
си поставя цели, към които да се стремя, а ВУСИ ще
ми даде силен тласък по пътя, който съм избрала.

М: В момента искам да вляза във Военна поли-
ция и за мен е важно да завърша ВУСИ, да натрупам
знания и опит и да се развивам професионално.
Вярвам, че един ден ще служа с гордост на страна-
та си и ще постигна много професионални успехи в 
сферата.

Какво очаквате да получите тук?
С: През следващите години очаквам да получа

наистина професионално образование, даващо ми 
възможности за успешно развитие. Вярвам, че тук 
ще намеря нови приятели и хора, с които да общу-
вам, – самостоятелни и пораснали хора, готови за
живота.

М: Всеки университет си има специфика на обу-
чение, но преподавателите тук са изключителни про-
фесионалисти и доказали се имена в практиката.
Убеден съм, че от тях ще науча много неща, които
ще ми бъдат от полза след това в професионалното
ми развитие.

Тук ще се срещна с много хора със сходни на
моите интереси и вярвам, че с голяма част от тях
ще се сприятелим. Тези контакти могат да се окажат
изключително ценни в бъдеще, защото не знам кой 
докъде ще стигне в развитието си и в какъв момент
можем да сме си взаимно полезни.

Какво Ви стимулира да се развивате?
С: Стимулират ме успехите ми. Упорита и амби-

циозна съм и съм максималист – за мен е важно
винаги да съм на върха, и се чувствам добре, когато
показвам високи резултати и постигам целите си. В
тази връзка вярвам, че ВУСИ е правилното място за
мен, и бих го препоръчала на всеки, който иска да
се развива в сферата на сигурността, икономиката
или администрацията и управлението.

М: От дете наблюдавам близките ми, които са
в сферата на сигурността, и техните колеги. Всички
те са сериозни мъже и жени и искам и аз да съм в
такава среда.

Симона Костова и Мартин Ламбрев са първенците по успех сред първокурсни-
ците във ВУСИ. Симона избира да се развива в сферата на националната сигур-
ност, а предпочитаната от нея специалност е „Киберсигурност“. Винаги се стре-
ми да е на върха и е убедена, че Висшето училище по сигурност и икономика е 
правилното място за нея. Интересите на Мартин в сферата на сигурността пък се
зараждат отдавна, но вече е решен, че това е неговото поприще, а ВУСИ ще му 
помогне да сбъдне мечтите си. Записва „Противодействие на тероризма“ и няма
търпение да завърши и да развива кариерата си.
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ЗА ВАС, ПЪРВОКУРСНИЦИ

СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВУСИ ИМАТ ПРАВО:
1) Да получават квалифицирана помощ и ръковод-
ство за своето научно, професионално и културно из-
растване
2) Да се сдружават в общности по учебни, научни, 
спортни и други интереси, както и да бъдат избирани в 
колективните органи на управление на ВУ
3) Да се обръщат с предложения, 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 изучават допълнителни курсове при условия, опре-
делени от ВУСИ
6) Да участват в научноизследователска дейност
7) Да ползват за учебна, научноизследователска, соци-
ална и културна дейност наличната материална база 
при условия, 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 съответ-
ните органи на управление за решения и действия, 
отнасящи се до положението им на студенти
10) Да се обучават по индивидуален план, ако отгова-
рят на съответните изисквания

СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВУСИ СА ДЛЪЖНИ:
1) Да спазват Правилника за дейността на ВУ и други-
те нормативни документи на ВУСИ
2) В определения от ръководството на ВУ срок да вна-
сят дължимата вноска за образователната услуга и да 
се записват за студенти в съответната специалност
3) Да знаят, че при прекъсване на обучението внесе-
ната сума не се връща обратно и се прекъсва обуче-
нието за срок от една година
4) Да пазят името и престижа на ВУСИ, материал-
но-техническата база и да полагат изпитите си в опре-
делите срокове
5) Да се записват в по-горен курс до началото на по-
редната учебна година или да уреждат студентското си
положение в определените от ректора срокове
6) Да изпълняват в срок всички научни задания, пред-
видени в учебния план и в учебните програми
7) Да полагат необходимите изпити в рамките на учеб-
ната година
8) Да не провеждат политическа дейност на терито-
рията на ВУ
При неспазване на посочените задължения, и особено при не-
плащане 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 студент-
ските 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 му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

Висшето училище по сигурност и икономика отново 
посрещна студентите в аудиториите си. След като

миналата академична година приключи дистанционно за-
ради епидемията от коронавирус, през 2020/2021 година 
студентите и преподавателите отново са в естествената си 
среда и застанаха един срещу друг.

Лекциите на II, III и IV курс във ВУСИ вече започнаха и 
се провеждат при спазване на всички противоепидемични 
мерки – студентите са задължени да носят лични предпаз-
ни средства и да спазват дистанция, а на входа на сградата 
се измерва температурата на всеки.

„Уверявам студентите на ВУСИ, че сме спазили всич-
ки изисквания, свързани с ограничението на разпростра-
нението на коронавируса. Повърхностите в цялата сграда 
се дезинфекцират периодично, в залите е осигурено раз-
стояние между седящите, а на входа и пред всички аудито-
рии са поставени дезинфектанти. Разбира се, разчитаме 
и на личната отговорност на всеки един да запази своето 
здраве и това на хората около себе си“, коментира прези-
дентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Официалното откриване на академичната 2020/2021 
година за първокурсниците ще бъде на 10 октомври (събо-
та), в 11:00 часа, в I аудитория. За да се предотврати струп-
ването на много хора в затворени помещения, в сградата 
на ВУСИ ще се допускат само студентите.

„Радвам се, че учебната година стартира присъстве-
но, защото в противен случай академичният дух не може 
да бъде усетен. Всички наши студенти заслужават най-до-

СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ
И ИКОНОМИКА ОТНОВО ИЗПЪЛНИХА АУДИТОРИИТЕ
Новата академична година във ВУСИ започна присъствено

брото и ние сме готови за поредна година да им го дадем, 
като за предстоящата академична година сме подготвили
много новости, които ще бъдат в полза на студентите и на 
целия образователен процес. Учебните планове са съобра-
зени с най-новите образователни тенденции, а седмици 
преди началото на годината даваме ясната заявка, че от-
ново ще отстояваме лидерската си позиция сред вузовете
в страната“, добави още проф. Манолов.

Ако правителството наложи по-строги противоепиде-
мични мерки, Висшето училище по сигурност и икономи-
ка е в готовност да продължи обучението с интерактивната
платформа Microsoft 365, която дава изключително много
възможности за съвместна работа между преподаватели
и студенти и е отличен ресурс както при преминаване на
обучението в онлайн режим, така и в традиционната му 
присъствена форма. ВВ
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МЕДИИТЕ ЗА НАС
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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 сътрудници на 

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

Очакваме Ви!

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

www.vusi.bg
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ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ – С МАТУРА И ОНЛАЙН, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА” „ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”
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