
Â ÁÐÎß
 ВУСИ затвърждава лидерските си позиции с. 3
 ВУСИ предлага богат избор от квалификационни курсове с. 3
 Велислав Бонев: Във ВУСИ ме спечели стремежът да
     се създаде нещо за хората, които ще дойдат след нас с. 5
 Интервю с почетния консул на Италия
     Джузепе ди Франческо с. 6
 От Студентския съвет за… Студентския съвет с. 8
 Настоящи и минали студенти взеха участие
     във фотоконкурс „Аз ❤ ВУСИ“ с. 10

Взискателност  Уникалност  Сигурност  Интелигентност

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

ВЕСТНИК
год. V, бр. 4

декември 2020 г.

®ÂÓÑÈНА

ВУСИ БЕШЕ ДОМАКИН
НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

важни въпроси, свързани с опазването на сигурността 
и икономиката на държавите от Черноморския, Каспий-
ския и Средиземноморския регион. Сред обсъдените
теми бяха тези за проблемите с наркотрафика през Чер-
но море, предизвикателствата на ислямския радикали-
зъм и екстремизъм, конфликтът в Нагорни Карабах и др.

В конференцията участие взеха както преподавате-
ли, така и студенти, като всички участници дискутираха 
активно представените теми. „Докладите на студентите
винаги са интересни за нас като преподаватели и по-тес-
ни специалисти, защото се засягат интересни въпроси и 
гледни точки от хора, които не са обременени с огромно
количество информация и знания в тясна сфера и могат
да имат по-общ поглед над нещата“, коментира проф. 
Нина Дюлгерова в края на конференцията.

Събитието закри проф. Манолов, който още веднъж
благодари на всички присъстващи в залата и пред екра-
ните и сподели надеждите си следващата конференция
да се състои при по-благоприятни условия, когато всички
да могат отново да се съберат заедно.

Антония ШЕХОВА

Представители на академичната общност от осем 
държави взеха присъствено и онлайн участие в 

международната научна конференция на тема „Предиз-
викателства за сигурността и икономиката на държавите 
от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския 
регион“, която се проведе във ВУСИ. Събитието преми-
на при спазване на всички противоепидемични мерки, 
а официален гост бе почетният консул на Италия Джузе-
пе ди Франческо. Той сподели, че е изключително впе-
чатлен от Висшето училище по сигурност и икономика и 
ще се радва отново да бъде гост на вуза при следващи 
събития.

Научната конференция откри президентът на ВУСИ 
проф. д.п.н. Георги Манолов, който благодари на всички 
участници – в залата и включващите се онлайн. „За нас 
е голяма чест, че в конференцията ще вземат участие и 
наши колеги от Русия, Латвия, Украйна, Сърбия, Македо-
ния, Босна и Херцеговина и Азербайджан. Убеден съм, 
че в рамките на днешния ден ще засегнем много важни 
въпроси и ще проведем интересни дискусии“, обърна се 
към аудиторията проф. Манолов. Той представи и обръ-
щението на ректора на Академията на МВР – проф. Тим-
чев, който се извини за невъзможността да се включи в 
конференцията. Основният доклад на конференцията на 
тема „Акваторията – предизвикателство или заплаха за 
сигурността“ представи проф. д.и.н. Нина Дюлгерова. В 
контекста на пандемията от коронавирус, която оказва 
пряко влияние и на сигурността, тя обърна внимание на 
факта, че акваториите са единствената незасегната все 
още зона, където няма наложени никакви ограничения.

В рамките на деня бяха представени над 20 до-
клада, които породиха интересни дискусии и засегнаха 

Участваха преподаватели и студенти от осем държави

ВУСИ стартира новата академична година с нов ректор. Доц. д-р Йордан Бакалов се
присъедини към екипа на висшето училище, като зае лидерската позиция на рек-

тор на вуза. Опитът и професионализмът му са доказани във времето, а лидерските и ора-
торските му умения са многократно затвърждавани на позициите, които заема. Народен
представител е в четири Народни събрания. Председател е на Комисията по национална
сигурност и член на Комисията по бюджета и финансите в 38-ото НС. В 39-ото НС е член на
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В 40-ото НС е председател на Коми-
сията по жалбите и петициите на гражданите, член на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред и председател на парламентарната група на ОДС. През 2014 г. е избран за
служебен вътрешен министър, а по-късно става и началник на служба „Военна информа-
ция“. Като ректор на Висшето училище по сигурност и икономика доц. д-р Йордан Бакалов
у р р у ф р

ще има ключова роля не само в управлението на вуза, а и в изграждането и прилагането 
на стратегия за развитие на висшето образование в Пловдив и страната. ВВ

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН БАКАЛОВ Е НОВИЯТ РЕКТОР НА 
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
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от преподаватели, които са и от
практиката, и от науката, което 
е изключителна рядкост в днеш-
но време, а е огромна ценност.
Ние ще ви научим преди всич-
ко как да хващате риба, а не
просто ще ви дадем въдицата, с 
която да го направите“, обърна
се метафорично към студентите 
ректорът.

Да се изкаже от името на 
първокурсниците имаше въз-
можността Мартин Ламбрев
от специалност „Противодей-

ствие на тероризма“, който е и сред студентите, приети 
с най-висок състезателен бал. „Ние вече сме част от
академичното семейство на вуза и уверено влизаме в
храма на знанието и науката, готови да опознаем нео-
бятния нов свят, който ни очаква. Нека всички смело
следваме мечтите си, защото съвсем скоро бъдещето
ще бъде в нашите ръце!“, пожела той на новите си ко-
леги, а веднага след обръщението му председателят на
Студентския съвет и студентка в IV курс – Стефка Банго-
ва, предаде на първокурсника ключа на знанието и при-
ветства всички с „добре дошли“ в храма на знанието.

Ректорът на ВУСИ доц. д-р Йордан Бакалов награди 
р р

студентите, приети с най-висок състезателен бал, като
им пожела сили, вдъхновение и никога да не спират да
следват мечтите си.

Занятията на студентите задочно обучение започ-
наха веднага след откриването на академичната годи-
на при спазване на всички противоепидемични мерки. 
Годината във ВУСИ продължава присъствено за всички
студенти. ВВ

Висшето училище по 
сигурност и икономи-

ка откри новата академична
2020/2021 година при спазва-
не на всички противоепидемич-
ни мерки. За да бъде осигурена 
необходимата дистанция между 
хората и за да се избегне струп-
ването на много хора в затво-
рени пространства, студентите 
бяха разделени в няколко ауди-
тории и имаха възможността на
живо да следят церемонията на
екраните в залите.

По традиция първи към първокурсниците се обърна
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов, кой-
то ги поздрави за направения избор и ги увери, че във
вуза ще получат качественото образование, за което
са дошли, и ще развият своите лични и професионал-
ни качества, които ще са им от изключителна полза в
практиката след завършването им. „Ние сме академич-
но звено и тук се управлява, а не се командва, тук се
комуникира, а не се заповядва, тук се използват циви-
лизованите форми на общуване между преподаватели
и студенти и вие съвсем скоро ще се убедите в това.
Ние претендираме за високо културно отношение меж-
ду преподавателите и студентите, което вярваме, че е от
полза и на двете страни“, обърна се към първокурсни-
ците проф. Манолов.

Приветствие към студентите в този празничен ден 
отправи и ректорът на Висшето училище по сигурност и
икономика доц. д-р Йордан Бакалов. „Вие сте направи-

р р р у ур

ли добрия избор, който ще ви даде добра основа за ва-
шето развитие. Вие ще имате възможността да се учите

ВУСИ ОТКРИ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 
С ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ

Ръководството на вуза награди студентите, приети с най-висок бал

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ СТУДЕНТИ,
Висшето училище по сигурност и икономика от-

белязва своя 17-и рожден ден. Преди 17 години съз-
дадохме вуза с огромно желание, много подготовка и 
отлични професионалисти и във времето той се утвърди 
като лидер във висшето образование и предпочитан от 
стотици млади и амбициозни хора ежегодно.

Пътят, който извървяхме, е изключително дълъг, но 
днес гордо мога да заявя, че Висшето училище по си-
гурност и икономика постига целите си и мечтите, които 
стоят зад създаването му, – да подготвя висококвали-
фицирани млади хора, получили отлично образование 
и богата практическа и теоретична подготовка.

Зад развитието на ВУСИ стои неуморният труд на 
редица колеги, които през годините станаха част от кау-
зата ни да предоставяме най-доброто на своите студен-
ти, изключителни професионалисти, чието призвание е 
да предават знанията си нататък.

Доказателство за отличното развитие на ВУСИ 
са фактите. Според данните на рейтинговата система 
именно нашите възпитаници са с най-висок облагаем 
доход в региона, а вузът ни се нарежда в Топ 6 на уни-
верситетите по сигурност в България. Всички специал-
ности и в трите професионални направления са акре-
дитирани с максимални оценки, което ни кара да се 
гордеем с постигнатото и да се стремим към още и още.

ВУСИ СТАНА НА 17 ГОДИНИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодаря ви за неуморния труд и за отдадеността,
с които вършите работата си ежедневно. Сега повече
от всякога вие доказвате, че сте готови да направите
всичко, което е необходимо, за да дадете най-доброто 
на своите студенти, да предизвиквате себе си и заедно 
да показваме все по-добри резултати.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Най-големият успех на ВУСИ сте всички вие, защото 

тук именно вие сте най-важното и всяко наше действие
и усилие цели да ви дава все по-добро и по-добро обра-
зование, отговарящо на вашите очаквания, но и на из-
искванията на пазара на труда, на който ще попаднете 
съвсем скоро.

Тази година си честитим празника от разстояние. 
Тази година не можем да празнуваме заедно. Тази го-
дина ще останем пред екраните, но ще продължим да
правим най-доброто и да надграждаме ежедневно ра-
ботата си в името на вас – нашите студенти.

Честит празник! Пожелавам на всички преди всич-
ко здраве, още много поводи за радост и безброй поко-
рени върхове и през идните години.

4.11.2020 Президент на ВУСИ:
Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов
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Завършилите ВУСИ са в Топ 3 по доход в Пловдив и региона

Възпитаниците на
Висшето училище

по сигурност и икономика
са с едни от най-високите
заплати в Пловдив и реги-
она. Това сочат данните на
рейтинговата система за
2020 г. Вузът затвърждава
лидерската си позиция и
продължава да бъде пред-
почитан избор за много
кандидат-студенти от цяла-
та страна.

За поредна година завършилите в направление
„Национална сигурност“ във ВУСИ се отличават с 
най-високи облагаем доход в цяла Южна България. 
Средното им възнаграждение възлиза на 1171 лв., а 
осигурителният им доход само за една година е нарас-
нал средно с близо 85 лв.

Възпитаниците на ВУСИ в направление „Админи-
страция и управление“ и „Икономика“ са в Топ 3 в Пло-
вдив и региона по големина на облагаемия си доход. 
Осигурителният доход в направление „Администрация 
и управление“ се е увеличил на 1051 лв. спрямо 1008 
лв. през 2019 г., а в направление „Икономика“ дохо-
дът е с близо 100 лв. по-висок от предходната година 
(1168 лв.). По същия критерий, но в направление „На-
ционална сигурност“, ВУСИ издига Пловдив на трето 
място сред областите в страната след София и Русе.

В раздел „Учебен процес“ съществен ръст бележи 
индикаторът „Брой студенти в направление“. От 2018 
до 2020 г. студентите във ВУСИ са се увеличили с бли-
зо 33 %.

В раздел „Престиж“ индикаторът „Престиж сред 

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
ЗАТВЪРЖДАВА ЛИДЕРСКИТЕ СИ ПОЗИЦИИ

СПОРЕД ДАННИТЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА

преподавателите“ за по-
редна година е увеличил 
стойността си с няколко 
пункта. Той показва про-
центното съотношение на 
преподавателите, посочи-
ли ВУСИ сред трите висши 
училища, които биха пре-
поръчали за „Национална 
сигурност“. Трябва да се 
отбележи, че посочвания-
та от собствения вуз не са
взети предвид при изчис-

лението, а данните са от социологическо проучване 
сред преподавателите.

В раздел „Реализация на пазара на труда и регио-
нална значимост“ на рейтинговата система на вузове-
те за 2020 г. ВУСИ е с множество подобрени позиции,
сред които са принос към осигурителната система, 
съотношение на осигурителния доход на завършилите 
спрямо средната заплата за областта, което е нарас-
нало спрямо 2019 г., а с над 50 % е намалял коефи-
циентът на безработицата сред завършилите спрямо
средната за региона.

Според данните от рейтинговата система Висшето 
училище по сигурност и икономика е първенец и в по-
казател в раздел „Учебна среда“. Вузът е първенец в
страната по най-висок коефициент на ползваемост на
библиотечния фонд в направление „Национална си-
гурност“. По този показател вузът изпреварва с близо
20 % класиралия се на второ място университет.

Лидерството на ВУСИ и в тази категория е ясна 
оценка от студентите за качеството и разнообразието 
от книги и учебници в библиотеката на ВУСИ. ВВ

Квалификационните курсове по актуални теми
в сферата на сигурността, администрацията, 

управлението и икономиката, които Висшето училище 
по сигурност и икономика предлага, са реална въз-
можност да използвате времето, прекарано вкъщи, 
за да придобиете нови знания и умения, както и нова
професионална квали-
фикация.

Курсовете са пред-
назначени както за ме-
ниджъри и служители в
различни фирми, така и
за хора, които искат да 
обогатят или надградят 
своето образование в 
интересна и полезна
за тях насока. Можете
да избирате от редица 
теми, сред които „Упра-
вление и развитие на 

ВУСИ ПРЕДЛАГА БОГАТ ИЗБОР ОТ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
човешките ресурси“, „Бизнес и предприемачество“,
„Съдебни експертизи“, „Здравен мениджмънт“ и др.

Единствено изискване, за да запишете курс във 
ВУСИ, е да имате завършено средно образование и
желание да се усъвършенствате. Обучението е дистан-
ционно, а продължителността на курсовете е един ме-

сец. Изключение прави 
курсът по здравен ме-
ниджмънт, който про-
дължава три месеца.

Не се колебайте! 
Разгледайте всички кур-
сове в сайта на ВУСИ 
и кандидатствайте още
сега на kursove@vusi.
bg. За повече информа-
ция можете да се оба-
дите на телефон 032 
260 974.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
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Собственикът Велислав Бонев се срещна лично с президента
на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов

Висшето училище по 
сигурност и иконо-

мика в Пловдив е единстве-
ното в страната с акредита-
ция на всички специално-
сти в направление „Нацио-
нална сигурност“. Интере-
сът на младите хора в тази 
сфера расте все повече, а 
голяма част от тях избират 
именно ВУСИ, за да завър-
шат образованието си.

Един от преподаватели-
те в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ 
– доц. Васил Георгиев, в специално видео се обръща 
към зрелостниците, на които тепърва предстои да на-
правят своя избор на вуз. „В днешно време ние съз-
даваме блага, но създаваме и рискове и трябва да ги 
изучаваме, за да сме подготвени за бъдещето“, кате-
горичен е той и допълва, че знанията по национална 
сигурност ни дават възможност да анализираме раз-
лични ситуации и да се справяме с различни житей-

ДОЦ. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ – ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУСИ

„НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИМ 
ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДВАНЕТО И СЛЕД ТОВА“

ски проблеми. И нещо повече – сигурността ни дава 
възможност да изградим истински правово общество.

От водеща важност за студентите е фактът, че пре-
подавателският колектив на ВУСИ постоянно осъвре-
менява учебните програми така, че да отговарят на 
най-новите тенденции, което прави възпитаниците на
ВУСИ конкурентоспособни на пазара на труда ведна-
га след завършването им.

В заключение доц. Георгиев кани зрелостниците 
да кандидатстват във ВУСИ, защото: „Ние сме тези,
които можем да ви дадем качествено образование,
да ви подкрепим по време на следването и след това,
когато тръгнете по пътя на своята професионална ре-
ализация“.

Във видеото доц. Георгиев
отвежда аудиторията на вир-
туална разходка в някои от ка-
бинетите, в които се извършва
обучението по дисциплините в
направление „Национална си-
гурност“. ВВ

ВИЖТЕ ВИДЕОТО ТУК:

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
СТАРТИРА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВОДЕЩА ЕВРОПЕЙСКА 
ЧАСТНА КОМПАНИЯ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА

Президентът на Висшето училище по сигурност 
и икономика проф. Георги Манолов се срещ-

на със собственика на една от водещите фирми в 
Европа, която се занимава с различни аспекти на си-
гурността. Велислав Бонев е известно име в сферата 
на сигурността и макар че от дълги години не живее
в България, веднага откликна на поканата за среща с 
ръководството на ВУСИ.

В практиката си Велислав Бонев ежедневно се 
сблъсква с различни аспекти на сигурността – от ох-
ранителна дейност до детективска работа; от опера-
тивна работа до участие в акции. Фирмата му пред-
лага и учения за служби, частни структури, образова-
телни институции и др.

„Връзката с бизнеса и практическата насоченост 
на обучението на нашите студенти винаги са били 
приоритет за Висшето училище по сигурност и иконо-
мика. Усилията ни за увеличаване на взаимодействи-
ето на ВУСИ с частния сектор и държавните структури 
е непрестанен и поставеното начало на съвместната 
ни работа с г-н Бонев е значима стъпка в тази насо-
ка“, коментира проф. Манолов след срещата с биз-
несмена.

Целта на сътрудничеството е студентите да имат 
максимален досег до практиката още по време на

следването си, а онези, които искат да подобрят
по-конкретни свои умения, ще имат възможността да
го направят в рамките на краткосрочен курс. „Целта
е да създадем колектив, който може ефективно да ра-
боти, но и да изгражда стабилно развитие. Не просто
да организираме много мероприятия и да се размие 
първоначалната идея и стабилността в отношенията.
Това, което обсъдихме, е
дългосрочна съвместна
работа в името на до-
брата подготовка на сту-
дентите“, категоричен бе
Велислав Бонев и доба-
ви, че практиката е тол-
кова динамична, че със
сигурност ще има какво 
ново да се представя на
студентите периодично.

Именно връзката с 
бизнеса е един от факто-
рите, който прави ВУСИ 
предпочитан избор сред 
желаещите да се разви-
ват в сферата на сигур-
ността. ВВ
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ВЕЛИСЛАВ БОНЕВ:
ВЪВ ВУСИ МЕ СПЕЧЕЛИ СТРЕМЕЖЪТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ 

НЕЩО ЗА ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ДОЙДАТ СЛЕД НАС

Как бихте коментирали евентуално партньор-
ство с ВУСИ?

Това, което до момента научих за Висшето учили-
ще по сигурност и икономика, е много положително и 
виждам възможност за бъдеща работа, която да съче-
тае практиката с научната страна и да произведе ка-
дри, които наистина да имат интернационално ниво, 
правилно отношение към проблематиките и достатъчно 
задълбочен и професионален подход към тази материя, 
защото сигурността не е мода, а необходимост, и тя 
чука на вратата на всеки един от нас.

Кой е ключът според Вас, който прави студенти-
те на ВУСИ толкова успешни?

Може би именно желанието и подготовката обра-
зованието тук да има реално приложение след това в 
практиката, което е целта на целия този продуктивен 
процес. Ключово още е желанието от страна на ръ-
ководството тези знания да се формират не само със 
стандартните програми, а и в колаборация с бизнеса. 
Пловдив е интернационален град и тук възможностите 
са много, но въпреки това не всички ги използват така, 
както ВУСИ го прави.

Ако можете да се обърнете към първокурсници-
те, какво бихте им казали?

Това, с което бих започнал, е да се обърнат към 
самите себе си, да видят своите възможности и тяхно-
то съотнасяне към тази материя и сами да преценят 
дали могат да преследват този процес, който е свързан 
с много физическо и психическо натоварване.

Друго, което е абсолютно задължително в днешно 
време, за да върви успешно човек по професионалния 
път, е обръщане на внимание на научната материя 
като основа в неговото ежедневие.

Един от следващите важни фактори е, че в тази 
професия моралният аспект е доста висок, и всеки, 
който иска да се реализира успешно, трябва да рабо-
ти, от една страна, върху себе си – да бъде дисципли-
ниран, коректен и лоялен, и от друга страна, да умее да 
си взаимодейства с цялото общество.

Не на последно място, разбира се, са теоретична-
та и практическата подготовка.

С какво Ви спечели ВУСИ?
Все още правим първите крачки в съвместната си

работа с ВУСИ и това, което ме спечели, е именно стре-
межът да се създаде нещо за хората, които ще дойдат 
след нас, – нещо, което в крайна сметка е за цялата 
икономическа и политическа структура на България.

Отделно от това ме спечели отношението към тази 
материя, която аз използвам. Моята сила е в практиче-
ското приложение – това, което съществува в учебна
форма, с моята дейност и умения придобива практи-
ческа насоченост.

Ние решаваме реални казуси, които са много
разнообразни – от нормална охранителна дейност до 
детективска работа; от оперативна работа и участия в
акции до учения, които предоставяме на служби, част-
ни фирми, образователни институти и др.

За изключително положително намирам желание-
то на ръководството на ВУСИ да съедини практиката с
теорията и вузът да подготвя студентите за бъдещата
им кариера.

Срещата ми с ръководството на Висшето училище
по сигурност и икономика беше изключително ползот-
ворна, защото ние не просто говорихме общи неща, 
а взехме решение да предприемем конкретни стъпки.

Има ли недостиг на кадри у нас в сферата на 
националната сигурност?

Във всяка сфера има недостиг – има много хора, 
но тези, които се отнасят професионално, са малко.
За развитието на сферата са необходими все повече
хора на все по-високо ниво. От друга страна мога да
кажа, че в България сигурността е бранш, който е доста
назад с изискванията, стандартите и потребностите на 
нашата държава, и единственият начин да вървим на-
пред е, ако държавата си сътрудничи с частния бизнес.

Почти не виждам отрасъл, където да няма необхо-
димост от професионалисти, но кадрите, които ВУСИ 
подготвя, са на изключително високо равнище. Вяр-
вам, че със съвместната ни работа студентите ще за-
вършват вуза още по-подготвени за реалността, която 
ги очаква.

Ще повдигнете ли завесата в какво ще се със-
тои сътрудничеството Ви с ВУСИ?

Първо и най-важно е да подберем теми, с които да 
започнем. Защото темите, които могат да са интересни 
и полезни за студентите, са изключително много. Наша-
та цел е да създадем колектив, който може ефективно 
да работи, но и да се развива. Ако създадем твърде 
много мероприятия, рискуваме да се размие първона-
чалната ни идея, а тя е именно за стабилност в отноше-
нията и дългосрочна съвместна работа.

В този съвместен процес на обучение искаме да 
създадем комбинативен вариант, в който, когато гово-
рим за антитероризъм, студентите да виждат цялостна-
та картина, за да са подготвени за това, което ги очак-
ва. В нашите разработки има място за различни дей-
ности, които могат да се изпълняват от различни хора, 
които допринасят за общата картина и общия резултат.

Във ВУСИ има прекрасни студенти, които проявя-
ват голям интерес към всички теми, свързани със си-
гурността, и ние с удоволствие ще работим с тях.

Разкажете малко повече за Вашата практика, с 
какво се занимавате в момента?

Велислав Бонев е собственик на 
международна агенция за сигур-
ност със 700 служители. Фирмата 
му има клонове в Италия и Герма-
ния и се занимава с критични си-
туации, атентати, отвличания и др. 
Предстои съвместна работа между 
ВУСИ и Велислав Бонев, което без-
спорно е изключителна възмож-
ност за студентите в направление 
„Национална сигурност“.

Продължава на стр. 7
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Проф. д.и.н. Нина Дюлге-
рова представи основ-

ния доклад на международната 
конференция на тема „Предиз-
викателства за сигурността и 
икономиката на държавите от 
Черноморския, Каспийския и 
Средиземноморския регион“,
на която ВУСИ бе домакин през 
ноември. Нейното изложение 
привлече вниманието както на 
всички присъстващи в залата, 

така и на участниците, които се включиха в конферен-
цията онлайн.

В тезата си проф. Дюлгерова засегна тезата, че в 
съвременния свят съществуват различни организации,
които в една или друга степен се опитват да бъдат част 
от променящия се свят, но днес тенденцията е тради-
цията да се измества от възможностите за създаване 
на нови правила и зависи от силата на този, който се 
опитва да ги създава, и неговите принципи.

По отношение на акваториите тя е категорична, че 
като се има предвид ситуацията с коронавируса, имен-
но акваториите ще се окажат най-лесният начин за пре-
одоляване на разстоянията, тъй като към момента ни-
къде няма забрани за придвижване по вода, което не 
е така за всички останали видове транспорт. „Склонна 
съм да приема, че темата е много актуална и ако тук 
намерим отговори на доста от въпросите, ще можем 

ПРЕЗ ИДНИТЕ МЕСЕЦИ АКВАТОРИИТЕ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ 
ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗСТОЯ-
НИЯТА, ПРОГНОЗИРА ПРОФ. Д.И.Н. НИНА ДЮЛГЕРОВА
Тя представи основния доклад в рамките на международната
научна конференция, която се проведе във ВУСИ през ноември

Кое привлече интереса Ви да гостувате на научната конферен-
ция във ВУСИ?

Аз идвам тук за първи път, но много се радвам да присъствам на
този форум. Чувал съм за Висшето училище по сигурност и икономика
и знам, че нивото тук е много високо. Нарочно не използвам думата
„европейско“, защото България от дълги години вече е в Европейския 
съюз,  а и от векове е в Европа, и едно такова сравнение е излишно.

Бихте ли подкрепили бъдещо сътрудничество на ВУСИ с итали-
ански университети по сигурност?

Сигурността е винаги актуална тема. Преди да започне конферен-
цията говорих с президента проф. Манолов за бъдещото сътрудничест-
во на университета с италиански университети, защото Италия може
много да каже по тази тема и да се обмени ценен опит.

За Вас кои са най-големите предизвикателства за сигурността 
на икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и 
Средиземноморския регион?

Това е въпрос за специалистите, аз ще Ви отговоря това, което
смятам в момента. Изправени сме пред големи трудности, свързан с
пандемията, а тя донякъде има много общи точки със сигурността по света и темата е много актуална в момента.

Каква е оценката Ви за представените материали и дискусиите през днешния ден?
Знам, че университетът работи отлично, и това важи с пълна сила и за тази научна конференция.

Интервюто взе: Антония Шехова

ПОЧЕТНИЯТ КОНСУЛ НА ИТАЛИЯ ДЖУЗЕПЕ ДИ ФРАНЧЕСКО
СЪС СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИКА НА ВУСИ

Той беше официален гост на научната конференция във ВУ

да разберем или поне да се опитаме да обясним това,
което се случва около нас“, коментира тя темата в кон-
текста на научната конференция.

Проф. Дюлгерова подчерта и важността на това все
повече студенти да взимат участие в подобен вид фо-
руми. „Студентите носят в себе си непредубедеността и
смелостта и търсейки отговори на поставените въпроси,
в един момент дават много интересни анализи, които
приятно изненадват. При експертите заради високия 
професионализъм има предсказуемост във формулира-
нето на въпросите и отговорите, докато при студентите,
когато участват и са освободени от притеснението, че
участват със своите преподаватели, се получава неве-
роятно интересна дискусия“, коментира темата тя и до-
бави, че именно работа на преподавателите е да осигу-
рят приемствеността между поколенията и възможност-
та студентите да участват в подобни форуми, дори нещо
повече – да ги стимулират да го правят.

Тя остана с изключително добри впечатления от на-
учната конференция. „Самият факт, че идвам да участ-
вам, ми дава основание да кажа, че участниците са 
професионалисти, а темите, които се представиха, са 
актуални и беше нужно да бъдат чути. За себе си имам
правило да участвам само в конференции, където мога
да си сверя часовника, и затова съм тук днес“, катего-
рична бе проф. Дюлгерова и даде ясна заявка, че за
нея би било предизвикателство да вземе участие и в
следващи конференции и събития, организирани от Ви-
сшето училище по сигурност и икономика. ВВ
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Практиката ни е изключително динамична. В мо-
мента правим една разработка по икономическа
престъпност. Структурите, които се разрастват благода-
рение на ситуацията, породена от пандемията, рабо-
тят професионално и знаят как да създадат фалшива
представа за това, което правят, – крият криминалното
си лице зад известни фирми или хора. Така достигат
до клиенти и използват различни тактики, за да изгра-
дят взаимовръзки на доверие и контакти, и след това
ограбват хората или фирмите под различна форма.

Тук не става въпрос само за икономическия кри-
минализъм. Тези организации обикновено са свърза-
ни със силови структури, които след това могат да се
намесят, за да тушират преследването. В конкретния
случай говоря за Италия. Ние получаваме поръчката,
когато цялата ситуация е много затруднена.

Ние почти сме успели да идентифицираме учас-
тници в тази организирана престъпност, но процесът
по решаване на проблемите има голямо разминаване 
с теоретичната подготовка, психическата и физическа-
та нагласа на тези, които работят в тази дейност. Може
би затова ВУСИ се обърна към нас, да съчетаем прак-
тиката с теорията. Ние искаме човек, когато завърши,
да бъде сигурен, че ще се реализира – да се отнася
професионално и сериозно, да търси решения, които
са в нестандартна форма.

Неколкократно споменахте, че във Вашата ра-
бота се изисква и добра психическа подготовка. 
Имали ли сте служители, които се отказват, защото 
не могат да издържат психически?

Да, случвало се е. В практиката си в моята фирма
се работили по много тежки казуси и съм имал служи-
тели, които са издръжливи, лоялни, коректни; показали
са отлични резултати в процеса на вътрешното обуче-
ние, но в един момент психиката им не издържа. Все
пак психиката е море, в което невинаги може да има
затишие, и когато някоя от темите започне да те пре-
следва, е много натоварващо.

Намирам подобни случаи за нормални. Не бих на-

рекъл слаб човек, който се отказва, защото започва да
се страхува – страхът е нещо нормално. Нямам отри-
цателно отношение към тези хора – не всеки е създа-
ден за това.

Разкажете малко повече за курсовете за непро-
фесионалисти, които водите.

Водим курсове по самозащита за хора от бизнеса, 
които в кратко време трябва да усвоят полезни знания,
които да им помогнат да се отбраняват при нужда. Тук 
винаги подчертавам важността на това, че когато се 
отбраняваме, трябва всичко да е добре обмислено.
Нашето противодействие на нападение или агресия
трябва да е съобразено с правата, които имаме, и да
не ги престъпваме.

В рамките на 6 тренировъчни дни – колкото траят 
нашите курсове, се изграждат полезни умения у хора, 
чието ежедневие е съвсем различно. Често ни се случ-
ва някои от жените да останат учудени как всъщност
имат възможности да реагират, да се противопоставят
и да оцелеят в дадена ситуация. Много важно е изграж-
дането на самочувствие и самоувереност – да имаш 
излъчване на човек, който не позволява да се прави с
него всичко.

Каква е взаимовръзката между частния сектор 
и държавните структури в сферата на сигурността?

Частният сектор се развива много бързо, защото 
проблемите не могат да бъдат разрешени от държав-
ните структури. Проблемите са много и постоянно се
изменят. За да има равновесие и по-голямо спокой-
ствие, трябва да има съвместна работа между държав-
ните структури и частните фирми – да се работи ефек-
тивно и да се парира тази буря от всестранни пробле-
ми, които просто ни обсипват и много често преливат
един в друг.

Криминализмът е като пандемията – като няма 
какво да го спре, се разраства. В момента умират и бе-
дни, и богати, и политици, и хора на изкуството, защото
нямаме средство, с което да спрем вируса. Същото е и
с криминалния потенциал – няма ли какво да го спре,
ще се разраства.

Интервюто взе: Антония Шехова

Продължение от стр. 5

Доц. д-р Валентин Василев е омбудсман на Благоевград и преподавател в Югоза-
падния университет „Неофит Рилски“. Той беше един от участниците в научната конфе-
ренция, която се проведе във ВУСИ през ноември, и заедно със своя докторант пред-
стави доклад за смарттехнологиите в живота ни и в публичния сектор, който привлече
вниманието на всички участници във форума.

Какво привлече интереса Ви към научната конференция във ВУСИ?
Тематиката, срещата и това, което успях да придобия като впечатления

от информацията, която има на сайта на ВУСИ, за изданията, за предишните
конференции, за тематичната насоченост, за участниците, ме наведе на ми-
сълта, че трябва да участвам, и имам желание да бъда тук. Днес се убедих в 
правилността на решението си.

Ще има ли обществен отзвук на тази научна дискусия и какъв оч-
аквате да бъде той?

От една страна, обичайна практика за научните форуми в България е
липсата на интерес от страна на традиционните медии. Това по мое убежде-
ние не успя да бъде преодоляно през годините. От друга страна, изключител-

но важен е подборът на тематичните области и докладите, които са допуснати до научните форуми.
Моето мнение е, че в рамките на научната конференция във ВУСИ има теми с изключително важна практиче-

ска насоченост. Тук искам да спомена,че съм много респектиран от участието на почетния консул на Италия. Без

ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: ОЧАКВАМ НАУЧНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВУСИ ДА ПОЛУЧИ ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ОТЗВУК
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ОТ СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ЗА… СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
БИВШИ ЧЛЕНОВЕ, ВЕЧЕ ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ,

РАЗКАЗВАТ ЗА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА СИ

Как решихте да станете част от Студентския съ-
вет?

Мария (МИ): Бивш възпитаник на университета ми
предложи да стана част от Студентския съвет, колебаех
се в началото, но с течение на времето разбрах, че опа-
сенията ми са били напразни. Притеснявах се дали ще
се справя с всички задачи, но се впуснах в това предиз-
викателство и не съжалявам.

Маги (МВ): Станах част от Студентския съвет на
ВУСИ съвсем случайно още в първи курс. След излиза-
нето на първите ми семестриални оценки за първи се-
местър на първи курс служители от администрацията на
ВУСИ са забелязали високите ми резултати и желанието
ми за знания и ме приканиха да отида на събрание на
Студентския съвет и ако ми хареса, да стана част от него.
Аз се съгласих, защото винаги съм била участник в таки-
ва общности още от училище. Приятно ми е да отделям
от свободното си време за извънаудиторни занимания.

Евгени (Е): Минаха две години от членството ми в
Студентския съвет на ВУСИ. Станах част от него, за да
мога да участвам в организацията и управлението на
различни мероприятия.

Какви са най-големите предизвикателства, които 
срещнахте през годините служба?

МИ: Всяко предизвикателство посрещах с моите
всеотдайни колеги от екипа на Студентския съвет. За
мен най-големият страх е да държа реч пред голяма ау-

дитория, но с помощта на колегите и ръководството се 
справих с този страх много бързо!

МВ: Имаше страшно много предизвикателства – 
както лични, така и колективни, но аз никога не съм се 
плашела от тях и те не са ме спирали. Напротив, моти-
вираха ме да продължавам все по-упорито напред и на-
горе! Една от най-трудните задачи в Студентския съвет 
беше да успеем да намерим баланса между различни-
те желания на студентите и изискванията на препода-
вателите. Ние бяхме връзката и комуникацията между 
студентите и преподавателския колектив, както и адми-
нистрацията на ВУСИ. Всичко, свързано с промените 
по образователния процес, минаваше през нас (СС) и 
трябваше максимално бързо да разпространим даде-
ната ни информация и да уведомим всички курсове и 
специалности.

Е: Най-голямото предизвикателство, пред което се
сме се изправяли, беше сработването помежду ни. Случ-
вало се е от десетимата членове да има изразени десет 
различни мнения и тогава трябваше да намерим начин
да направим компромис, за да можем да си свършим
работата.

Избройте някои от мероприятията, които сте ор-
ганизирали като част от Студентския съвет.

МИ: Всички мероприятия си ги спомням, много
приятни и забавни моменти бяха и гледам на тях с лека
носталгия, понеже вече не мога да съм част от Студент-

Назад към спомените се връщат

Евгени
Перчемлиев

Мария
Иванова

Маги
Виденова

да съм тесен специалист в областта на сигурността, мога да кажа, че Италия е държава, която има изключително 
големи традиции в областта на националната сигурност и въобще на експертизата в тази сфера, и смятам, че не-
говото присъствие е сигнал за дългосрочност на взаимоотношенията с ръководството на ВУСИ.

Смятам,че форумът ще намери отзвук не само в Пловдив като ключов център в развитието на държавата, а и
на национално равнище.

Достатъчна ли е ангажираността на студентите в подобен тип събития?
Поздравявам организаторите за това, че са допуснали студенти във финалната част. Броят на участниците е 

относителна величина, за мен е важно дори един студент да вземе участие, това да бъде видяно от неговите колеги
и да получи достатъчно адекватна оценка – дейността му да бъде популяризирана. Ако трябва да сме откровени,
убеждаването и мотивацията на младите хора да пишат научни текстове не е толкова високо и всеки един от тях
трябва да бъде стимулиран по всички възможни начини: хващайки го за ръка, ние да му покажем всичко, което
знаем за този тип дейност.

Ще споделите ли впечатленията си от този форум с Вашите колеги, студенти и докторанти?
Разбира се, към момента това, което със сигурност мога да кажа, е, че докторантите в Югозападния универси-

тет, с които работя, ще получат максимално широка информация за това, което съм успял да придобия като впечат-
ления от гледна точка на нивото, отношението, което съм усетил от хората, които се занимават с наука.

Другата линия на предаване на информацията по отделните теми е възможността да бъде разширена ролята
на гражданското общество във включване на гражданите в различни форуми и да предизвикваме интерес към
управлението. Това ще се опитам да инкорпорирам в дейността си като обществен посредник на Благоевград в 
някоя от следващите инициативи, които предстои да бъдат реализирани с млади хора.

Бихте ли участвали в следващи научни конференции, организирани от ВУСИ?
Убеден съм, че ще участвам! С удоволствие!

Интервюто взе: Антония Шехова
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ския съвет.
МВ: Съставът на Студентския съвет, от който бях 

част, може да се похвали със страшно много меропри-
ятия, събития, благотворителни кампании и др., които
лично сме организирали, инициирали, участвали или 
присъствали. За мен най-запомнящи ще си останат: 
големият успех, който постигнахме със създаването на 
клуб „Полемика“, както и благотворителната кампания,
която организирахме за събиране на средства за заку-
пуването на уреди, домакински потреби и дрехи за дом 
за деца. Със сумата, която успяхме да съберем покрай 
Коледните и Новогодишните празници на 2016 – 2017 
г., зарадвахме много хора. В съзнанието ми се е запеча-
тало и завинаги ще останат щастливите дечица и усмив-
ките им, когато получиха подаръците.

Е: Може би сред най-запомнящите се мероприятия, 
които сме организирали, са киновечер, благотворител-
ност за деца в дом, както и работа с Българския червен 
кръст.

С какви хора Ви срещна работата в Студентския 
съвет?

МИ: През трите ми години служба в Съвета сме се 
запознавали с много хора. Всеки беше интересен сам 
по себе си и имаше какво да разкаже и сподели с нас, 
за да придобием опит и да сме полезни. Срещали сме 
се с прокурори, общинска администрация, адвокати, ко-
леги от други университети и техни преподаватели и др.

МВ: Мога да се похваля, че се запознах предимно 
с интересни личности и важни хора в сферата на сигур-
ността, които впоследствие ме научиха на много неща, 
и най-важното – осъществих много контакти, с които и 
до днес поддържам връзка и обмен на важна за мен и 
професията ми информация.

Какво е най-значимото, което постигнахте за го-
дините служба в СС, и какво смятате, че не успяхте да 
постигнете?

МИ: Със сигурност има още какво да се направи и 
постигне и винаги ще може да се прави повече и повече 
– популяризиране на всяка кандидатстудентска кампа-
ния, работа със БМЧК – Пловдив, и др. В Студентския 
съвет всеки дава своята частица принос за неговото и
на екипа развитие.

МВ: Винаги ще има неща, които са останали недо-
вършени, и никога времето не стига за всички мечти 

и цели, но важното е, че сме се борили като истински
колектив. При предаване на щафетата от наша страна
– вече завършилите студенти на ВУСИ, ние предадохме
не само труда си и постигнатите успехи и резултати, но и
недовършени започнати проекти, които очакваме нови-
те представители и членове да довършат със същия хъс,
който сме имали ние. Създадохме много неща, които за
първи път са се правили от Студентския съвет на ВУСИ,
и очакваме следващите членове да продължават така
борбено и ентусиазирано да работят за развитието на 
студентската общност, защото Студентският съвет е ва-
жна и неизменна част от Висшето училище.

Помогна ли Ви членството в Студентския съвет да 
се развиете като личности?

МИ: Щастлива съм, че бях част от семейството на 
ВУСИ и Студентския съвет, казвам го с признателност и
добри чувства към новите студенти. Научих се да прео-
долявам трудностите, да работя в екип, да се справям
сама със възложените задачи, за да съм полезна и на
екипа.

МВ: Определено да! Преминах през всички стъпа-
ла и етапи – от наблюдател станах член, след това за-
местник-секретар, главен секретар и накрая бях замест-
ник-председател. Всичко това ми донесе много нови
знания и ме обогати и разви като личност. Даде ми едни 
от най-важните неща в живота, а именно опит, увере-
ност и позиции. Попаднах в различни области и среди, 
които надали някога щях да опозная. Приятелствата и
връзките, които осъществих, ми останаха за цял живот
и винаги ще бъда благодарна за тази възможност и за
всички врати, които се отвориха пред мен.

Как ще се обърнете към бъдещите членове на 
Студентския съвет?

МИ: Членството в Студентския съвет ще Ви помог-
не да развиете личните си качества, затова се обръщам
към всички колеги: станете част от семейството му. Ще
Ви хареса!

МВ: Обръщам се към всички студенти във ВУСИ, 
които притежават качествата на амбициозни и желаещи
да се развиват млади хора с лидерски качества, да се ам-
бицират и да се включат в състава на Студентския съвет.

Е: Всеки сам трябва да прецени дали да се включи, 
но удовлетворението от свършената работа си заслужава.

Интервюто взе: Борис Зарков

От името на академичното ръководство на Висше-
то училище по сигурност и икономика и лично от мое 
име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на
народните будители!

Днес посрещаме този светъл празник по необича-
ен начин, но със същата признателност и почит към де-
лото на всички онези достойни българи, за чието дело 
си спомняме с уважение. Прекланяме се пред тези,
които ревностно съхраняваха народното самосъзна-
ние. Нашето историческо минало изобилства с цяла 
плеяда изявени личности, които с гордост можем да на-
речем будители на нацията. С тяхна помощ запазихме 
вярата в непреходните ценности, в морала и доброде-
телите, които ни съхраниха през вековете.

Изразявам дълбокото си уважение към днешните 
хиляди просветни и научни дейци, преподаватели и
учители, радеещи за българското слово и дух. Въпре-
ки всички трудности, пред които сме изправени, те 
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продължават да са посветени 
на делото си. Сигурен съм, че 
и занапред ще продължавате с
чувство на отговорност да из-
пълнявате мисията си, ще бъде-
те достойни и горди наследници
на завещаното от нашите пред-
ци, ще възпитавате младите в 
любов към знанието и книжни-
ната.

Пожелавам Ви здраве и много нови успехи по пътя 
на образованието и просветата. Вие сте героите на на-
шето време, които всеки ден с делата си показват, че 
никое разстояние не може да ни отдалечи от знанието.

Честит празник!

1.11.2020 Президент на ВУСИ:
Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов

Уважаеми дейци на образованието и науката, книжовници и просветители,
Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,
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Висшето училище по сигурност и икономика съв-
местно със Студентския съвет проведе фотокон-

курс на тема „АЗ ❤ ВУСИ“. Интересът към него беше 
огромен, а участие взеха както настоящи студенти, така 
и вече завършили възпитаници на вуза. За участие в 
конкурса бяха получени висококачествени фотографии, 
запечатали любими моменти от следването, завършва-
нето или подготовката вкъщи по време на онлайн обу-
чението.

В рамките на две седмици самите участници, тех-
ните приятели и всички, които са част от общността на 
ВУСИ, имаха възможността да изберат сами победите-
лите, като харесат снимката, която им е фаворит, в стра-
ницата на вуза във Фейсбук.

С най-много харесвания на първо място се класира 
снимката на Атидже Тронова с рекордните 617 харесва-
ния. Тя получава награда в размер на 130 лв. Почетно-
то второ място отива при Стоян Колев с 340 харесва-
ния, чиято награда е 110 лв., а третото място си поделят 
Михаела Нейчева и Велко и Венета Маслеви с награди 
по 90 лв.

Поради огромния интерес към конкурса ръковод-
ството на ВУСИ взе решение специално подбрано жури 

да избере награди и за други от участниците. „Вярвам, 
че ентусиазмът и енергията, с които нашите студенти се 
включиха в конкурса, трябва да бъдат възнаградени. В 
това време на изпитания и трудности те за пореден път
доказаха, че ученето върви ръка за ръка със забавле-
нието“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Ге-
орги Манолов. Журито е в състав: доц. Йордан Бакалов
– ректор на ВУСИ, Сашо Сарандалиев – професионален
фотограф, Борис Зарков – член на Студентския съвет
към ВУСИ, и Нурай Вератов – представител на ВУСИ.

След дълго събеседване и оценяване на фотогра-
фиите журито реши да връчи още няколко поощрителни 
награди: „Награда на журито“ на Радислава Цончева, 
„Награда на президента“ пък бе отсъдена на Ева Чом-
палова, а Стефка Бангова печели „Награда на ректора“. 
Журито отреди „Награда на Студентския съвет“ да отиде
при Йордан Петров. По предложение на председателя
на журито – Сашо Сарандалиев, специална награда по-
лучава и фотографът на снимката на Михаела Нейчева
– Божидар Ненчев. Всички поощрителни награди на жу-
рито са в размер на 80 лв.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

НАСТОЯЩИ И МИНАЛИ СТУДЕНТИ ВЗЕХА 
УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС „АЗ ❤ ВУСИ“

Йордан Петров

Атидже Тронова

Ева Чомпалова

Радислава Цончева

Велко и Венета
Маслеви

Михаела Нейчева

Стефка БанговаСтоян Колев
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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!
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