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®ÂÓÑÈНА
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВУСИ

ПРОФ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ПО ПОВОД НА ОТКРИВАНЕТО
НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Българският народ винаги е считал, че основ-
ната функция на всяко висше училище е да над-
гради натрупаните знания, да предаде опита на 
по-младото поколение, да му вдъхне вяра и надеж-
да в собствените му възможности. И именно тук,
във Висшето училище по сигурност и икономика,
Вие ще получите качествено образование на ев-
ропейско ниво. Пред Вас ще се изправят хабили-
тирани преподаватели – известни специалисти в
своите области и доказали се професионалисти 
в практиката. Вече близо 20 години ВУСИ е сред
лидерите 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.

Обучението във ВУСИ е не само средство за 
успешна професионална реализация, но и възмож-
ност за откриване на нови приятели и съмишлени-
ци. Висшето училище по сигурност и икономика е
място, където стремежите, усилията и академизмът 
намират общ покрив. Място, където всеки може да
открие своята лична причина и мотивация да бъде
буден, да търси знанието и мъдростта. Да бъдеш

Поздравявам
Ви по повод

на настъпването на
новата академична
2021/2022 година.
Година, която всички
очаквахме с нетър-
пение и за която се 

надяваме да е по-здрава, по-добра и все така ус-
пешна за всички нас.

Изминаха трудни месеци, в които целият свят 
беше изправен пред невиждано изпитание, което
и днес е все още на прага ни. Отново сме в зали-
те и можем да се погледнем очи в очи, а не само
през екрана на компютъра си. Малко по малко се
завърнахме към нормалното общуване, но дис-
танцията ще бъде наш спътник, докато опасността 
премине напълно.

Днешният празничен ден е възнаграждението
за усилията, които положихме, за да бъде възмож-
но отново да посрещнем вас – нашите студенти,
очи в очи. За първокурсниците този ден е най-спе-
циален. Те ще се срещнат със своите нови колеги
и приятели, с които ще споделят академичния си
живот през следващите години. Ще застанат пред
своите преподаватели, от чиито знания и житейски
опит ще се учат по пътя, който са поели.

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

Продължава на стр. 2

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА,

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ, ДАМИ И ГОСПОДА,
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част от академичната общност във ВУСИ е чест и 
отговорност!

Скъпи първокурсници, Вие сте направили пра-
вилния избор и трябва да се гордеете с това! От 
днес ще се потопите в един 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 качест-
веното образование е най-значимият фактор за 
свободното и пълноценно развитие на личността. 
Възползвайте се и попивайте всяка капка от зна-
нието, което ще Ви дадат Вашите висококвалифи-
цирани преподаватели. За тях работата е призва-
ние и освен че ще Ви изнасят лекции, и ще Ви учат 
как да мислите, а не какво да мислите. Знанието 
на човека е мярка за житейската му сила и осно-
ва на духовния му свят, а дали тази сила е в пра-
вилните ръце, е от съществено значение. Тук във 
ВУСИ знанието ще бъде във Вашите ръце – Вие ще 

имате възможността да го получите, доразвиете и
прилагате всеки ден в практиката си. Оправдайте
доверието, което днес всички Ви гласуваме, об-
разовайте се и бъдете смели в преследването на
мечтите си! Тук ще получите изключително много
възможности – ценете ги и се възползвайте от тях
мъдро.

Уважаеми първокурсници, бъдете горди с но-
вия си дом. Духовното израстване и личностното 
утвърждаване са привилегия на будните и дръзно-
вените. А Вие несъмнено сте от тях, щом сте във 
Висшето училище по сигурност и икономика. Из-
ползвайте шанса си да учите във ВУСИ. Създавайте
приятелства и полезни контакти за цял живот.

На всички пожелавам здраве, сили и вдъхно-
вение, за да се радвате на заслуженото удовлетво-
рение от добре свършената работа.

Успех и на добър час!
Президент на ВУСИ:

проф. д.п.н. Георги Манолов

Продължение от стр. 1

Поредната инциатива на Висшето училище по 
сигурност и икономика в рамките на Дните 

на отворени врати, които се провеждат през на-
стоящата кандидатстудентска кампания, привлече 
вниманието на десетки гости, които присъстваха на 
лекция и атрактивна демонстрация за приложение-
то на дроновете в сферата на сигурността.

Събитието откри доц. д-р Людмила Дикова – 
зам.-ректор на ВУСИ. „Това, което предстои да видим 
днес, е само част от нововъведенията, които ще за-
почнат да се прилагат в учебните планове на студен-
тите във Висшето училище по сигурност и икономика. 
Теоретичната подготовка за дроновете и практическо-
то им приложение ще бъдат изучавани още от следва-
щата академична година“, обяви зам.-ректорът.

АТРАКТИВНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ДРОНОВЕ
СЪБРА ДЕСЕТКИ ПОСЕТИТЕЛИ

В ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВУСИ
Специалистите от copter.bg запознаха присъства-

щите с устройството и приложението на дроновете, а
в рамките на Деня на отворени врати няколко канди-
дат-студенти се записаха да следват във ВУСИ, впечат-
лени от възможностите, които вузът предлага.

Срещата приключи с демонстрация на един от 
най-новите модели дронове на открито, като на прак-
тика бе показано как се проследяват обекти, как се
измерва температурата на различни точки от засне-
тото поле и др. специфики на техническото средство.
По време на срещата стана ясно, че само преди дни
същият дрон е успял да локализира изгубен турист в
Алпите за около половин час.

В рамките на Дните на отворени врати във ВУСИ 
се провеждат серия събития, насочени към канди-
дат-студентите. ВВ
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Стотици хора проследиха онлайн демонстра-
цията и представянето на приложението на 

детектора на лъжата в практиката, която привлече 
огромен интерес. Събитието се излъчи на живо във
Фейсбук страницата на ВУСИ, а най-любопитните 
дойдоха на място, за да зададат своите въпроси.

„Всички събития, които правим през настоящата
по-различна кандидатстудентска кампания, целят да 
доближат студентите до академичната среда. Стре-
межът ни е да обогатяваме и подобряваме учеб-
ните програми и обучителния процес непрестанно, 
за да предлагаме на нашите студенти това, което 
заслужават, – най-доброто. Иновативните лекции и 
практики, които провеждаме, ще бъдат включени в 
обучението на студентите във ВУСИ“, коментира г-жа 
Олга Манолова – председател на Настоятелството на 
висшето училище.

Демонстрацията проведе Тихомир Тодоров – по-
лиграфолог от Чикагския полиграфски ин-
ститут – единственият независим експерт 
в България, който работи с най-модерния 
и популярен в световен мащаб полиграф 
LX5000-SW, разработен от лидера на 
световния пазар Lafayette Instrument 
Company U.S.A. Експертът разказа за ня-
кои от най-запомнящите се примери от 
неговия професионален опит, както и спо-
дели кои са основните етапи, през които 
е преминал по време на обучението си в 
Чикаго.

Детекторът на лъжата се използва от 
частни и държавни институции, както и 
от физически лица, които искат да разбе-
рат дали дадено лице лъже за определено 

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА 
ПРЕДИЗВИКА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС

нещо. В структурите на МВР с помощта 
на детектора на лъжата се подпомага раз-
криването на престъпления и разобли-
чаването на лъжи. Често поръчители на 
полиграфологично изследване са мени-
джъри или собственици на фирми, които 
искат да разберат дали служителите им 
са нарушили някое от правилата на фир-
мата, откраднали са или са злоупотреби-
ли със служебна информация например. 
Към полиграфолога се обръщат и хора, 
които просто искат да разберат дали жена
им им изневерява например.

В рамките на срещата Тихомир Тодо-
ров поясни на теория кои са основните 
аспекти в полиграфологическото изслед-
ване и кога то може да е компрометира-
но по някаква причина. Присъстващите 

задаваха своите въпроси, от отговорите на които
стана ясно, че полиграфът не може да бъде излъган 
и че най-уязвимото звено в едно полиграфологично
изследване е полиграфологът.

На стола на детектора на лъжата седна студентът 
от I курс в специалност „Национална сигурност“ Алек 
Златев. На него г-н Тодоров показа как се прилага 
детекторът на лъжата и как реагира той при различ-
ни отговори от страна на изследвания. Важно уточ-
нение е, че по време на срещата не беше проведе-
но реално изследване, защото, за да бъде валидно 
то, от една страна, е необходима предварителна
подготовка, а от друга – ключова роля играе среда-
та, в която се провежда, като има точно определени 
условия, на които трябва да отговаря тя.

В края на срещата бяха загатнати и бъдещите 
планове за съвместна работа между г-н Тодоров и 
ВУСИ, които предстои да бъдат реализирани. ВВ



АБСОЛВЕНТИ ЗАСАДИХА ПЪРВИТЕ 
ДРЪВЧЕТА В „АЛЕЯ НА ВУСИ“

Началото на нова традиция бе поставено от завършващия 2021 година випуск на Висшето училище по
сигурност и икономика. В Деня на Земята абсолвенти засадиха пет фиданки липа и една фиданка гинко

билоба в близост до сградата на вуза, с което поставиха началото на изграждането на „Алея на ВУСИ“.
„Началото вече е дадено и вярвам, че традицията ще продължи, като всеки следващ випуск ще оставя своя

принос и така с всяка изминала година „Алеята на ВУСИ“ ще расте, докато се превърне в гора, носеща академич-
ния дух и стремежа към познание на младите и целеустремени хора, завършващи своето висше образование“,
сподели доц. д-р Людмила Дикова – зам.-ректор на ВУСИ.

Инициативата е на абсол-
вентите на ВУСИ и е подкре-
пена както от ръководството
на вуза, така и от Студентския
съвет. „Искаме да оставим
нещо след себе си и вярваме,
че в тази трудна за всички го-
дина няма по-ценно от това да 
дадем началото на нов живот,
като засадим дръвчета“, спо-
дели Стефка Бангова – четвър-
токурсник и председател на

Студентския съвет към ВУСИ. Представители на община Пловдив, район Южен, също дойдоха, за да окажат своята
подкрепа към абсолвентите и висшето училище. Зам.-кметът на район Южен и възпитаник на ВУСИ г-жа Атанаска 
Тунтова помогна на студентите, като участваше в залесяването редом с тях. „Искрено вярвам, че тази инициатива
ще продължи и през следващите години, и благодаря на студентите във ВУСИ, че с делата си правят района по-зе-
лен и по-красив“, сподели тя.

С усмивки на лицата и удовлетворени от свършеното абсолвентите от випуск 2021 оставиха своята следа и
обещаха, че ще се връщат тук, за да наблюдават развитието на новоизградената „Алея на ВУСИ“.

Инициативата е само началото на една устойчива традиция с мисъл към бъдещето и следващите поколения. ВВ
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Инициативата на завършващите е по повод на Деня на Земята

Два от водещите вуза в Пловдив сключиха дого-
вор за партньорство, който подписаха прези-

дентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорът 
Д

на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов. На специална
среща във Висшето училище по сигурност и икономика 
бяха обсъдени първите общи проекти, по които двете 
страни могат да си партнират в близко бъдеще и в по-да-
лечна перспектива.

Договорът регламентира отношенията на двете ви-
сши учебни заведения в няколко приоритетни области, 
свързани с изготвянето на съвременната дигитална 
учебна документация, научноизследователската дей-
ност, обмена на студенти,
реализирането на съвмест-
ни проекти в страната и 
чужбина и др.

На срещата присъства-
ха още ректорът на ВУСИ 
доц. д-р Йордан Бакалов, 
председателят на Настоя-
телството г-жа Олга Маноло-
ва, доц. д-р Атанаска Тенева
– заместник-ректор по
комуникационна и инфор-
мационна дейност в УХТ, и
проф. д-р инж. Валентина
Николова-Алексиева – де-

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
СКЛЮЧИ ДОГОВОР С УНИВЕРСИТЕТА

ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
кан на Стопанския факултет на УХТ.

„За нас е изключителна чест, че имаме възмож-
ността да си партнираме с университет с доказани и 
утвърдени добри образователни практики през години-
те. Искрено вярвам, че ще си бъдем взаимно полезни. 
Нещо повече – ще работим усилено за доброто бъдеще 
на студентите и за развитието на академичната общ-
ност“, коментира президентът на ВУСИ проф. Манолов.

От своя страна проф. Моллов изтъкна, че „в усло-
вията на модернизация на висшето образование в
Европа подобрен род сътрудничество е повече от необ-
ходимо, тъй като изцяло отговаря на интеграционните 

тенденции между универси-
тетите в световен мащаб“.

По време на среща-
та бяха обсъдени редица 
идеи, предложения и пла-
нове, които предстои съв-
сем скоро да доведат и до
първите съвместни иници-
ативи между двата вуза.
Специално внимание беше 
обърнато на създаването на 
университетските клъстерни 
мрежи като водещ приори-
тет във висшето образова-
ние днес. ВВ



стр. 5ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

В рамките на събитието бе представена книгата
„Лидери за ново начало“

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И 
ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ДИСКУТИРАХА 

ЗА ЛИДЕРСТВОТО ВЪВ ВУСИ

Представители на бизнеса, обществения жи-
вот и студенти се събраха на среща-дискусия 

във Висшето училище по сигурност и икономика, 
за да обсъдят темата 
„Възможно ли е ново 
начало“. Поводът за 
срещата беше пред-
ставянето на книгата 
и изложба „Лидери за 
ново начало“ на Ма-
рина Стефанова, Жю-
стин Томс, Джейн Му-
ита и Естер Гомбаш, а 
срещата водиха две 
от авторките на кни-
гата – Марина Стефа-
нова и Жюстин Томс.

На събитието 
присъства зам.-ректо-
рът на ВУСИ доц. д-р Людмила Дикова, председателят 
на Настоятелството г-жа Олга Манолова, ръководи-
телят на магистърска програма „Управление на чо-
вешките ресурси“ и обществен посредник на общи-
на Благоевград доц. д-р Валентин Василев. Гости на 
срещата бяха представители на Студентския съвет 
към ВУСИ, общественици, представители на бизнеса 
и академичната общност.

Темата за лидерството и дискусията „Възможно 
ли е ново начало“, особено в контекста на условията 
на световна криза, в която живеем, предизвикаха 
емоционален разговор, в който всички присъстващи 
се обединиха около идеята, че качествата на добрия 
лидер са неизчерпаеми и че те постоянно се изменят 
спрямо изискванията на заобикалящата ни среда.

Участие в дискусията взе и Мирослав Беляшки – 

началник на отдел „Канцелария на кмета и протокол“
в община Пловдив и възпитаник на ВУСИ. Той беше
категоричен, че висшето училище е отличен пример
за лидерство и последователност още от самото си
създаване и успешно подготвените млади хора, кои-
то завършват тук, са доказателството за това.

„Лидерството се възпитава, то се научава и за 
нас е много ценно да изградим у нашите студенти
усет към това какво значи да бъдеш добър лидер.
Непрестанно им даваме възможност да генерират
идеи, сами да посочват пътя, по който искат да вър-
вят в академичната среда, и съм убедена, че имен-
но този подход е част от успеха на възпитаниците на
ВУСИ след завършването им“, коментира зам.-ректо-
рът на ВУСИ доц. д-р Людмила Дикова.

Зад книгата „Лидери за ново начало“ всъщност 
стои неуморен труд, много прочетени книги и напра-

вени проучвания, за 
да могат днес автор-
ките да се похвалят 
със своето творение. 
„Ние искаме непрес-
танно да увеличава-
ме списъка с доказа-
ни лидери в България 
и вярваме, че имен-
но подобни срещи 
са добър начин да ги 
открием“, коментира 
Марина Стефанова.

В рамките на сре-
щата бе анонсирана 
идеята за откриване 

на Академия за лидери във ВУСИ, към която още
отсега проявиха интерес наши и чуждестранни уни-
верситети. ВВ
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Проф. д-р Валентин Василев вече е част от висшето училище

ВУСИ РАЗШИРИ АКАДЕМИЧНИЯ СИ СЪСТАВ 
С ОЩЕ ЕДИН ПРОФЕСОР

Успешно приклю-
чи поредната

конкурсна процедура за
заемане на академична-
та длъжност „професор“
във Висшето училище по
сигурност и икономика.
Проф. д-р Валентин Васи-
лев вече е преподавател
в професионално направ-
ление 9.1 „Национална
сигурност (Кризисни си-
туации и управление на
човешките ресурси)“.

Той благодари на научното жури в състав: 
проф. д.н. Стойко Стойков, проф. д-р Томо Борисов, 
проф. д.н. Севдалина Димитрова, проф. д-р Нико-
лай Арабаджийски, доц. д-р Людмила Дикова, доц. 
д-р Петър Маринов и доц. д-р Теодор Дечев за поло-
жителната оценка и прекрасните отзиви.

„Изказвам своята благодарност на ръковод-
ството на Висшето училище по сигурност и ико-
номика в лицето на проф. д.п.н. Георги Манолов 
и доц. д-р Йордан Бакалов за професионализма и 
високото административно ниво в организацията 
на цялата процедура“, добави още проф. Василев.

Всички рецензии на 
представения хабилита-
ционен труд бяха положи-
телни, като беше високо
оценен фактът, че към
академичния състав на
ВУСИ се присъединява
още един специалист от
практиката.

Веднага след гласу-
ването на присъждането 
на академичната длъж-
ност „професор“ на ре-
довното заседание на

Академичния съвет проф. Василев подари на ВУСИ
книга за мнения, където гостите на вуза ще могат 
да пишат своите впечатления.

„Не е тайна, че има недостиг на практици във 
висшето образование. За нас е удоволствие да
имаме в екипа си поредния доказал се специалист 
както в практиката, така и в теорията“, коментира
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Ръководството и академичният състав на ВУСИ 
приветстваха проф. Василев с добре дошъл и му 
пожелаха творческо вдъхновение и много нови ус-
пехи. ВВ

Д-р Стефан Балабанов защити успешно ди-
сертационния си труд на тема „Превен-

ция и противодействие на радикализацията като 
компонент на националната сигурност в Репу-
блика България (2000 – 2020 г.)“. Докторантът е 
в област на висшето образование 9 „Сигурност и 
отбрана“, професио-
нално направление 
9.1 „Национална  си-
гурност“, докторска
програма „Антите-
роризъм (Организа-
ция и управление на 
антитерористичната 
дейност)“, с което
Висшето училище по 
сигурност и икономи-
ка за пореден път се 
гордее.

„За мен е удо-
волствие да нося об-

ПОРЕДНИЯТ ДОКТОРАНТ НА ВУСИ
ЗАЩИТИ УСПЕШНО ДОКТОРСКАТА СИ СТЕПЕН

разователната и научна степен „доктор“, и то при-
добита точно във Висшето училище по сигурност и 
икономика. Оценявам високо качеството на обра-
зованието във висшето училище и поздравявам
ръководството и академичния състав за усилията, 
които полага“, коментира д-р Стефан Балабанов.

Висшето учили-
ще по сигурност и 
икономика е акреди-
тирано за обучение
на докторанти и в
трите си професио-
нални направления 
– „Национална сигур-
ност“, „Икономика“ 
и „Администрация и
управление“, а инте-
ресът към докторски-
те програми продъл-
жава непрекъснато 
да расте. ВВ
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Студентите във ВУСИ имат право:

1. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето научно, професионал-
но и културно израстване

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, определени от ВУСИ

6. Да участват в научноизследователска дейност

7. Да ползват за учебна, научноизследователска, социална и културна дейност налична-
та материална база при условия, определени от ръководството на ВУСИ

8. Да избират учебните дисциплини от избираемата и факултативната подготовка съо-
бразно действащите учебни планове

9. Да сигнализират по съответния ред и пред съответните органи на управление за ре-
шения и действия, отнасящи се до положението им на студенти

10. Да се обучават по индивидуален план, ако отговарят на съответните изисквания

Студентите във ВУСИ са длъжни:
1. Да спазват Правилника за дейността на ВУ и другите нормативни документи на ВУСИ

2. В определения от ръководството на ВУ срок да внасят дължимата вноска за образо-
вателната услуга и да се записват за студенти в съответната специалност

3. Да знаят, че при прекъсване на обучението внесената сума не се връща обратно и 
се прекъсва обучението за срок от една година

4. Да пазят името и престижа на ВУСИ, материално-техническата база и да полагат из-
питите си в определите срокове

5. Да се записват в по-горен курс до началото на поредната учебна година или да уреж-
дат студентското си положение в определените от ректора срокове

6. Да изпълняват в срок всички научни задания, предвидени в учебния план и в учеб-
ните програми

7. Да полагат необходимите изпити в рамките на учебната година

8. Да не провеждат политическа дейност 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 учеб-
на 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 му.
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