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Висшето училище по сигурност и икономика е правоприемник на Колежа 

по икономика и администрация (КИА) в гр. Пловдив. КИА е създаден с Решение 

на 39-ото Народно събрание, обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник“ 

(4.ХI.2003 г.). През 2006 г. КИА получава и институционална акредитация от 

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). През същата година 

Колежът става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден 

Сертификат за качество EN ISO 9001:2000. На 1.VII.2010 г. Колежът по 

икономика и администрация – Пловдив, получава нова институционална 

акредитация от НАОА за максимален, 6-годишен, период от време. През същата 

година Moody International присъжда нов Сертификат за качество – EN ISO 

9001:2008. За периода 2003 – 2015 г. в двете професионални направления – 

„Икономика“ и „Администрация и управление“, са завършили над 7000 

студенти, с което КИА успешно изпълнява мисията си за подготовка на 

висококачествени кадри за нуждите на държавните и частните организации. 

На базата на високите резултати в учебния процес, постигнати в КИА, и 

положителната оценка на НАОА с Решение на 43-тото Народно събрание от 

21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г., 

Колежът се преобразува в специализирано четиригодишно Висше училище по 

сигурност и икономика (ВУСИ), което има право да обучава студенти в 

образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. 

През всички години на своето динамично съществуване Висшето училище 

по сигурност и икономика е обучило общо над 8511 души, от които 15 % са 

отличниците и 38 % са тези с много добър успех. Общо обучени студенти в ОКС 

„бакалавър“ – 8260 души. Общо обучени студенти в ОКС „магистър“ – 251 

души. Студентите на ВУСИ се обучават в три професионални направления – 

„Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, като 

специалностите са актуализирани и изцяло съобразени с нормативите на 

Министерството на образованието и науката, както и с изискванията на 

работодателите. В направление „Национална сигурност“ ВУСИ предлага 

следните специалности: „Противодействие на престъпността и опазване на 

обществения ред“; „Национална сигурност“; „Противодействие на тероризма“. В 

професионално направление „Администрация и управление“ студентите се 

обучават в следните специалности: „Стопанско управление“; „Бизнес 

администрация“; „Управление на софтуерните технологии“; „Мениджмънт на 
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регионалното развитие и сигурност“. В направление „Икономика“ се предлагат 

следните специалности: „Счетоводство и контрол“; „Маркетинг“; „Финанси“; 

„Икономика на туризма“; „Дигитален маркетинг“. Всички специалности са 

изключително атрактивни и търсенето на дипломирани експерти от страна на 

работодателите в частните фирми и държавните институции е много голямо. 

Знанията и уменията, които студентите придобиват във ВУСИ, са ключови за 

бъдещата им кариера и гарантират безпроблемно намиране на работа, и дори 

стартиране на собствен бизнес. 

В училището е гарантирано високо качество на обучението с 

изключителния академичен състав от ерудирани преподаватели в отделните 

направления. Той се състои от повече от 92 души професори, доценти, доктори 

на науките, доктори и асистенти, които със своята подготовка формират 

качествени специалисти за нуждите на националната сигурност, икономиката и 

управлението. Средната възраст на преподавателския състав на ВУСИ е 54 

години. Средната възраст на хабилитирания преподавателския състав във ВУСИ 

е 60 години, като тази на професорите е 61 години, на доцентите – 59 години, на 

докторите – 47 години, на асистентите – 33 години. 66 са хабилитираните 

преподаватели (22 от тях на основен трудов договор и 44 на втори трудов 

договор) във вуза. От тях 26 професори и 40 доценти; 26 нехабилитирани. 

В направление „Национална сигурност“ 30 са хабилитираните 

преподаватели. От тях 10 професори и 20 доценти, 11 нехабилитирани. Средната 

възраст на хабилитираните преподаватели (професори, доценти) е 51 години; на 

нехабилитираните преподаватели – 49 години. 

В професионално направление „Администрация и управление“ 14 са 

хабилитираните преподаватели. От тях 8 професори и 6 доценти, 8 

нехабилитирани. Средната възраст на хабилитираните преподаватели 

(професори, доценти) е 53 години; на нехабилитираните преподаватели – 45,1 

години. 

В професионално направление „Икономика“ 22 са хабилитираните. От тях 

8 професори и 14 доценти, 7 нехабилитирани. Средната възраст на 

хабилитираните преподаватели (професори, доценти) е 53 години; на 

нехабилитираните преподаватели – 45,2 години. 

 

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални 

научноприложни и практикоприложни изследвания съобразно акредитираните 

направления. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развитие 

на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. 

Резултатът от тези целенасочени усилия се изразява в публикации в 

световноизвестни специализирани издания, като Thomson Reuters, Elsevier, 

Scopus и др. Чрез тях стойностните теоретични проблеми, въпроси и дилеми в 

различни области на познанието, разработени от преподавателите на ВУСИ, 

достигат до десетки милиони потребители в целия свят. В направление 

„Национална сигурност“ общият брой на публикациите е 94. В това число са: 15 

монографии; 9 студии; 22 статии; 52 научни доклада; 6 публикации в чужбина; 

11 учебника и учебни помагала. В направление „Администрация и управление“ 

общият брой на публикациите е 196. В това число са: 13 монографии, 26 научни 
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статии, 110 научни доклада и др. Публикациите в чужбина са 47, от които 2 

монографии, 28 научни статии, 18 научни доклада и др. Публикациите в 

реферирани и индексирани научни издания са 15. В направление „Икономика“ 

общият брой на публикациите е 195, от които 14 монографии, 96 научни 

доклада, 32 статии, 6 студии, 13 учебника и др. Публикациите в чужбина са 34, 

от които 2 студии, 15 статии, 17 научни доклада и др., а в реферирани издания са 

12. 

Следва да се подчертае, че ВУСИ неотменно следва политиката си на 

участие в научноизследователски проекти. По тях вузът е спечелил повече от 1/2 

млн. лв. и е доказал капацитета си на научен и образователен център. По-

значимите проекти са: „Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“; 

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“; 

„Актуализиране на учебни програми във висшето образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда“; „Студентски практики“; „Студентски 

стипендии и награди“ и др. Във вуза има и други проекти, финансирани от 

фирми (корпоративни проекти), като европейски, национални и други 

финансиращи програми за развитие на публичните дружества; възможности за 

усъвършенстване на корпоративната система за комуникации и т.н. Общо във 

ВУСИ са спечелени и реализирани повече от 17 научноизследователски проекта 

и задачи. 

 

Особено интензивна е дейността на Висшето училище по сигурност и 

икономика при сътрудничество както с чуждестранни и български университети, 

така и с държавни институции и частни компании. ВУСИ има сключени 

договори за сътрудничество с Университета в Нова Горица, Словения; с руския 

Институт по мениджмънт, икономика и иновации; с Факултета за сигурност и 

защита към Независимия университет в град Баня Лука, Република Сръбска; с 

Башкирската академия за държавни служби и управление при президента на 

Република Башкортостан; с Европейския университет на Република Македония; 

както и с Факултета по право, сигурност и мениджмънт към Университета 

„Унион – Никола Тесла“ в Белград; с Висшето бизнес техническо училище в гр. 

Добож, Босна и Херцеговина. ВУСИ е търсен партньор от различни авторитетни 

български организации. Вузът има сключен договор с Българската академия на 

науките; с водещия световен производител на системи за видеонаблюдение 

Dahua Technology; с Германската карате федерация от провинция Баден-

Вюртемберг; с водещата фирма за обучение на телохранители World Security 

International Investigations; с Българската търговско-промишлена палата; с 

Академията на МВР; пълноправен член e на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България и т.н. 

 

Както е известно, студентите на ВУСИ се обучават в нова, свръхмодерна 

учебна база, разположена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, 

чиято разгъната застроена площ надхвърля 8000 кв.м, разполага със съвременни 

аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-новите информационни и 

иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата се 
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състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 

супермодерна заседателна зала, 12 семинарни и 4 компютърни зали, 2 

лингвистични кабинета, библиотека, кариерен център, конферентна зала, 

собствен издателски комплекс и др. Тук функционират и единствените по рода 

си в България специализирани зали по бойни изкуства, криминалистика, 

хотелиерство, ресторантьорство и др. В сградата едновременно могат да се 

обучават 3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция ВУСИ 

получи приза „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образованието на 

Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината“, който отличи водещите 

мениджъри и фирми в Пловдив и региона. 

 

ВУСИ получи само отлични акредитационни оценки от Националната 

агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република 

България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за 

институционалната акредитация на ВУСИ. Вузът получи отлична оценка за 

програмната акредитация на професионално направление 9.1 „Национална 

сигурност“. НАОА даде обща оценка 9,07 по десетобалната система и срок на 

валидност на акредитацията шест години съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за 

висшето образование (ЗВО). Вузът получи отлична оценка за направление 

„Икономика“ от 9,17 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от 

ЗВО. Отлична е и оценката за направление „Администрация и управление“, 

която е 9,02 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО. 

ВУСИ получи програмни акредитации и на докторски програми от ПН 

„Национална сигурност“. НАОА акредитира с високи оценки „Противодействие 

на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм 

(Организация и управление на антитерористичната дейност)“. По този начин 

Висшето училище по сигурност и икономика се сдоби с пълен комплект отлични 

оценки и продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се 

сред топуниверситетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на 

обучение. 

Според Рейтинговата система на университетите за 2018 г. успешно 

дипломираните студенти от направление „Национална сигурност“ са лидери в 

Пловдив със среден месечен облагаем доход 956 лв. и 56 ст., като сумата е 

изчислена за предходните пет години по информация на Националния 

осигурителен институт и АдминУни. По този показател вузът е класиран на 6-а 

позиция в национален мащаб. В направление „Икономика“ процентът на 

официално регистрираните безработни сред завършилите професионалното 

направление във вуза е чувствително под средния за страната. Повече от 97 % от 

успешно дипломираните студенти от направлението са си намерили работа през 

2017 г. Облагаемият доход на дипломираните студенти нараства – от 625 лв. 24 

ст. през 2015 г. достига 1254 лв. 63 ст. през 2018 г. По този показател Висшето 

училище по сигурност и икономика е лидер в Пловдив. За „Администрация и 

управление“ успешно дипломираните студенти от направлението са на 

престижното 2-ро място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход 

с 898 лв. и 49 ст. Реализацията на пазара на труда е много добра, а безработицата 

е изключително ниска. 
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ВУСИ прилага социална програма, която е без аналог в частното висше 

образование в България. Нейното призвание е да бъде активен партньор и да 

намери допирните точки между отговорните институции, които осъзнават, че 

включването в академична среда е гаранция за успешен старт в живота. 

Социалната програма има за цел подпомагане на образователния процес на 

младежи в неравностойно положение; на тези от семейства на полицейски 

служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг; на военноинвалиди. 

В нейния обхват попадат самотни и многодетни майки, предоставили 

изискуемите документи; лица с намалена работоспособност в резултат на болест 

или нараняване; студенти с отличен успех. До момента по нея напълно 

безплатно са обучени 10 деца в неравностойно положение и лишени от 

родителски грижи; безплатно са приети 3 деца на служители на МВР, загинали 

при изпълнение на служебния си дълг; раздадени са 50 стипендии за отличен 

успех; на 392 студенти с тежки заболявания са намалени таксите от 20 до 50 на 

сто и т.н. 

 

Финансирането на висшето училище се извършва според приетия 

учредителен акт и специализирани нормативни документи на ВУСИ, както 

следва: от различни видове студентски такси, дарения, спонсорства, проекти, 

европейски програми и др. Това дава възможност финансовата дейност на 

училището да се развива успешно. 

 

През изтеклия период във ВУСИ функционира Кариерен център, който 

подпомага професионалното ориентиране и кариерното развитие на студентите, 

докторантите, специализантите и др. Чрез него се подпомагат и развиват 

връзките и сътрудничеството между младите хора с бъдещите работодатели от 

съответните организации. Центърът поддържа близки отношения и с други 

подобни звена за професионално ориентиране и кариерно развитие. 

 

 

 

Ректор на ВУСИ: ……………………… 

 

Отчетният годишен доклад е приет на заседание на АС на ВУСИ с 

Протокол № 1/6.10.2018 г. 


