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ВУСИ ОТКРИ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
С ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
Отличникът на вуза получи специалната Стипендия на президента

В

исшето училище по сигурност и икономика
откри новата академична 2021/2022 година при спазване на всички противоепидемични
мерки. За да бъде осигурена необходимата дистанция между хората и за да се избегне струпването
на много хора в затворени пространства, студентите бяха разделени в няколко аудитории и имаха
възможността на живо да следят церемонията по
екраните в залите.
„Официални гости на събитието бяха: зам.-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, експертът по криминалистика на Съда на Палермо и
основател на LAB4INT (културна и научна асоциация) проф. Джанфранко Гучия, почетният консул на
Италия в Пловдив Джузепе де Франческо, бившият ректор на Академията на МВР проф. д-р Любомир Тимчев, деканът на Стопанския факултет при
Университета по хранителни и вкусови технологии
проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева,
функционалният декан по Студентска и социална
дейност при Университета по хранителни технологии доц. д-р инж. Кремена Никовска, зам.-директорът на филиала на Техническия университет в
Пловдив доц. д-р Никола Шакев, кметът на район
Южен Костадин Язов, зам.-кметът на район Южен
Атанаска Тунтова, директорът на Тракия Икономическа Зона Катя Стайкова, директор „Връзки с
обществеността“ на сдружение „Бизнесът за Пловдив“ Александър Стайков, началникът на отдел
„Канцелария и протокол на кмета“ Мирослав Бе-

ляшки и др.
Церемонията откри и води председателят на
Настоятелството на ВУСИ г-жа Олга Манолова, а по
традиция първи към първокурсниците се обърна
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов,
който 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
професионални качества, които ще са им от изключителна полза в практиката след завършването.
„Преподавателският състав на ВУСИ е сформиран
от отлични специалисти, които имат и изключително богат практически опит. И понеже липсата на
практическа насоченост е голям проблем за висшето образование в страната, ВУСИ има договори с десетки организации и представители на бизнеса, както и с държавни институции, където вие
можете да провеждате стажове и да се запознаете
с практиката още докато следвате“, обърна се към
първокурсниците проф. Манолов.
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Приветствие към студентите в този празничен
ден отправи и ректорът на Висшето училище по
сигурност и икономика доц. д-р Йордан Бакалов.
„Вие сте направили добрия избор, който ще Ви
даде добра основа за Вашето развитие. Вие ще
имате възможността да се учите от преподаватели,
които са и от практиката, и от науката, което е изключителна рядкост в днешно време, а е огромна
ценност. Ние ще Ви научим преди всичко как да
хващате риба, а не просто да Ви дадем въдицата,
с която ще го направите“, обърна се метафорично
към студентите ректорът.
Към първокурсниците се обърна и специалният гост от Италия Джанфранко Гучия: „Имам над
30-годишен опит в сферата на балистичната експертиза и съм изключително щастлив да застана
тук пред Вас днес с обещанието да Ви предам от
своя опит и знания. Особено съм впечатлен от амбициите на ръководството на ВУСИ и желанието му
непрекъснато да развива вуза. Желанието за колаборация и широките перспективи със сигурност са
част от причините вузът да бъде толкова успешен
и известен не само в България, а и извън нея“, и
загатна, че част от предстоящото му партньорство
с ВУСИ включва водене на специализирани курсове в сферата на криминалистиката и балистичната
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експертиза.
Приветствие от името на първокурсниците направи Бучин Мюмюн, която прие Ключа на знанието от председателя на Студентския съвет Мартин Тунов. „Ние вече сме част от академичното
семейство на вуза и уверено влизаме в храма на
знанието и науката, готови да опознаем необятния
нов свят, който ни очаква. Нека всички смело следваме мечтите си, защото съвсем скоро бъдещето
ще бъде в нашите ръце!“, пожела първокурсничката на новите си колеги.
По време на церемонията по откриването на
академичната година президентът на ВУСИ проф.
д.п.н. Георги Манолов продължи традицията, която
започна миналата година, а именно връчването на
Стипендия на президента с лични негови средства
на студента с най-висок успех през изминалата година. Стипендиантките тази година са две: Анастасия Лефтерова – IV курс, „Криминалистика“, и Радослава Райчева – II курс, „Криминалистика“ – и
двете с успех Отличен (5.90).
Занятията на студентите задочно обучение започнаха веднага след откриването на академичната година при спазване на всички противоепидемични мерки. Годината във ВУСИ продължава
присъствено за всички студенти.
Антония ШЕХОВА-ВАСИЛЕВА

СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ БОКСЬОР
КУБРАТ ПУЛЕВ НА СРЕЩА РАЗГОВОР
СЪС СТУДЕНТИТЕ НА ВУСИ

Н

а 16 октомври
(събота) в 11:00
часа
непобедимият
български
шампион по бокс
Кубрат Пулев гостува на клуб „Полемика“ към Студентския съвет на
ВУСИ.
Звездата
се срещна със
студенти във Висшето училище по
сигурност и икономика и отговори
на въпросите им,
като по време на
дискусията разказа за личните и професионалните
си успехи, както и за бъдещите си планове.
„За нас е удоволствие да посрещнем във ВУСИ
успял човек от толкова висок ранг, който ще може
да сподели ценен опит и да ни мотивира още повече да преследваме мечтите си и да постигаме целите си“, коментира председателят на Студентския

съвет към ВУСИ
Мартин Тунов.
Ръководството на висшето училище винаги приветства инициативите на студентите
и им съдейства
в реализирането
им: „Смятаме за
свой дълг да подкрепяме студентите в осъществяването на идеите им
и извън рамките
на академичните
им задължения. В
рамките на клуб
„Полемика“ се провеждат стойностни разговори по
обществено значими теми и срещата разговор с
Кубрат Пулев не прави изключение“, сподели президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
На срещата разговор с боксьора присъстваха
и представители на пловдивската общественост и
региона. ВВ
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ДЖАНФРАНКО ГУЧИЯ:
ВЪВ ВУСИ ВИЖДАМ МНОГО ЕНТУСИАЗЪМ, ДОБРА ПОДГОТОВКА
И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Проф. Джанфранко Гучия е експерт по криминалистика
на съда на Палермо и основател на Lab4int - културна и
научна асоциация. Той е дългогодишен експерт по балистична експертиза и беше един от специалните гости на
откриването на академичната година във ВУСИ.

Вие сте дългогодишен експерт по криминология. Кои са най-интересните аспекти от работата Ви?
Като балистичен експерт се занимавам предимно с престъпления, но понякога излизам извън
тази своя тясна специалност, като често съдействам на магистрати за проследяване на трафика на
оръжия. Ето и един реален случай. Наблюдавахме
трафик на оръжия, които тайно са били транспортирани в Италия от Марсилия с дестинация ислямски
терористи в Либия и Тунис. Моята задача беше да
класифицирам оръжията, да разбера производството, от къде идват, което става чрез откриването
на малки символи върху самите оръжия, които не
са лесно видими. По тях става ясно през кои държави са минали оръжията. Това засяга легалното производство на тези оръжия. Имаше руски оръжия,
които бяха пуснати на пазара във Франция и после
нелегално са транспортирани в Италия, за да стигнат крайната си дестинация. В хода на разследването се разбра, че въвлечени в тази пратка са били
пет различни европейски държави. Моята експертиза на криминолог не се ограничава до това да
анализирам оръжието, с което е убит даден човек.
С натрупването на опит компетенциите се развиват, което позволява да си полезен на разследването по много начини. В допълнение моята работа
е изключително важна за съдиите, за да се установят фактите, за да може на базата на тях да се определи присъдата. Работя в тясно сътрудничество със
Съдебна полиция.

Виждате ли пресечни точки между работата
на италианските и българските служби за сигурност? Какви практики следват?
Това би могло по-добре да се види, ако имаше
по-голяма откритост на структурите, но структурите
за сигурност винаги държат на своята конфиденциалност и закритост. През моя 30-годишен опит съм
говорил с представители на различните служби и
имам голямо количество неофициална информация, но обикновено тази информация не се дава
публично и гласно, така че би било трудно да коментирам този въпрос.
С какво се занимава организацията, на която сте основател и ръководител?
Покриваме изцяло дейността, която се занимава с техническите аспекти, наблюдения, подслушвания, включително и от въздуха. Всички технологии за сигурност са подробно засегнати в нашата
дейност и имаме курсове, които са изцяло направени за структурите за сигурност. Подчертавам,
тези курсове не са масови, а само за структурите
на службите за сигурност.
Съвсем скоро ще водите курсове във ВУСИ.
Кое е най-важното, което искате да предадете на
студентите?
Проблемът, който много често срещам, е, че
макар и завършили своето образование, студентите не са готови да оперират с технически средства
и имат нужда от период на обучение от експерти. В
това образователно предложение, което имам, се
залага много повече време за обучаване в техническа насока. Това е и което имам като желание
да дам на студентите на ВУСИ – част от моя опит
и експертиза, представени по модерен, технически
начин.
Какви са първите Ви впечатления от ВУСИ?
Много съм впечатлен в добрия смисъл, защото виждам много ентусиазъм, добра подготовка и
висок професионализъм. Най-вече много голямо
желание за сътрудничество. Например в Университета в Палермо, където живея и работя, са много по-затворени и нямат желание да сътрудничат с
други институции, а за мен прогресът на развитието
се крие именно в сътрудничеството между различните институции.
Искрено вярвам, че ще работим заедно с ВУСИ
и ще изградим трайни и устойчиви взаимоотношения най-вече в полза на студентите.
Интервюто взе: Антония ШЕХОВА-ВАСИЛЕВА
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ИНСТИТУТЪТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ВУСИ ПО БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ

И

зпълнителният директор на Института по публична
администрация (ИПА) г-н Павел Иванов се впечатли от първото си посещение във Висшето училище по сигурност и икономика и загатна възможността за реализиране на съвместни бъдещи проекти.
„Началото вече е дадено и вярвам, че традицията
ще продължи, като всеки следващ випуск ще оставя своя
при„За първи път съм във ВУСИ и виждам сериозна организация, има редица събития, които можем да реализираме заедно“, категоричен бе г-н Иванов. Към момента
дейността на ИПА е съсредоточена главно в София, но в
лицето на ВУСИ изпълнителният директор на Института
вижда партньор, с помощта на който може да разшири обхвата си и да заяви своята позиция и в Пловдив и региона.
Във връзка с новооткрития Център за лидерство и публични политики във ВУСИ г-н Иванов сподели,
че е важно да се създават новаторски центрове и лаборатории, а насърчаването на подобни програми,
които да развиват лидери в региона, е важна стъпка в развитието на ВУСИ.
По време на срещата на г-н Иванов с ръководството на ВУСИ бяха обсъдени и възможностите за бъдещо партньорство между висшето училище и ИПА, като предстои да бъдат уточнени детайлите и да бъде
подписано споразумение. ВВ

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА
И МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ
СКЛЮЧИХА ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО
Вузовете вече работят по разработването на съвместни дейности

Н

а среща между президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н.
Георги Манолов и ректора на Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева бяха
обсъдени възможностите за сътрудничество
между двата университета в рамките на
сключения договор за
партньорство
преди
броени дни.
Като начало на
сътрудничеството бяха
набелязани няколко
основни направления
за работа. Първото от
тях е създаването на
съвместна магистърска програма, която ще позволи на студентите да получат интегрирани дипломи за висше образование,
издадени от двата университета. Обсъдено бе програмата да е насочена към мениджмънта на здравната сигурност и да подготвя бъдещи специалисти,
които да управляват сигурността в медицинските
заведения. В рамките на обучението студентите ще
бъдат запознати с основните изисквания на болни-

ците и заведенията, предоставящи медицински услуги, както и ще получат ценни знания от практиката.
ВУСИ и Медицинският университет в Пловдив ще
бъдат пионери в това отношение, тъй като към момента в България няма
подобна магистърска
програма.
„Тенденцията в съвременното образование е да се даде акцент
на магистърските програми и ние можем да
обединим усилията си
в това направление“,
коментира ректорът на
МУ – Пловдив, проф.
Мурджева.
Втората основна
насока на съвместна дейност е разработването на
проекти на базата на богатия опит на МУ – Пловдив,
и доказаната експертиза на ВУСИ. В тази връзка се
роди и идеята за обучение на ученици как да реагират в определени ситуации, каквато е пандемията от
COVID-19, като тази идея предстои да бъде разработена в бъдеще.
Единодушно на срещата беше прието да се по-
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канят и други университети за партньори в отношенията между ВУСИ и МУ – Пловдив, тъй като всеки
опит и професионализъм е добре дошъл в името на
предоставянето на качествено образование на високо равнище.
Не беше подмината и темата за превенцията
на корупцията в здравеопазването под формата на
беседи в училищата и обучение на преподаватели
от двата вуза, които да обединят усилията си в изграждането на информираността на младите хора в

страната.
„Корупцията в здравеопазването е изключително актуална тема в нашата действителност и аз вярвам, че можем да работим заедно с цел превенция
и даване на колкото се може повече информация
и гласност“, коментира президентът на ВУСИ проф.
Манолов.
Предстои обсъдените дейности да бъдат гласувани в двата вуза и в най-кратки срокове да се пристъпи към реализирането им. ВВ

МИРОСЛАВ БАЛАБАНОВ: СЪЗДАДОХА СЕ ИНТЕНЗИВНИ
ПРОГРАМИ, В КОИТО СЪЧЕТАНИЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ
С ПРИСЪСТВЕНИТЕ ФОРМИ ДАВА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Физическата мобилност е най-предпочитаната, но когато човек е в конкретната
ситуация, е изправен пред избора дали
през годините, през които се обучава, които
все пак не са толкова много, да осъществи
или да не осъществи мобилност. Въпреки
всички минуси това нещо има и плюсове –
създадоха се интензивни програми, в които
съчетанието на дигиталните с присъствените форми дава добри резултати, тъй като се
обогатяват дигиталните умения на учащите
се, което пък ги прави по-подготвени за икономиката на бъдещето.

Изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси
Михаил Балабанов с интервю за ВУСИ – за новостите в програмата „Еразъм+“ и добрите практики, които ще останат и занапред

Г-н Балабанов, какви са най-големите предизвикателства пред студентите и „Еразъм+“?
Предизвикателството пред студентите, както и
пред всички нас, са свързани с пандемията, която се разрази през последните две години, защото
нашата програма е свързана в голяма степен с образователна и младежка активност, и това затрудни
част от работата по проектите и осъществяването на
мобилностите.
Намериха се и решения – програмата се дигитализира, утвърдиха се нови форми на онлайн мобилност, на смесена мобилност със съчетаване на
онлайн и на място активности, но когато част от университетите почти не функционират, е трудно да се
изпълни броят на часовете, за да се вземат необходимите кредити. В това отношение Европейската
комисия ни позволи значителна гъвкавост, така че
удължаваме срокове на проекти, където е възможно, за да може да се натрупат часовете и да се завършат кредитите.
Има ли интерес от страна на студентите към хибридния модел на провеждане на мобилностите?

След като физическата мобилност отново е възможна, ще остане ли и хибридната форма?

Според мен при всички положения ще
остане. Пандемията ни изправи пред много трудности, не само пандемията – замърсяването,
климатичните промени и т.н. – те всички намериха
място в приоритетите на програмата – дигитализацията и цифровизацията станаха едни от основните
4 приоритета на програмата заедно със „синия“ и
„зеления“ „Еразъм“. Демократичното участие също
продължава да бъде важен приоритет. Най-малкото през следващите няколко години оставането на
дигиталната форма е гарантирано, а и мисля, че и
занапред ще продължи, защото това са много важни
за младите хора умения, свързани с професиите на
бъдещето.
Предвиждат ли се мобилности още тази година?

Мобилности има, те продължават да се случват
въпреки трудностите. Физически или смесени, мобилностите не са спрели, но има учебни заведения,
които са затворени, и там няма как да се случват.
През втория семестър съм убеден, че ще има пак
университети, градове и места, където мобилностите ще продължат да се случват в зависимост от конкретната обстановка по места.
Интервюто взе: Антония ШЕХОВА-ВАСИЛЕВА
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ – ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“

„С

ъвременни информационни технологии –
тенденции пред развитието и прилагането
им за формиране на интелигентни градове с районно деление“ – под тази тема протече втората част
на конференцията, организирана от Асоциацията
на българските градове и региони с подкрепата на
фондация „Конрад Аденауер“, в която взе участие
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
Той предложи на участниците в събитието да
обединят усилията си и да работят за разширяване
на обхвата на подобен вид форуми, които да станат
постоянно действащи и засягащи по-широк кръг
хора. „Нека да направим среща между Асоциацията
и ръководството на Съвета на ректорите, където да
се обсъдят най-належащите проблеми, които пряко
засягат образованието в контекста на дигитализацията, за да затвърдим сътрудничество си и да обединим усилията си в разрешаването на тези пробле-

ми“, обърна се към присъстващите проф. Манолов.
Той определи срещата като изключително ползотворна и благодари за възможността да участва в
качеството си на президент на Висшето училище по
сигурност и икономика, като спомена и за възможността за сътрудничество с някои от множеството
контрагенти на ВУСИ в частната сфера. ВВ

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP ВЪВ ВУСИ ПРЕДИЗВИКА
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И ЗАДЪЛБОЧЕНА ДИСКУСИЯ

П

ървото от редица събития, организирани
от Центъра за лидерство и публични политики, се проведе днес онлайн. Уъркшопът бе на
тема „Лидерство в трансформиращо се общество
– нови парадигми“ и модератор на срещата бе
проф. д-р Валентин Василев, който е и ръководител
на Центъра за лидерство и публични политики.
Срещата откри президентът на ВУСИ проф.
д.п.н. Георги Манолов, който приветства първата
инициатива на Центъра и подчерта важността на
добрите лидери, особено в трудни времена като
сегашните.
Първи лектор бе проф. Василев, който представи пред участниците презентацията си, посветена
на темата за лидерството и базирана на личния му
голям теоретичен и богат практически опит.

Специален гост на събитието беше г-н Михаил Балабанов – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката, който
е изключително интересен събеседник и отличен
професионалист и засегна темата за мобилността
на студенти и преподаватели в контекста на Ковид
пандемията и, разбира се, очерта основните предимства и ролята на Центъра за развитие на човешките ресурси в изграждането на лидери.
Изключително интересно беше представянето
на д-р Снежана Миликина, което предизвика емоционална дискусия сред участниците. Остана отворен за отговор въпросът дали лидерството се възпитава и изгражда, или лидерите се раждат такива,
но всички бяха обединени около идеята за нуждата
от изявени лидери в сферата на публичната администрация.
Като представител на бизнеса се включи Константин Чорбаджийски с презентация на тема „Лидерството на бизнес организациите – примери от
IT сектора“.
Интерес към събитието проявиха десетки студенти и докторанти, работещи хора и кандидат-студенти. Това е първата инициатива на Центъра,
посветена на лидерството, и предстоят още много
интересни и ползотворни срещи. ВВ
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НАД 50 УЧАСТНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА
В ДИГИТАЛЕН WORKSHOP НА ТЕМА „КРИЗИСНИ
КОМУНИКАЦИИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСТВО“
Онлайн събитието предизвика сериозна дискусия

П

оредната инициатива на Центъра за лидерство и публични политики (ЦЛПП) при
ВУСИ привлече вниманието на широк кръг хора,
сред които ученици, студенти, докторанти и работещи в различни сфери.
Под мотото „Мениджмънт е да изкачиш стълбата на успеха, лидерство е да дефинираш на коя
стена трябва да се опре стълбата“ протече уъркшопът на тема „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство“. Модератор на срещата беше проф. Валентин Василев – ръководител на ЦЛПП, а в срещата
се включи и президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
Изненадата
сред присъстващите на събитието
бяха
ученици от различни краища
на
страната,
като
веднага
след като приключи срещата,
ръководството
на ВУСИ взе
единодушно

решение да направи
изключение и всички
те също да получат безплатен сертификат за
участие, както студентите от ВУСИ.
„Принципни съображения в кризисния PR“ беше първата
тема, представена от
доц. д-р Димитрина
Стефанова, която презентира интересен прочит на кризисния PR и
начините за справяне
с кризите, както и управлението им. „Всяка
криза предоставя възможност на лидерите да успокоят хората в една организация или на по-широко ниво“, сподели доц.
Стефанова и в
края на своята
презентация
подчерта, че лидерството всъщност е огромна
отговорност.
Доц.
д-р
Александър
Христов от Центъра за анализ и кризисни
комуникации
представи
своята тема „Управление на кризи – съвременни
особености“. „Все повече кризи възникват поради липса на комуникация или лоша комуникация“,
категоричен бе той, като за добър пример даде
кризата с коронавируса, където липсата на комуникация роди чудовище, а новите кризи формират
нови умения да се справяме с тях.
„Ефективни комуникации в синдикални организации – колективните трудови спорове и ролята
на работниците и служителите в управлението на
кризи на работното място“ беше темата, която за-
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сегна д-р Тодор
Капитанов от
КНСБ. „За нас е
много важно да
участваме в подобен тип форуми, защото кризата винаги се
отразява върху
работниците“,
категоричен
бе д-р Капитанов и се върна
към финансовата криза от 2008 г., която се отрази
най-вече на служителите. Не по-различна по думите
му е и кризата с коронавируса, при която много работещи бяха съкратени, на други бяха намелени доходите. Важно е да се обсъжда влиянието на кризите върху работниците, защото по този начин се раждат и решенията на тези проблеми. Той разказа за
няколко конкретни кризисни ситуации с работници
в различни фирми в страната и начините, по които
КНСБ подпомага разрешаването на тези кризи.
Мариета Димитрова – собственик на ин-
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формационна
агенция „Благоевград нюз“,
пък говори на
тема „Медийната
грамотност, борбата
с дезинформацията и ролята
на медиите в
условията на
кризисни ситуации“. Тя сподели, че през последните две години отделя много време на обучения по медийна грамотност,
защото е изключително важно да може да бъде
откроена достоверната информация от фалшивите новини. Кризата през последните две години
се оказа благополучно поле за създаване и разпространяване на фалшиви новини.
Лекторите задържаха вниманието на участниците в дискусията до самия край, като през цялата
среща пред екраните бяха над 50 души, които слушаха с интерес интересните и актуални теми. ВВ

БИБЛИОТЕКАТА НА ВУСИ ПОЛУЧИ ЦЕННО ДАРЕНИЕ

И

звестният социолог проф. д-р Михаил
Мирчев и доц. д-р Катя Михайлова направиха дарение на библиотеката на Висшето
училище по сигурност и икономика. Интелектуалците дариха над 30 заглавия, които се надяват да бъдат от полза на студентите.
„Четенето е своеобразен разговор с автора – от читателя зависи дали ще продължи
разговорът докрай и аз искрено вярвам, че
младите хора няма да се отказват от четенето“,
коментира доц. Михайлова.
Дарението не е първото за двамата автори. Те са стартирали своя традиция – да даряват книги в университети в градовете, които посещават. Категорични са, че това няма да е последното им дарение за ВУСИ, и споделят, че
предстои съвсем скоро новите им книги да излязат
от печат и копия от тях също да намерят място в
библиотеката на ВУ.
„От името на висшето училище благодаря за
направеното дарение. Книгите са изключителна
ценност и се радвам, че продължават да излизат
стойностни заглавия в сферата както на научната,
така и на художествената литература, чрез които
хората да се образоват или да попадат в изцяло
нови светове“, сподели президентът на ВУСИ проф.
д.п.н. Георги Манолов.
Студентите на Висшето училище по сигурност и
икономика вече могат да четат подарените книги. ВВ
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ВУСИ ОТБЕЛЯЗВА СВОЕТО ПЪЛНОЛЕТИЕ

Уважаеми колеги, скъпи студенти,
Висшето училище по сигурност и икономика отбелязва своя 18-и рожден ден. Днес празнуваме пълнолетието на една институция, изградена и утвърдена с много желание, отлични професионалисти и нестихващ копнеж за развитие. За тези години направихме много, научихме много и не
спираме да надграждаме и развиваме храма на знанието, на който посветихме живота си.
Пътят, който извървяхме, е изключително дълъг, но днес гордо мога да заявя, че Висшето училище по сигурност и икономика постига целите си и мечтите, които стоят зад създаването му, – да
подготвя висококвалифицирани млади хора.
Зад развитието на ВУСИ стои неуморният труд на редица колеги, които през годините станаха
част от каузата ни да предоставяме най-доброто на своите студенти, и изключителни професионалисти, чието призвание е да предават знанията си на младите хора.
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-голямото постижение на ВУСИ сте всички Вие – нашите студенти, защото именно тук Вие
сте най-важните и всяко действие и усилие целят да Ви дават все по-добро и по-добро образование, отговарящо както на Вашите очаквания, така и на изискванията на пазара на труда, на който
ще попаднете съвсем скоро.
Честит празник! Пожелавам на всички най-вече здраве, още много поводи за радост и безброй покорени върхове и през идните години.

4.XI.2021 г.
Пловдив

Президент на ВУСИ:
проф. д.п.н. Георги Манолов
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
по случай 8 декември – Студентския празник

Уважаеми студенти, преподаватели и колеги,
В Деня на българските студенти Ви пожелавам мъдрост, сили и нестихващ стремеж за знания.
8 декември е символ на младостта, дързостта и академизма. Ден, в който почитаме непреходността на университета като вековна институция и обръщаме поглед към вдъхновението, което носят
на студентската общност академичният дух и могъществото на знанието.
Вашите хоризонти са широки, мечтите Ви – постижими, а стремежът към успешно бъдеще и
добра реализация държите в собствените си ръце. Днес Вие можете да заявите, че сте част от едно
от най-престижните висши училища не само в Пловдив, но и в цяла България. Бъдете горди, че сте
направили правилния избор и сте студенти във ВУСИ!
Студентството е най-ценното време в живота на всеки човек. Насладете му се, но и го използвайте разумно. Сега имате шанса да изследвате света и потенциала си; да учите, да се развивате
и да начертаете пътя, по който ще вървите. Не изпускайте възможностите, които се отварят пред
Вас, и не затваряйте вратите на знанието, защото то ще бъде Ваш спътник през целия Ви живот.
Нека поздравим и нашите преподаватели, които със своя висок професионализъм и доказана
ерудиция непрекъснато разпалват пламъка на знанието във Вашите души.
Бъдете здрави и вдъхновени. Мечтайте смело, работете усърдно и преодолявайте всички трудности със знания и воля.

Честит празник!
8 декември 2021 г.
Пловдив

Президент на ВУСИ:
проф. д.п.н. Георги Манолов
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ВУСИ ПОДКРЕПИ НАЦИОНАЛНАТА
СКАУТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

В

исшето училище по сигурност и
икономика реализира още една
социално-активна дейност, този път насочена към децата и младежите от Националната скаутска организация, която изгражда и възпитава лидерите на утрешния ден.
Минути преди поемането на поредното скаутско пътешествие представители на ВУСИ отидоха на сборния им пункт,
за да ги поздравят за всеотдайността и
отдадеността, като предадоха и поздравителен адрес от името на президента на
ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
„Да бъдеш скаут, възпитава характер
и умения, които ще Ви бъдат много ценни
в живота на пораснали хора, макар все
още да не можете да го разберете изцяло. Имате щастието да сте част от чиста
и неопетнена структура, която изгражда
бъдещи лидери, готови да предизвикват и
развиват себе си непрестанно“, обръща
се към скаутите проф. Манолов.
Малко след 12 часа на обяд деца и
младежи от Националната скаутска организация потеглиха с автобус към Чепеларе, откъдето ще започне поредният им
поход. ВВ
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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
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www.vusi.bg

4004 Пловдив
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тел. 0882/392 735
vestnik@vusi.bg
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