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СТУДЕНТКА НА ВУСИ
С НАГРАДА В ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС

Ц

ветанка Арнаудова – студентка в магистърската програма „Финанси“ на Висшето училище по сигурност и икономика, спечели трето място в конкурса „Млад финансист – 2021 г.“, с есето
си на тема „Нужни ли са ни зелени финанси“. Тя бе
отличена сред стотици участници, а наградата ѝ бе
връчена от г-жа София Касидова – директор „Стратегически анализи и развитие“, Българска банка за
развитие АД, съорганизатор на конкурса и председател на журито, на официална церемония в присъствието на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“
и изпълнителния директор на Българска банка за
развитие АД.
„Провокирана от един от моите преподаватели
във ВУСИ – проф. д-р Атанас Льондев, развих интерес и към модерната област на интердисциплинарните изследвания, като икономика и право, или икономически анализ на възникването и ефектите на
правните норми“, обърна се към присъстващите в
залата студентката по време на церемонията.
„Мотивирано от интереса ми към новите европейски регулации в областта на устойчивите финанси, в съответствие с приоритетни европейски и
национални политики и взаимовръзката им с националния пазар на суверенен дълг, взех участие в конкурса „Млад финансист – 2021 г.“ в качеството си
на студент във Висшето училище по сигурност и икономика. Авторитетното жури класира на трето място

есето ми със заглавие „Емитиране на устойчиви суверенни облигации: „The only game in town“, коментира студентката, като отбелязва, че в основата на
новопридобитите и надградените ѝ знания в сферата на финансите е именно образованието. „Благодарение на подготовката ми по разнообразните,
много интересни и предизвикателни дисциплини от
учебната програма във ВУСИ съумях да доразвия
различни свои способности за преглед и анализ на
сложна и голяма по обем специализирана финансова информация“, споделя още тя, като именно в тази
връзка е развито и есето, с което печели конкурса.
Освен че е студентка, Цветанка Арнаудова работи в Министерството на финансите, където прилага
получените знания и оценява като изключително полезно за практиката си обучението във ВУСИ, където
има възможността да научи повече за разнообразните индикатори за анализ на икономическия риск,
методите за стратегически анализ, финансовия инженеринг и др.
„Гордеем се с постиженията на своите студенти
като със свои, защото именно те са индикатор за
добре свършената работа на преподавателите и на
образователната институция като цяло. Поздравявам Цветанка Арнаудова и ѝ пожелавам още редица професионални успехи“, коментира президентът
на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.
Удовлетворена от постигнатите резултати, студентката препоръчва вуза „на всеки, който би искал
да получи модерни, иновативни и конкурентни знания и умения или да надгради такива!“.
Антония ШЕХОВА-ВАСИЛЕВА
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РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕНИДЖМЪНТ
НА СИГУРНОСТТА В СЛОВАКИЯ ГОСТУВА НА ВУСИ

В

рамките на програмата „Еразъм+“ във Висшето училище по сигурност и икономика пристигна ръководството на Университета по мениджмънт на
сигурността в Кошице, Словакия. Президентът и ректор
на университета – проф. Масарош, първият заместник-ректор,
заместник-ректорът по информатика, председателят
на Академичния сенат
и отговорникът за финансовата част проведоха
ползотворна
дискусия с президента
на ВУСИ проф. д.п.н.
Георги Манолов, председателя на Настоятелството г-жа Олга Манолова и зам.-ректора по
учебната дейност доц.
д-р Людмила Дикова.
Още при пристигането си в Пловдив чуждестранните гости имаха възможността да разгледат базата на ВУСИ, като останаха
изключително впечатлени от иновативната и модерна
учебна среда, създадена във вуза. „Определено още
на пръв поглед ВУСИ прави впечатление на университет на много високо равнище – по-високо от това на
много частни университети в Европа“, коментира пър-

вият зам.-ректор на Университета по мениджмънт на
сигурността.
В рамките на последвалата дискусия между ръководствата на двата университета бяха обсъдени бъдещите възможности за сътрудничество, като основните
ниши за колаборация,
които ще се разработват, са свързани с
обмена на студенти и
преподаватели, обмяна на опит, съвместно
участие и организиране на научни форуми и
създаване на съвместни програми, учебници и допълнителни проекти.
И двата университета имат добре развита издателска дейност,
като в тази насока
също бяха обсъдени възможностите за съвместна работа и обмен на научна литература, което ще разкрие
пред студентите и на двата университета нови възможности за развитие.
В края на деня и двете страни определиха дискусиите като полезни и интересни и положиха основите на
бъдещите си съвместни проекти. ВВ

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 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 проблеми“,
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
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ВУСИ Е НА ЧЕЛНИ ПОЗИЦИИ
СРЕД УНИВЕРСИТЕТИТЕ В СТРАНАТА
Данните са от Рейтинговата система на висшите училища за 2021 г.

И

през изминалата година Висшето училище по сигурност и икономика утвърждава лидерските си
позиции както на регионално, така и на национално ниво.
Това за пореден път сочат данните на Рейтинговата система на висшите училища за 2021 г.
В направление „Национална сигурност“ ВУСИ отново
заема водещо място в класацията за страната, нареждайки се на 7-о място сред вузовете и на 1-во място в
Пловдив и региона от общо 15, които обучават студенти
по сигурност в България. С това затвърждава позицията
си от предходната година, като по показателя „Учебен
процес“ вузът застава редом до Академията на МВР. В направлението ВУСИ предлага най-голямо разнообразие
от бакалавърски и магистърски програми сред всички
университети в страната. С 10 бакалавърски и 15 магистърски програми висшето училище заема челно място по
този показател.
С близо 10 лв. е нараснал месечният осигурителен
доход на завършилите в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ и неговата стойност вече е 1291 лв.
(срещу 1200.73 лв. през 2020 г.), който е един от челните в страната. Отново в същото направление вузът е сред
първенците по най-ниски нива на безработица сред завършилите, която е под 4 %. Ексклузивността на преподавателския състав нараства с 30 % спрямо предходната
година – от 56.6 % през 2020 г. на 86.36 % през 2021 г.
Данните на АдминУни показват още, че нарастват и
средствата за издръжка на студент, като от близо 389
лв. през 2020 г. те нарастват на 422 лв. за 2021 г. Делът
на дипломираните студенти в направление „Национална
сигурност“ е нараснал с близо 5 % и през 2021 г. достига
58.92 %.
В професионално направление „Икономика“ ВУСИ се
отличава със 100 % ексклузивност на преподавателския
състав, което е с 44 % повече от данните от предходната
година. И тук се наблюдава ръст на осигурителния доход
на завършилите, който нараства от 1051.28 лв. през
2020 г. на 1166 лв. през 2021 г., с което вузът запазва
третата си позиция в Пловдив и региона по този показател. С над 6 пункта се е увеличил процентът, сочещ
регионалната реализация, като за 2021 г. той е 41.21.

Д

нес отбелязваме най-паметната дата в българската история – Деня на освобождението от
османско владичество. Националният празник е ден,
в който оценяваме свободата си повече от всякога и
осъзнаваме, че тя не е даденост. Ден, в който поглеждаме назад към възкресението на народа и подвига на
предците ни, чийто идеал е бил свободата.
Несломимият и свободолюбив дух не позволяват
на българите да се пречупят дори и в най-мрачните

В направление „Икономика“ ВУСИ е с най-висока
оценка за програмна акредитация в Пловдив и региона – 9.17. Вузът се отличава и с най-голям брой магистърски и бакалавърски програми на местно ниво – 7
бакалавърски и 20 магистърски програми. Процентът
на дипломираните студенти е нарасналл с пункт и половина спрямо миналата година и вече е 30.51 %. От 2021
г. вузът предлага докторски програми и в това професионално направление.
И в третото си професионално направление – „Администрация и управление“, ВУСИ разполага със 100 % ексклузивност на преподавателския състав и най-голямо
разнообразие на специалности. Те са 11 в ОКС „бакалавър“ и 29 в ОКС „магистър“. В това направление ръстът
на осигурителния доход на завършилите е най-осезаем, като е нараснал със 177 лв. спрямо миналата година и вече достига 1345 лв., което нарежда ВУСИ на
трето място в Пловдив и региона по този показател. И в
това професионално направление се наблюдава ръст на
регионалната реализация на завършилите.
ВУСИ е с най-висока програмна акредитация и в
това направление в Пловдив и региона – 9.02. С 6.76
пункта вузът е първенец в региона по ползваемост на
библиотечния фонд, а от 2021 г. има разкрити и докторски
програми в направление „Администрация и управление“.
Едва 3.58 % е нивото на безработица сред завършилите, а 28.23 % са дипломираните студенти на ВУСИ в направление „Администрация и икономика“, което е с над
процент повече от предходната година. Според данните
на Рейтинговата система на висшите училища ръст се наблюдава и в реализацията на студентите в това професионално направление на ВУСИ, като от 32.24 % през 2020
г. тя е нараснала на 34.19 %. Регионалната реализация
на позиция за висше образование пък се е увеличила с
близо 4 пункта – от 22.97 на 26.67.
Данните на Рейтинговата система на висшите училища затвърждават позициите на ВУСИ на лидер във
висшето образование, а голяма част от специалностите
в направление „Национална сигурност“ са уникални за
Пловдив и региона и само тук студентите могат да получат
легитимна диплома за тях. ВВ

времена. И именно когато е най-тъмно, изгрява образът на Апостола на свободата, на хилядите знайни и
незнайни герои, опълченци и бойци. Свободата ни е
изстрадана, пътят към нея е кървав и облян в сълзите
на хиляди майки, но подвигът на предците ни и копнежът за бленуваната свобода са безсмъртни и до днес
ни карат да настръхваме и да свеждаме глава.
Днес ние се прекланяме пред паметта и делото на
хилядите герои, които дадоха живота си за свободата
и независимостта на България. Онези, които поведоха
борбата за национално освобождение и я спечелиха,
но завинаги останаха на бойното поле.
Нашият дълг към предците ни не е просто да ги
помним и почитаме. Отговорни сме да пазим и отстояваме националния си идеал ежедневно с делата си.
Свободата е най-висшата ценност, която ще предадем
на поколенията, и трябва да я пазим чиста и неопетнена, за да запазим идентичността и гордостта си!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Президент на ВУСИ: проф. д.п.н. Георги Манолов

4 стр.

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ СТАНА ЧАСТ
ОТ ПРЕСТИЖНА КЛАСАЦИЯ ЗА ЛИДЕРИ
Поредното отличие на президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов е факт. Той е
сред 100-те личности в класацията на „24 часа“ и mentrend.bg
„Мъжете, които задават ТРЕНД“ и е единственият представител
на академичната общност.

„За мен е удоволствие, че в селекцията има място за представители на науката и образованието – това е сигурен знак за
професионализма и равнището на изданието, изготвило класацията“, споделя проф. Манолов и добавя, че благодари за признанието да бъде част от престижната класация.

Какви ценности изповядва Вашата компания и
каква е Вашата лична професионална мисия?
Свобода, творчество и прагматизъм, за да се реализира водещата мисия – създаване на първия частен
университет в Пловдив като автентичен храм на духовността и висококачествен образователен център.
Защо избрахте точно тази сфера да правите кариера – кое Ви привлича, затруднява, провокира?
В кой момент разбрахте, че това е правилната посока?
Безкрайните неуредици и безобразия през 90-те
години на миналия век във висшето образование, когато шепа държавни университети имаха скрит монопол в нашата сфера, доминирайки в абсолютно всичко – в кадровото осигуряване, в научния протекционизъм, във финансовото обезпечаване, в материално-техническата база, в иновационно отношение и т.н.
Тъкмо това ме провокира да създам нещо свое и нещо
различно от другите образователни институции, които,
робувайки на стара слава, високомерно мимикрираха
в новите условия.
С какво в своята работа сте по-различен от Вашите конкуренти?
С новаторския (а не стационарен) стил, с либералните (а не догматични) решения, с иновационния (а не
традиционен) подход, и преди всичко със свободата на

мисленето, рационалността и критичността. Това са алфата и омегата на модерния мениджмънт независимо
от превратностите на историческото време или зигзазите на икономическото развитие (възхода, растежа,
спадовете, кризите и пр.).
Как мотивирате своя екип да работи? Спазвате
ли дистанция, или държите да сте близо до колегите
си? А знаете ли как изглеждате в очите на Вашите
колеги – важно ли е за Вас тяхното мнение?
Спазване на правилата, регламента и мотивацията за работа и, разбира се, материално и морално
стимулиране на преподавателите, администрацията и
служителите. В правилата влиза всичко необходимо за
комуникацията между мениджъра и неговите колеги –
и дистанцията, когато е потребна (т.е. йерархията), и
близостта, когато се налага (диалог по всяко време),
и зачитане на мнението, когато е рационално (в полза
на работата), и човешките проблеми, когато на хората им трябва помощ (финансова или друга), и т.н., и
т.н. С други думи управлението е въпрос на модерен
стил, умения и качествени решения. От само себе си
се разбира – мнението на моите колеги е много важно
за мен, тъй като така си сверявам часовника дали се
движа по правилния „мениджърски“ път, или не.
Разкажете случай, в който сте помогнали на някого.

ВЕСТНИК НА ÂÓÑÈ
Правил съм много добрини, но една от тях няма да
забравя никога. Преди 6 – 7 години към мен дойде запитване за кандидатстване и обучение на прекрасно
момче, болно от церебрална парализа. Приехме детето на ръба на закона (след конкурс, разбира се), като
пуснах заповед за индивидуално обучение, тъй като
то не можеше да посещава учебните занятия и се готвеше по специална програма. Почти бях забравил за
случая, когато след дипломирането си нашият студент
пожела да получи дипломата си лично, за да мога да му
я връча официално. Приех това с огромно удоволствие,
но останах буквално изумен: за пръв път видях с какви
неистови усилия (и помощ) колегата влезе в кабинета,
за когото обаче през цялото време се е грижела неговата сляпа баба, тъй като майка му и баща му работели в Германия, за да могат да ги издържат, плащайки
и неговите намалени такси (момчето учеше по социалната програма на ВУСИ). При това, завършвайки с
отличен успех. Тогава наистина си спомних думите на
Елин-Пелиновия герой Петър Моканина: „Боже, колко
много мъка има на тоя свят!“. Същевременно неимоверно се окуражих от неограничените възможности на
човешката воля да не се спира пред нищо, щом преследва високоотговорна личностна цел. Затова мигновено се обадих на кмета на тяхната община (когото
познавах) с молба за намиране на работа на момчето,
което впоследствие и стана. Казвам всичко това, защото отлично знаем какво е отношението към хората в
неравностойно положение у нас…
Как и от кого се учите да управлявате?
Дълбоко уважавам професионалните авторитети,
но предпочитам да управлявам според девиза на Лий
Якока: „Чух Вашите мнения, а сега слушайте моите заповеди“.
Казват, че първият милион е най-труден. Въпросът не е само за пари. Кой е Вашият „първи милион“, Вашата голяма печалба?
Няма по-голяма „печалба“ от това да те спрат и да
ти кажат: „Аз съм Ваш бивш студент и в момента работя в еди-кое си министерство, голяма фирма, известен
университет и т.н.“. В такива случаи обикновено питам:
„Надявам се, че не съм Ви късал…?“. Първият милион
ли? Да, много е труден: кредити, такси, разправии и
колкото искате още куп нашенски простотии…
Как намерихте призванието си?
Благодарение на моя баща, който събуди в мен
още от ученическите ми години любовта към теорията
в обществените науки. После попаднах на невероятни
преподаватели, професионалисти и колеги в университета, които развиха моя научен плам, чието разгаряне
неумолимо доведе до настоящата професорска титла.
Най-интересното състезание, което сте печелили?
Един капан, който ни беше скроен от наши „конкуренти“ (т.е. от такива, интересуващи се само от пари),
които смятаха, че ако ни вкарат в него, ще изпаднем в
несъстоятелност… А то стана точно обратното: те отдавна са на образователното „бунище“ в България, понеже със своята некомпетентност и злоба сами подготвиха собствения си фалит.
Коя битка загубихте?
Много битки съм губил, но последната загуба беше
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абсолютно несправедлива, тъй като ме елиминираха
след „демократично“ гласуване от членство в престижна институция благодарение на височайша намеса и
долнопробна клеветническа кампания… Но в България
е така: колкото повече можеш, толкова повече те спират. Да де, ама ние пък сме свикнали и след падането
отново вървим напред за ужас на всички коленопреклонни нищожества и чинопочитатели пигмеи.
Колко често се събуждате с чувството, че всичко зависи от Вас?
Не живея и не се събуждам с такова чувство. С
него се будят само комплексарите, нарцисистите и егоцентриците, които мислят, че светът се върти около тях.
Прекрасно познавам своите възможности и затова
нося пряка лична отговорност за всичко, което правя в
живота, бизнеса и професията.
Кога сте се чувствали като покорител на света и
кога – абсолютно безпомощен?
Никога и като покорител на света, и като абсолютно безпомощен човек. Когато си знаеш мястото в
живота, не надскачаш собствената си сянка и имаш
чувство за самокритичност, няма как да се тупаш по
гърдите „Булгар, булгар!“ или пък да се тръшкаш оземи,
търсейки среща със свети Петър.
Колко често влизате в кухнята и какво пише на
кулинарната Ви визитка?
Не съм чревоугодник и не се усуквам като котенце около чаша с топло мляко. Просто съм ценител на
вкусната питателна и качествена храна независимо от
националността ѝ.
Как се отнасяте към силните жени? С подозрение, внимание, страх, уважение…?
Абсолютно винаги с огромно уважение, внимание, толерантност, такт, добронамереност… Силните
жени заслужават такова отношение, понеже в редица
случаи показват много по-голяма „мъжественост“, отколкото мъжкия Хомо сапиенс… Да цитирам ли имена? Екатерина Втора, Роза Люксембург, Голда Мейер,
Маргарет Тачър, Индира Ганди, Майка Тереза, Лейди
Даяна, Екатерина Каравелова и др.
Какво взехте от своите родители, за да продължите напред, и от кое от техния опит се отказахте?
Положителни качества: от баща ми трудолюбието и
упоритостта, от майка ми добротата и толерантността.
Отрицателни качества: от баща ми прибързаността и
нерешителността, а от майка ми плахостта и мудността. Смело мога да кажа: вродените положителни качества притежавам и до днес, докато от отрицателните
отдавна съм се отърсил.
Важно ли е да имате до себе си някого, с когото
да споделяте успешната си кариера?
Изключително важно! В лицето на моята съпруга
имам до себе си човек, който със своите качества, интелект и поведение винаги ми е вдъхвал доверие и ме
е подпомагал в тежките моменти, защото е истински
морален стожер в семейството. Презирам клишето „до
всеки успял мъж…“, но в случая това наистина е така,
тъй като нейните бизнес качества и умения просто допълват онова, което на мен ми липсва. „Да спи зло под
камък“, защото сме страхотен житейски и професионален тандем.
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Научихте ли формулата за здраво семейство,
или още я търсите?
Любов, доверие, уважение – това е „платинената“
формула на здравото семейство.
Как мъж с много ангажименти възпитава своите деца и кое е най-важното в общуването с тях,
така че успелият мъж да може да се нарече и успял
баща?
Да, смятам, че съм успял баща, тъй като моят син
е с два факултета, владее четири езика, защити докторат и се развива прекрасно в професионално отношение. А що се отнася до възпитанието му, винаги съм
изповядвал възгледа за това, че е необходим повече
либерализъм в комуникацията с децата, разбира се, в
границите на разумните (но не крайни) възпитателни
методи.
Зад каква благотворителна кауза бихте застанали?
Да помогнеш на деца в беда, без грижи, без родители. Считам това за висша проява на хуманност, и
то като перманентна грижа, а не като нарочена показност само два пъти в годината – на Коледа и Великден.
Ето защо в нашето висше училище сме приели дълго-

срочна социална програма, според която обучаваме
напълно безплатно деца на загинали полицаи, деца
кръгли сираци, деца в неравностойно положение и др.
При това изцяло за сметка на бюджета на училището
(а не по европейски проекти), като до момента вече
имаме дипломирани 18 души през последните няколко
години. Почти всички от тях вече си намериха своя път
в живота и са на престижна работа в различни държавни и частни структури.
С какво ще сте променили професията, колегите си и може би света, когато излезете в пенсия?
Имам не една, а три, при това реалистични български мечти: едната е да оставя трайна диря в разработването на безкрайните теоретични полета на
българската политология, която е на Христова възраст
и се нуждае от ред стойностни изследвания; другата е
най-после Пловдив да има своя частен университет,
който да стане лидер в областта на националната сигурност в цялата страна; и последната, да напиша поне
една монография, която да разтърси общественото
съзнание със своя теоретичен заряд и социална чувствителност като венец на моето научно творчество през
десетилетията назад.

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP ВЪВ ВУСИ
ПРЕДИЗВИКА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС

Д

игиталният workshop на тема „Публичен мениджмънт, устойчиво развитие и лидерство“,
който премина под мотото „Трябва да горите от една
идея, един проблем, една несправедливост, които искате да поправите. Ако не сте достатъчно встрастени
от самото начало, никога няма да успеете“, привлече
интереса на студенти, работещи и експерти от различни сфери.
Сред гостите на събитието бяха обществените посредници на Стара Загора и Бургас, към които модераторът на срещата проф. д-р Валентин Василев изрази
специалната си благодарност за участието.
Модераторът и ръководител на Центъра за лидерство и публични политики (ЦЛПП) проф. Василев откри
срещата с презентация на тема „Публичен мениджмънт 4.0. – между визии и реалности“, която даде и
началото на задълбочена и стойностна дискусия.

За ролята на Института по публична администрация в развитието на лидери и добрите практики пред
присъстващите говори Павел Иванов – изпълнителен
директор на Института по публична администрация
към Министерския съвет, а изпълнителният директор
на Сдружение на югозападните общини Любица Томова представи темата „Визията за развитие на общините и ролята на лидерството“.
Срещата продължи с лекция на тема „Добри практики от Община Карлово в управлението на човешките
ресурси“, водена от Стефан Стефанов и Деана Доралийска от Община Карлово, които пък засегнаха някои
от добрите практики, които прилагат в ежедневието си,
и резултатите, които те дават в сферата на управлението на човешките ресурси.
Последното представяне във форума бе Милена
Андреева – директор на дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта, на тема
„Кариерно развитие и лидерство в публичния сектор.
Поглед отвътре“, която също даде практически примери за развитието на лидерството, за силните му черти и
за начина, по който изглежда лидерството в сферата на
публичния сектор днес.
Темата за лидерството предизвика участниците в
събитието да вземат думата и да изразят мнението си,
което всъщност е и една от основните цели на инициативите на ЦЛПП – както да провокира интереса и да
подтикне към действие както студентите, които тепърва
ще се развиват в професионален план, така и да даде
възможности за нов поглед на експертите, утвърдили
своя професионализъм през годините. ВВ
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”
ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ – С МАТУРА И ОНЛАЙН, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, станете част от екипа на нашия вестник!
Изпращайте Вашите материали, научни изследвания и дописки на теми, които Ви вълнуват. Станете сътрудници на
Вестника на ВУСИ, който е създаден за Вас и се стреми да отговори на всички Ваши въпроси. Търсете ни на редакционния
телефон или ни пишете на имейла.
Очакваме Ви!

ВЕСТНИК
НА ÂÓÑÈ

www.vusi.bg

4004 Пловдив
Кукленско шосе 13
тел. 0882/392 735
vestnik@vusi.bg

Отговорен
р р
редактор:
д
р Антония Шехова-Василева
Екип: доц. д-р Снежана Димитрова, доц. д-р Людмила Дикова,
Мариана Еленова, Мартин Тунов
Предпечат:
р д
Камелия Алексиева Печат: Издателски комплекс ВУСИ

