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Поредната инциатива на Висшето училище по си-
гурност и икономика в рамките на Дни на отворени-
те врати, които се провеждат през изминалата кан-
дидатстудентска кампания, привлече вниманието на 
десетки гости, които присъстваха на лекция и атрак-
тивна демонстрация за приложението 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 пред-
стоят в учебните планове на студентите във Висше-
то училище по сигурност и икономика. Теоретичната 
подготовка за дроновете и практическото им прило-
жение ще бъдат изучавани още от следващата акаде-
мична година“, обяви зам.-ректорът.

Специалистите от copter.bg запознаха присъства-
щите с устройството и приложението на дроновете, 
а в рамките на Деня на отворените врати няколко кан-
дидат-студенти се записаха да следват във ВУСИ, впе-
чатлени 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 из-
мерва температурата на различни точки от заснето-
то поле и др. специфики на техническото средство. По 
време на срещата стана ясно, че само преди дни същи-
ят дрон е успял да локализира изгубен турист в Алпите 
за около половин час.  

В рамките на Дни на отворените врати във ВУСИ 
се провеждат серия от събития, насочени към канди-
дат-студентите. 

Висшето училище по сигурност и икономика е ак-
редитирано за дистанционно обучение в онлайн среда,  
а експертите в Центъра за дистанционно обучение 
следят всички процеси и съдействат на студенти-
те при навлизането им в една по-различна среда на 
обучение.

АТРАКТИВНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ДРОНОВЕ СЪБРА ДЕСЕТКИ ПОСЕТИТЕЛИ 

В ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Кандидат-студенти | Технологии | Дни на отворените врати

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
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 КУБРАТ ПУЛЕВ: 
"НАМЕРИХ НАЧИН ДА ОСТАНА БЪЛГАРИН, 

НО И ДА БЪДА УСПЯЛ"

Кубрат Пулев посети Висшето училище по сигурност 
и икономика, където беше посрещнат топло от десет-
ки студенти, дошли специално за срещата си с него.

Още в началото на дискусията боксьорът благодари 
на клуб „Полемика“ за поканата и изрази възхищение-
то си от срещата си с президента на ВУСИ проф. д.п.н. 
Георги Манолов, който е и негов преподавател. „Още 
при първата ни среща ми направи впечатление критич-
ността и интелигентността на проф. Манолов – всич-
ки имаме много какво да научим от него и лекциите му 
са изключително интересни“, коментира спортистът 
и добави, че се радва да застане именно пред студен-
тите на висшето училище, защото вярва, че имат 
много какво да си кажат взаимно.

По време на срещата Кубрат Пулев говори за 
най-трудните си моменти и за пътя си до успеха. Той 
искрено вярва, че човек трябва да следва мечтите си, 
но не трябва да забравя какво си е пожелал, защото 
рано или късно то ще се сбъдне, ако полагаш доста-
тъчно усилия.

Боксьорът бе категоричен, че най-трудните момен-
ти в спорта, са най-трудните моменти в живота и не 
трябва да се поддаваме на емоциите.

“ 
Едно най-важните неща е в каква 

среда расте човек. Ние с брат ми сме 
отгледани с много любов и вярвам, че 
това е част от успеха ми
сподели той със студентите и добави, че е важно всеки 
да вярва в себе си и да е готов след всяко падане 
да се изправи още по-силен от преди.

На въпроса кое е най-важното качество, което 
трябва да притежава един боксьор, Кубрат Пулев 
бе категоричен – интелектът, защото той е в 

основата на всяко едно нещо, но много са качествата, 
които трябва да притежава един боксьор, за да бъде ус-
пял – смелост, сила, хладнокръвие са само част от тях.

Попитан кой е най-незабравимият мач за него, той 
сподели с присъстващите, че за него всички мачове са 
незабравими – и успехите, и загубите носят своите уро-
ци. И въпреки че в България трудно се проправя пътят 
към успеха, пред най-добрия ни боксьор никога не е стоя-
ла дилемата дали да напусне държавата или не –

“ За мен този въпрос никога не е сто-
ял – аз съм българин и само тук се чувст-
вам на мястото си. Да – в чужбина има 
повече възможности, но това не означа-
ва, че трябва да отида там  - предлагаха 
ми друго гражданство, да си сменя име-
то – дори не съм се замислял да го напра-
вя.  Намерих начин, по който хем да съм 
си българин, хем да успявам

Що се отнася до политическия му проект, Кубрат Пу-
лев беше категоричен, че  в политиката има още много 
работа, която трябва да бъде свършена, но не полити-
ката е по-интересната тема за разискване в тази сре-
ща. Той изрази увереността си, че трябва да следваме 
доказаните добри практики и да избираме политици, го-
тови да дадат всичко за страната си. 

 „Когато има хубави думи за училището, значи сме на 
правилния път“, коментира проф. д.п.н. Георги Манолов 
в края на срещата и добави: „За първи път в преподава-
телската ми кариера се случи толкова известен човек 
да седне на студентската скамейката и да каже – искам 
да уча и да получавам още знания“ и изрази убеждението 
си, че ако продължава така, Кубрат Пулев ще има успеш-
но политическо бъдеще. В края на срещата проф. д.п.н. 
Георги Манолов подари на Кубрат Пулев свои книги с по-
желанието от книгите да получи нужните допълнител-
ни знания, за да реализира успешна политическа кариера.

От името на Студентския съвет и клуб „Полемика“ 
Мартин Тунов поднесе символичен подарък на госта, а 
второкурсникът Христо Варин подари на Кубрат Пулев 
ръчно правен хляб с пожеланието, ако влезе в политика-
та, да дойде време, в което има повече хляб за хората. 

В заключение на дискусията проф. Манолов 
загатна възможността за създаване на нови 
курсове и специалности с фокус върху спорта, 
където Кубрат Пулев да бъде преподавател. ВВ

Световноизвестният боксьор проведе интересна дискусия със 
студенти на ВУСИ

Клуб "Полемика"| Личности | Студентски съвет ВУСИ
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ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА /ПОЛИГРАФ/ 

ПРЕДИЗВИКА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС

Стотици хора проследиха онлайн демонстрацията 
и представяне на приложението на детектора на лъ-
жата в практиката, която привлече огромен интерес. 
Събитието се излъчи на живо във фейсбук страница-
та на ВУСИ, а най-любопитните дойдоха на място, за 
да зададат своите въпроси. 

“ Всички събития, които правим през 
настоящата по-различна кандидатсту-
дентска кампания, целят да доближат 
студентите до академичната среда. 
Стремежът ни е да обогатяваме и подо-
бряваме учебните програми и обучител-
ния процес непрестанно, за да предлага-
ме на нашите студенти това, което 
заслужават – най-доброто. Иновативни-
те лекции и практики, които провежда-
ме, ще бъдат включени в обучението на 
студентите във ВУСИ
коментира г-жа Олга Манолова – председател на на-
стоятелството на висшето училище.

Демонстрацията проведе Тихомир Тодоров – по-
лиграфолог от Чикагския полиграфски институт – 
единственият независим експерт в България, който 
работи с най-модерния и популярен в световен мащаб 

полиграф LX5000-SW, разработен от лидера на све-
товния пазар Lafayette Instrument Company U.S.A. 
Експертът разказа за някои 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 разберат дали дадено лице лъже за оп-
ределено нещо. В структурите на МВР с помощта на 
детектора на лъжата се подпомага разкриването на 
престъпления и разобличаването на лъжи. 

В рамките на срещата Тихомир Тодоров поясни на 
теория кои са основните аспекти в полиграфологи-
ческото изследване и кога то може да е компроме-
тирано по някаква причина. Присъстващите задаваха 
своите въпроси, от отговорите на които стана ясно, 
че полиграфът не може да бъде излъган и че най-уяз-
вимото звено в едно полиграфологично изследване е 
полиграфологът. 

На стола на детектора на лъжата седна студен-
тът в специалност „Национална сигурност“ Алек 
Златев. На него г-н Тодоров показа как се прилага де-
текторът на лъжата и как реагира той при различни 
отговори от страна на изследвания. 

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

Кандидат-студенти | Технологии | Дни на отворените врати

ВУСИ притежава Харта „Еразъм“ до 2027 г., 
която предоставя възможности за образование, 
обучение и практика в ЕС чрез мобилност на сту-
денти, преподаватели и административен състав 
посредством регламентирано сътруд-
ничество между университети и дру-
ги ключови партньори от публичния и 
частния сектор.
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Серията в рамките на Дни на отворените врати 
във Висшето училище по сигурност и икономика про-
дължава с атрактивна демонстрация на танков симу-
латор, която проведе създателят на тренажора. 

Събитието е в рамките на партньорството на 
ВУСИ с Технически университет – гр. София и ще бъде 
неповторимо и запомнящо се.

„Вероятно немалко от нашите студенти ще имат 
възможността да видят танкове в работата си в 
сферата на сигурността, за това с тази демонстра-
ция се пренесоха виртуално на бойното поле в една 
максимално близка до реалната среда“, коментира 
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и 
добави, че това е само началото на партньорството 
на вуза с Техническия университет и предстоят още 
много зрелищни събития и инициативи. 

Зад контролера на тренажора застана Стефан 
Ставрев – изобретател и докторант. За конкретен 

модел е избран американският танк M1A2 Abrams. 
Симулаторът позволява, с леки модификации, да бъде 
приспособен и за други модели на танкове. M1A2 
Abrams се оперира от екип от 4 души: командир, за-
реждач, артилерист и шофьор.  ВВ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТАНКОВ СИМУЛАТОР 
ИЗЛЪЧИ ВУСИ ОНЛАЙН

 Висшето училище по сигурност 
и икономика откри своя IT академия, 
по международна сертифицирана програма, съвмест-
но  фондация „Бъдеше XXI век“. В академията могат да 
се обучават както студенти, така и ученици, част-
ни лица и корпоративни клиенти, чиито интереси са в 
тази сфера. 

Курсовете, с които стартира академията, са за 
мрежови специалисти и ще се водят от сертифициран 
инструктор по Сиско академична програма. Това дава 
уникална възможност на всички желаещи да се развиват 
в тази сфера, защото вузът е единственият в Пло-
вдив, който предлага курсове по програма-та „Сиско“ и 
дава системна подготовка за получаване на CCNA (Cisco 
Certified Networking Associate) сертификат.

CCNA е международно валиден  сертификат. Про-
грамата постоянно се надгражда така, че да отговаря 
на изискванията и предизвикателствата в IT бранша, 
а през 2019 г. Сиско стартираха обновена учебна про-
грама CCNAv7 .

Обучението, което ВУСИ пред-
лага, се извършва изцяло онлайн 

и е разделено на 3 нива, като при успешно положени 
изпити и покриване на изискванията за всяко ниво сту-
дентите получават сертификат от ВУСИ, а след по-
криване на трите нива, ако имат желание, могат да 
защитят и световновалиден сертификат CCNA в сер-
тификационен център.

ВУСИ е единственият ВУЗ  в Пловдив, който има ак-
тивна Сиско академия, след като покри изискванията 
за  обучение на  мрежови специалисти. 

И това е само началото. 

“ 
Тепърва предстои да разрастваме 

нашата IT Академия с иновативни и ин-
тересни курсове и програми
коментира президентът на  ВУСИ, проф. д.п.н. Георги 
Манолов. ВВ

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ ОТВОРИ ВРАТИ С КУРС 
ЗА МРЕЖОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

Кандидат-студенти | Технологии | Дни на отворените врати

Кандидат-студенти | Технологии | Актуално
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Висшето училище по сигурност и икономика органи-
зира демонстрация по бойни изкуства, която предиз-
вика интерес както у посетителите дошли на място, 
така и у стотиците онлайн зрители, които го просле-
диха на живо.

Проф. Томо Борисов представи реално практическо 
упражнение, заложено в учебния план на студентите в 
направление „Национална сигурност“. Той разясни раз-
личните типове самозащита и как се действа при на-
падение с различни видове оръжия. Показа на практика 
с какво отбранителните действия на служители от 

сектора на сигурността се отличават от защитата 
на цивилни и граждани и какви са спецификите на от-
брана при охранителите на хора.

Част от присъстващите изявиха желание да се 
включат в демонстрациите и останаха след края, за 
да задават своите въпроси, а проф. Борисов обеща, че 
предстоят още подобни срещи и веднага щом епиде-

мичната обстановка се успокои ще направи специална 
демонстрация във Висшето училище по сигурност и 
икономика с по-голямо участие на посетителите. 

Събитието се оказа решаващо за кандидат-студен-
тите, които дойдоха във    ВУСИ, за да вземат кате-
горично решение  къде да продължат образованието 
си. „Аз вече направих своя избор – ще уча „Национална 
сигурност“ във ВУСИ и ще се реализирам в сферата на 
сигурността“, коментира кандидат-студентът Георги 
Атанасов, който след демонстрацията посети канди-
датстудентския център на ВУСИ, за да се запише. ВВ

Началото на нова традиция бе поставено от за-
вършващия 2021 година випуск на ВУСИ. В Деня на Зе-
мята абсолвенти засадиха  шест фиданки в близост 

до сградата на вуза, с което поставиха началото на 
изграждането на „Алея на ВУСИ“ - традиция, която 
следващите випуски ще продължат. ВВ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ВЪВ ВУСИ 
ПРЕДИЗВИКА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС

Кандидат-студенти | Демонстрации | Дни на отворените врати

АБСОЛВЕНТИ ЗАСАДИХА ПЪРВИТЕ ДРЪВЧЕТА 
В „АЛЕЯ НА ВУСИ“

Инициативата на завършващите е по повод Деня на Земята



ВЕСТНИК НА ВУСИ

7

Какво Ви даде образованието във ВУСИ?
Образованието във ВУСИ ми даде възможност да надградя и актуализирам знани-

ята си. Това, което бях учил преди много години, вече беше много остаряло и 
всъщност исках да науча новите, актуални и важни неща в света на маркетинга, 
защото вече работех това и ми беше изключително важно.  
Наученото във ВУСИ приложимо ли е в практиката?
Абсолютно! На практика работех това, което учих и със сигурност мога да 
кажа, че получих едно актуално, адекватно и много качествено образование. На-
трупах допълнителни знания, които в последствие ми бяха ценни в работата и 
прилагам и до днес. 
Успя ли ВУСИ да оправдае очакванията Ви?
Да. Наученото тук ми помогна да откривам сам отговорите на въпросите, кои-
то изникват в хора на работата ми. Случвало ми се е буквално дни след някоя 
лекция да прилагам наученото на практика в работата си и удовлетворението 
е голямо.
Какво бихте казали на кандидат-студентите, които тепърва избират 
пътя си?
ВУСИ е едно чудесно място, където могат да получат най-необходимото, да 
положат основите или да се доразвиват в професионалната насока, която са из-
брали. Могат да са сигурни, че тук ще получат ценни и приложими знания, както 
и мъдри съвети. И не на последно място – ще завържат много ценни познанства, 
защо не и приятелства. Самият аз продължавам да поддържам връзка с част от 
колегите си и да си бъдем взаимно полезни. 

Интервюто взе: Антония Шехова-Василева

ИВАН КУМАНОВ: ВУСИ МИ ПОМОГНА ДА НАДГРАДЯ 
ЗНАНИЯТА СИ И ДА СЪМ ПО-УСПЕШЕН МЕНИДЖЪР

Проф. д.п.н. Георги Манолов постави началото на нова традиция 
във Висшето училище по сигурност и икономика като през 2019 г. 
връчи първата стипендия на студент-отличник на ВУЗА, която оси-
гурява с лични средства. „Студент на ВУСИ 2019“ е Михаела Нейче-
ва, студентка в 3 курс в специалност „Национална сигурност“ с успех 
Отличен 5,72.

Президентът на ВУСИ се обърна към Михаела с думите: 

“ Не се свенете да изтъквате постиженията 
си. Когато човек е постигнал нещо, трябва да го 
казва и показва на останалите
а тя от своя страна благодари за признанието и оценката за усилия-
та, които влага през цялото си обучение. 

Стипендия за на академичната 2021/2022 г. си поделиха две сту-
дентки с успех Отличен (5.90): Анастасия Лефтерова – IV курс, „Кри-
миналистика“, и Радослава Райчева – II курс, „Криминалистика“.

Стипендията  е в размер на 120 лв. на месец в рамките на ака-
демичната година, осигурява се изцяло с лични средства на проф. 
Манолов и се дава всяка година на студента с най-висок успех. ВВ

Клуб "Алумни" | Личности | Алумни
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
КРИМИНАЛИСТИКА
КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
КИБЕРСИГУРНОСТ
МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ
УПРАВЛЕНСКА ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И СИГУРНОСТ
МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КРИЗИ, ОБЩЕСТВЕНА И КОМУНИКАЦИОННА СИГУРНОСТ
БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
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БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ПОЛИТИКАТА И БИЗНЕС
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА И БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
ФИНАНСИ
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Какво ще получиш във ВУСИ?
Висококачествено висше образование
Висококвалифициран преподавателски екип
Иновативни бакалавърски, магистърски и докторски програми
Модерна учебна база
Стипендии за отличен успех
Студентски практики и доходни стажове по специалността
Международна мобилност и програма 

Какво ни отличава?
Mаксимална институционална и програмна акредитация
Социална програма без аналог в частното висше образование
90% от студентите на ВУСИ започват работа по специалността
Дипломите нa ВУСИ носят най-висок облагаем доход в Пловдив и региона
Успешна реализация в сферата  на сигурността, икономиката и мениджмънта

ВЕСТНИК НА ВУСИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”


