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®ÂÓÑÈНА
ВУСИ ПОСРЕЩНА 20-ИЯ СИ ВИПУСК ПЪРВОКУРСНИЦИ

И ИМ ВРЪЧИ КЛЮЧА НА ЗНАНИЕТО

На прага на своя 20-годишен юбилей Ви-
сшето училище по сигурност и икономика

посрещна поредния си силен випуск първокурс-
ници по повод на тържественото откриване на но-
вата академична 2022/2023 година в
аудиторията, носеща името на остави-
лия бележита следа в неговата история
проф. д.и.н. Тончо Трендафилов.

„Вашето присъствие тук е доказа-
телство за признанието към нашето
висше училище, чийто авторитет ут-
върждаваме неуморно от началото на
неговото създаване“ – каза в привет-
ствието си към академичната общност
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Геор-
ги Манолов. „Качественото образова-
ние е приоритет в работата ни. Тук сме
създали условия за истински плурализъм – това е 
изключително характерно за нас. Възможността 
за представяне на различни мнения е в основата
на обучението, защото така се намира истината“ 
– подчерта той. Проф. д.п.н. Манолов посочи, че 
преподавателите на ВУСИ подкрепят студентите 
в израстването им и че близо 90 % от тях имат 
изключително добра професионална реализация 
с високи доходи след дипломирането си. „Бъдете 
дейни, трупайте знания и способности, за да вър-
вите напред“ – пожела на първокурсниците пре-
зидентът на висшето училище.

С тържествено слово към студен-
тите се обърна и ректорът на вуза 
доц. д-р Йордан Бакалов. Той им 
благодари, че са избрали ВУСИ, и ги
увери, че тук те ще получат знания-
та, които са им необходими. „Заедно 
с ръководството работим по утвър-
ждаването и на практическата база 
за по-доброто усвояване на учебния 
материал в сферата на сигурността
и икономиката, за да имате още
по-стабилна основа, на която да се
развивате“ – отбеляза ректорът на 
висшето училище.

Празнични поздравления на Министерството 
на културата към академичната общност на ВУСИ
поднесе по време на церемонията зам.-министъ-

Продължава на стр. 2
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Продължение от стр. 1

рът доц. д-р Пламен Славов. Той връчи на президен-
та на вуза проф. д.п.н Георги Манолов първото ре-
дактирано издание на английски език на „История 
на дипломатическите отношения“. „Министерство-
то на културата подарява тази книга на чудесната 
библиотека на ВУСИ, защото тя е едно от най-ва-
жните места за развитието на всички студенти“.

Председателят на Общински съвет – Пловдив, 
инж. Александър Държиков посочи в речта си пред 
първокурсниците, че пътят към образованието ни-
кога не е лесен, но благодарение на младостта и 
дръзновението се преодоляват всички трудности.
„Откривайте себе си и своето място в живота, бъ-
дете достойни граждани, за да допринесете за ав-
торитета на нашата родина“ – им пожела още той.

Поздравителен адрес от името на пловдив-
ския кмет Здравко Димитров прочете Мирослав 
Беляшки – началник-отдел „Канцелария на кмета 
и протокол“ на община Пловдив. В него се казва: 
„Началото на новата учебна година среща вълне-
нието на студентите с амбицията на техните пре-
подаватели да им дадат най-доброто и качествено 
образование. Страната ни има нужда от интели-
гентни, мислещи, компетентни млади хора и съм 
твърдо убеден, че Висшето училище по сигурност 
и икономика изгражда точно такива личности“.

Традиционната реч на първокурсника произ-

несе Пламена Ващенко, приета с 
отличен бал в специалността „Кри-
миналистика“. „Ако средното обра-
зование имаше за стремеж да ни
изгради като хора и да ни насочи
в правилната посока в живота, то 
тук започва истинското предизви-
кателство – сами да вървим към 
тази цел, която ще ни помогне да 
изградим своето бъдеще. ВУСИ е
едно от най-авторитетните висши
училища в страната и вярвам, че то 
ще ни даде силен старт за успешна
кариера. Нека постигаме резултати, 

от които да сме удовлетворени.“ Второкурсникът
Станислав  Шутилов от специалността „Противо-
действие на престъпността и опазване на общест-
вения ред“ ѝ предаде ключа на знанието и пожела
на своите колеги да бъдат дръзновени и успешни.

На церемонията присъстваха представители
на държавната и местната власт, ръководства на 
висши училища, председатели на съсловни орга-
низации, преподаватели, близки и роднини на сту-
дентите.

Поздравителни адреси и цветя за новата ака-
демична 2022/2023 година изпратиха кметове
на общини, ректори на университети у нас и в

чужбина, както и 
партньорски ин-
ституции и орга-
низации на ВУСИ.

Тържес тве -
ност на открива-
нето придаде с 
изпълненията си 
и Детската во-
кална формация 
„Омайниче“ с ръ-
ководител Таня 
Орманова.

Величка ДИМОВА
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Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги 
Манолов връчи почетен знак и грамота на 

извънредния и пълномощен посланик на Обедине-
ните арабски емирства у нас Негово Превъзходи-
телство Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми. 
Това стана по време на делова визита на високо-
поставения дипломат във висшето училище.

„Почетният знак е едно от най-престижните 
отличия на ВУСИ. Той се дава на личности, които 
имат изключителен принос за развитието на ви-
сшето училище“ – каза по време на церемонията 
проф. д.п.н. Георги Манолов, на която присъства-
ха също и зам.-ректорът проф. д-р Томо Борисов 
и председателят на Настоятелството на ВУСИ Олга 
Манолова.

Посланикът на ОАЕ у нас благодари за призна-
нието и подчерта изключителното си впечатление 
от високата експертност и безспорния авторитет 
на ръководството на ВУСИ. „Много умна идея е 
свързването на сигурността с икономиката“ – под-
черта той и добави, че това се отнася за целия свят, 
защото, когато се говори за икономика, се говори 
и за сигурност.

Високопоставеният гост сподели още, че в
неговата страна про-
фесионалното направ-
ление „Сигурност“ се 
изучава основно във
военните академии, 
както и в такива, които 
са свързани с минис-
терствата на вътрешни-
те работи и на отбрана-
та. „Вие правите нещо 
различно от нас и това 
е опит, който трябва и 
ние да получим“ – каза 
Негово Превъзходи-
телство Султан Рашид 
Султан Алкайтуб Алну-
айми. Той акцентира 

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ 
ВРЪЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК И ГРАМОТА НА ПОСЛАНИКА

НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
вниманието си вър-
ху специалността
„Киберсигурност“
на ВУСИ, която е 
изключително ино-
вативна. „Нашето
висше училище си 
сътрудничи с Ака-
демията на МВР
и Министерството
на вътрешните ра-
боти“ – коментира
проф. д.п.н. Георги 

Манолов и сподели, че ВУСИ обучава безвъзмез-
дно деца на полицаи, загинали при изпълнението
на служебните си задължения, и това е израз на 
гражданския дълг на ръководството на образова-
телната институция.

Посланикът даде висока оценка на посещение-
то си във ВУСИ. „Ще развиваме нашите отношения
като приятели“ – посочи Негово Превъзходител-
ство Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми. Той
добави, че вече е поставена основата за изграж-
дането на образователно сътрудничество и обмяна 
на опит в сферите на сигурността и икономиката.

Проф. д.п.н. Георги Манолов подари на високо-
поставения гост и своя научен труд „Политическият
елит – теория, история, лидерство“. Книгата е изда-
дена и в Германия на английски език.

В края на деловата си визита посланикът на 
Обединените арабски емирства разгледа модер-
ната база на ВУСИ, която отговаря на съвремен-
ните изисквания и стандарти за авторитетен обра-
зователен и научен център, предоставящ високо 
европейско ниво на учебния процес в съвременна 
технологична база за студенти както у нас, така и от
света. ВВ
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ 
ПОСЕТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Делегация на Висшето училище по сигур-
ност и икономика, водена лично от не-

говия президент проф. д.п.н. Георги Манолов и
с участието на Олга Манолова – председател на
Настоятелството на учебното заведение, бе на
делово посещение в Международния славянски
университет „Г. Р. Державин“ в гр. Свети Николе, 
Северна Македония.

По време на визитата бяха проведени сре-
щи с ръководството на университета начело с
президента проф. Йордан Гьорчев и обсъдени
възможностите за сътрудничество между двете
образователни институции. Коментирана бе и
темата за обмен на преподаватели и студенти,
както и провеждането на съвместни научни и културни инициативи.

Особено внимание бе отделено на съвместната разработка на научноизследователски проекти както в
сферата на образованието, така и в други сектори на обществения живот. Освен това на преден план бяха
откроени големите възможности на двете училища за подготовка на докторанти и млади учени като част от
бъдещата съвместна програма по тези въпроси между двете училища.

Припомняме, че Международният славянски университет взе участие в международната научна конфе-
ренция „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, която се проведе преди
броени дни във ВУСИ. Участниците в нея имаха възможност да разгледат изключително интересна изложба
с карикатури на проф. Йордан Горчев, която той подари на висшето училище. ВВ

Висшето училище по сигурност и икономика се 
включи в Панорамата на университетите, която 

се проведе в началото на седмицата в Благоевград. Учас-
тието на авторитетния пловдивски вуз бе по специалната 
покана на Центъра за личностно и творческо развитие 
на децата на града, който е съорганизатор на инициати-
вата заедно с местната община.

Щандът на ВУСИ бе уважен лично от кмета на Благо-
евград Илко Стоянов. Той разговаря с представителите 
на висшето училище Ани Хосен – директор „Кандидат-
студентски и учебни

дейности“, и Илина Георгиева – мениджър КСД, като пожела още нови 
образователни постижения.

Висококачественото и достъпно образование, предлагано и осигуря-
вано от Висшето училище по сигурност и икономика, предизвика отново
изключителен интерес през целия ден сред бъдещи кандидат-студенти. 
Мнозина от тях споделяха, че знаят за атрактивните и иновативни специ-
алности в професионалните направления по национална сигурност, ико-
номика, администрация и управление и от сайта на вуза.

Акцент в интересните разговори по време на университетската пано-
рама бе модерната база на висшето училище, която отговаря на съвре-
менните европейски изисквания, както и реалните възможности за стаж, 
кариерно развитие и последваща професионална реализация на студен-
тите на ВУСИ. ВВ

ВУСИ СЕ ВКЛЮЧИ УБЕДИТЕЛНО И ПРЕДИЗВИКА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС НА ПАНОРАМАТА

НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЛАГОЕВГРАД
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Илиян Илиев – студент във втори курс, специалност „Киберсигурност“, е новият председател на Студент-
ския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика. Той беше избран по време на редовно отчет-

но-изборно събрание на Съвета.
Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов бе почетен гост на заседанието. Той поздрави студент-

ските представители и им благодари за ползотворната дейност, като им пожела да бъдат все така амбициозни и
креативни в своята отговорна мисия.

Събранието избра за зам.-председател на
Студентския съвет второкурсника Станислав
Шутилов от специалността „Противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред“. Маргарита Моллова – студентка в първи
курс, специалност „Митническо разузнаване
и разследване“, стана секретар, а за зам.-се-
кретар бе определена второкурсничката от
специалност „Киберсигурност“ Милена Итева.

Досегашният председател Мартин Тунов
остава член на Съвета. Той получи благодар-
ността на колегите си за приноса за развитие-
то и утвърждаването на студентското самоу-
правление във ВУСИ. ВВ

Ректорът на 
Висшето учи-

лище по сигурност 
и икономика доц. 
д-р Йордан Бакалов
защити успешно 
академичната длъж-
ност „професор“ в 
областта на висшето
образование „Си-
гурност и отбрана“ 
по професионално 
направление „На-
ционална сигурност“ 
(„Геополитически 
рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“).
Той представи своя монографичен труд „Геополитиче-
ски рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“. 
Доц. д-р Йордан Бакалов получи положителна оценка 
от научното жури на конкурса.

Разглежданата тематика в научното изследване 
е позиционирана в полето на геополитическите ас-
пекти на глобалната сигурност на света, в чийто кон-
текст се интерпретират проблемите на сигурността и 
стабилността на Западните Балкани. Анализирани са 
обстойно ролята и мястото на различните организации 
за сигурност (НАТО, ОССЕ) в Балканския регион за ук-
репване и запазване на мира и стабилността на отдел-
ните държави. Авторът детайлно конкретизира ролята 
на няколко големи държави, като САЩ, Русия, Китай и 
Турция, за стабилността на Западните Балкани. Освен 
общите политики за сигурност на региона, прилагани 
от тези държави, специално място е отделено на руска-
та политика на Балканите и влиянието на украинския 
конфликт върху стабилността на Западните Балкани. 
Подробно са изложени основните механизми на влия-
ние върху политиката на държавите от Западните Бал-
кани от страна на други държави, и особено на Русия 
и Китай. Посочена е и регионалната политика на Репу-

РЕКТОРЪТ НА ВУСИ ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН БАКАЛОВ СТАНА ПРОФЕСОР

ИЛИЯН ИЛИЕВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ВУСИ

блика Турция с ней-
ното изключително
важно и силно ев-
ропейско и местно 
геополитическо при-
съствие на балкан-
ската политическа
сцена. Изследване-
то има непосред-
ствена практическа
значимост за трети-
раните програми за
регионална сигур-
ност в политиката, 
които водят до ста-

билност на Западните Балкани като остров на спокой-
ствието на целия Балкански полуостров. Изтъкната е 
ролята на България за задълбочаване на балканската
сигурност в контекста на военнотехническото сътруд-
ничество в рамките на Северноатлантическия алианс.

Йордан Бакалов има присъдена ОНС „доктор“ и 
научната степен „доктор по национална сигурност“,
както и „доцент“ по национална сигурност. Той пред-
седателства Комисията по национална сигурност и 
е член на Комисията по бюджет и финанси в 38-ото
Народно събрание. Народен представител и член е 
на Комисията по бюджет и финанси в 39-ото Народно 
събрание. Също така е депутат, председател на Коми-
сията по жалбите и петициите на гражданите, член на 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и
на Подкомисията за контрол на специалните служби в 
40-ото Народно събрание. Доц. д-р Бакалов е народен 
представител, председател на Комисията по правата 
на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите
на гражданите и член на Комисията по вътрешна си-
гурност и обществен ред в 41-вото Народно събрание. 
Той е заемал ръководната роля на вътрешен министър
и на директор управление в Служба „Военна инфор-
мация“. ВВ
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ПРИВЕТСТВИЕ

От името на академично-
то ръководство на Висшето 
училище по сигурност и ико-
номика приемете най-сърдеч-
ни и искрени поздрави по по-
вод на 1 ноември – Деня на 
народните будители.

Този ден е посветен на 
всички български просве-
тители и достойни личности, 
които пробудиха порива на 
народа ни към образование 
и книжовност и съхраниха националното ни само-
чувствие и дух.

Нашата историческа памет пази завинаги име-
ната на създателите и радетелите на писмеността и 
духовната ни култура. Благодарение на делата им бъл-
гарската идентичност устоява на изпитанията през ве-
ковете и посреща съвременните предизвикателства.

С изключителен респект към днешните просветни 

на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов
по повод на 1 ноември – Деня на народните будители

Уважаеми дейци на образованието и науката,
Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

и културни дейци, препода-
ватели и учители, изразява-
ме искрената си увереност, 
че дългът и отговорността в 
отстояване на завещаното от 
народните ни будители са от 
първостепенна важност за
усъвършенстването на бъл-
гарското образование и овла-
дяването на знанието от поко-
ленията наши възпитаници.

Бъдете здрави и нека на-
уката, културата и изкуството разкриват пред всички
нас нови върхове, които да покоряваме, водени от 
стремежа за развитието на България.

Честит празник!

С уважение: проф. д.п.н. Георги Манолов
(президент на ВУСИ)

ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАЩИТИ УСПЕШНО
АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ ВЪВ ВУСИ

Доц. д-р Васил Георгиев защити успешно ака-
демичната длъжност „професор“ в областта

на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по 
Д

професионално направление „Национална сигурност 
(Външна политика и политика на сигурност на ЕС)“ във 
Висшето училище по сигурност и икономика. Той пред-
стави своя монографичен труд „Обща външна полити-
ка и политика на сигурност на ЕС – еволюция, възмож-
ности, взаимодeйст-
вия“. Доц. д-р Васил 
Георгиев получи 
положителна оценка 
от научното жури на 
конкурса.

Обект на изслед-
ване в монография-
та е общата външна 
политика и политика 
на сигурност на ЕС 
(ОВППС). Тя е част 
от външните дейст-
вия на ЕС, които 
съгласно Дял V на 
Договора за Европейски съюз и Част пета на Догово-
ра за функциониране на ЕС включват комплекс от ня-
колко политики – външната политика, включително в 
областта на сигурността и отбраната, (външно)търгов-
ската политика, политиката за развитие и политиката 
за хуманитарна помощ и икономическо, финансово и 
техническо сътрудничество. Единството на външните 
действия – резултат от Договора от Лисабон, влязъл в 

сила през 2009 г., налага изследването и на другите
външни действия на ЕС с оглед на обстоятелството, че 
те са инструменти, решаващи специфичните външно-
политически цели на ЕС, също така в себе си въпроси
от компетентността на ОВППС. Монографичният труд
отразява актуалното състояние на Общата външна по-
литика и политика на сигурност на ЕС към 31 декември 
2020 г.

Васил Георгиев 
има висше юриди-
ческо образование.
През 2008 г. защита-
ва докторска дисер-
тация по право на 
тема „Европейският
съюз в Световната 
търговска органи-
зация за защита
на интелектуалната 
собственост (Ев-
ропейският съюз и 
географските озна-
чения)“. От 2017 г. e

доцент във Висшето училище по сигурност и икономи-
ка. Едновременно с това е и практикуващ адвокат в
областта на търговското и гражданското право, автор 
на научни трудове, студии и статии в областта на си-
гурността, правото на ЕС и търговското право, както и 
на два романа и сборници с разкази. Член е и на Ре-
дакционния съвет и на Редакционната колегия на сп. 
„Политика и сигурност“ на ВУСИ. ВВ
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ВУСИ СКЛЮЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 
С УНИВЕРСИТЕТИ В ЛАТВИЯ И УКРАЙНА

Висшето училище по сигурност и икономика, 
Университетът за приложни науки (ISMA) в 

Латвия и Полтавският университет по икономика и 
търговия в Украйна подписаха меморандум за раз-
бирателство. Документът бе парафиран от президен-
та на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорите 
на двата чуждестранни вуза – проф. д-р Денис Дякон
(ISMA) и проф. д.и.н. Олексий Нестуля (PUET). Сключ-
ването на споразумението стана на специална це-

ремония в присъствието също на председателя на
Настоятелството на ВУСИ Олга Манолова и зам.-рек-
тора на ISMA проф. д-р Антонина Дякона.

Меморандумът има за цел задълбочаване на
образователното и научното сътрудничество между 
висшите училища. Специален акцент в сътрудни-
чеството се поставя на обучението и придобиването
на образователната и научна степен „доктор“, като
предстоят да бъдат проучени и други възможности. 
Трите вуза се договориха да осъществяват обмен на
преподаватели и студенти, както и да организират 
съвместни научни конференции, изследователски и 
образователни програми, изложби и публикации.

Президентът на Висшето училище по сигурност и 
икономика проф. д.п.н. Георги Манолов изрази уве-
реността си в успеха на взаимното сътрудничество
за постигане на качествено съвместно научно-об-
разователно развитие. „Надяваме се, че партньор-
ството ще продължи да се развива и укрепва през 
следващите години и че споразумението ще допри-
несе за отношенията между нашите страни“ – зая-
виха от своя страна ръководните представители на
ISMA. Те взеха участие в международната научна 
конференция „Изкуственият интелект в сферата на
сигурността – предимства и заплахи“, която се про-
веде преди дни във ВУСИ. ВВ

Д-Р ЙОЗЕФИНА ДРОТАРОВА ОТ УНИВЕРСИТЕТА
ПО МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА В СЛОВАКИЯ ЗАЩИТИ 
УСПЕШНО АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ ВЪВ ВУСИ

Д-р Йозефина Дротарова от Университета 
по мениджмънт на сигурността в словаш-

кия град Кошице защити успешно академичната 
длъжност „доцент“ по професионално направление 
„Национална сигурност“ във Висшето училище по
сигурност и икономика. Тя представи своите научни 
трудове, посветени на дейността по пожарната без-
опасност в интегрираната спаси-
телна система към общините на
Словакия. Д-р Дротарова получи
положителна оценка от научното
жури на конкурса.

Това е признание на между-
народните научно-образовател-
ни среди за авторитета на ВУСИ.
Академичната всеотдайност на
неговия президент проф. д.п.н. 
Георги Манолов, значимите по-
стижения на цялата научна общ-
ност и висококачественото обу-
чение на студентите отреждат до-
стойното присъствие на Висшето
училище по сигурност и икономи-

ка в европейското образователно пространство.
Научната делегация от словашкия университет 

начело със своя президент проф. д-р инж. Мариан
Месарош и с участието на д-р Дротарова бе част и 
от международната конференция „Изкуственият ин-
телект в сферата на сигурността – предимства и за-
плахи“, състояла се на 30 септември във ВУСИ. ВВ
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ВУСИ НАВЪРШИ 19 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Уважаеми колеги, скъпиии ссттууудддееннттти,
Висшето училище по сигурност и икономикаа отбелязвааа ссвовояяяяя 191919-и-ииии рожден ддедедден.н. СССССССССССъъзъздадаадедедддддд ноноононо на 

4 ноември 2003, през годините то се утвърдрр и как то едно отттттттт наййй--а-а-а-авторррррритетните ввввввввввввисисшишиишш  учичилилилиллил щщщщащщ  в 
страната. Това е време на упорито изграждад нееее, на последдодоооодд вававатететететететеет лнлнлнлнл о о оо ууууутуу върждавааааааааанееее ииии ееееефеееееекктккккккк ивввввввно 
развитие.

ДнДнесес ссмеме ггорордиди оот т попостс игнатото, защото ВУСУСУССУСУСУСИИИИИИ сбсбъддддъдъдддва мечтттиттттитттттт тетететететететете иииииииии ссссссъдъдъдъдъдъд ййейеейеййййеййства за реееееееееееееееаалалиизизизззззззззззззириирирррирририррррананананететете о о ннннннанннннн  
целите на безброй млададии хохорара, поподгдгототвяв йки гииии ккккатататататататааааатататтаататата оооооо оо вввививиивиииииииисококаччччечечечечечеечеечеч сттстсттсстсттстс вевевеееввеввевв нининин сссссспепппппп циалистииииииииииииииииииииииииии, кокоиититтттттооооо оо оооо сс ототлиличчччч-чччччччччч
ните си теоретични и практичесескики ззнан ния могаааааааааааааааааатттттт т т т ттт ддддаа ссе е ддод кажааттттт т ттттттттт наааааввсвсвсвсссвсввсвввссвсввсввсвсякякякякъдъдддддъ еееееееееееееееееее по света.

Зад тези успехи стояят т всвсеоеотдтдаайността и изкккккккккккккллюлюлюллюлюлюлюлл чччичич тетелллллнлллл ата аккккккккккккккккададддемемемммемемичичичичнананан кккккккомпетентнннннннононннннннннннонн стст ннннаааааааа рередиид цацаа 
колеги преподаватетелили, кокоититоо впв литат своя безммеммемеемммммммем рррререр нн пппрррофесиооооооооооооооооооонанааананалилилиилиииииззъзъммм ввввввв вввввввввввввв нашата ммииииисисииииии ияя ддддддддаааааааааааа дададедемм
най-добротто о наа сстутудедентнтити е е си, да ги подготвямееееееееее зззааааааа лидедеееееееери в бииииизизииииизи нененеееесасасаасаааасааа и оооббщбщщщщщщщбщщщщщщщщщщщщществото.

ИмИ енноно ннашашиите възпитаници, наложили сеееееееее ккррррарарр сноооречиво нананаа ппппааааазазааааазарарараа нннннанннннннннннннн  труда с нннайай-висисисисссссссссокоооооо  об-
лалалалалалалалаалалалалаааллалаалалал гагааагаагагагагагаггагагагагагагагагааемеммемеммемеемемеемемемемеемеемемемем дддддддддддддддддохохохоохххохохоохоххохоххохоходододоодоодододдододододддододдд,,,,,,,,, сасасассасасасасасасасасассса ннашашашашшшшашашашшашашашшшашашашшааашатататаатаататататататататататаататтааа най-убедителна визитттттттттткакааакааааакаааааа ззззззззззззззззззааааааааааа дододоооооооооооооооооостойнотттотттотототтттттотт нннниииии пппппрпрпппппппрпрппп исиссъсъсссссссссссссссссссствие в топпппппппппппп 66 на уннннннннниивииииии ер-
ссиссисисисисиситететететететеетеетититититтитттиттттитетететеееееетете пппппппооооооооо сисисисисисисиисисисигугугуггугугугугугууууууууууууррррррнрнрнрнрнрнрнрнрррррнрннррр осст в БъБъБъъБъъБъБъБъБъъъъълглглглглглглглглглглглглглглглгггарарарараааарарараарааарара ия.

НаНаНааННаНаНаНаНаааавлвлвлвлвлвлвлвлввлвлвлвлв изизизизизззизизизизиззамамамамамамаммаммммамамммммммамммамммееееее е еее в 200-годишишишнининанаааааааааааанаатататататататататататататататааататааааааааатаа на Висшетооооооо о оооооооооооо уууччччу иилилилиилилиллищищищищищищищщщищщее еееее по сссссссссссссиииииииигигииииииииииииигииигурурурурррнонононооооононоооонооноооссссстстстссстстсссстсссс иииии иииииииииикккккккоккккккккк номика.. ПрПрПрПредедедеддсстсттоиоиоиоиоииоиоиииииииоии нннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииииииии
зазазазазазазаз бебебебебебебебелелелелеелелележижжжижижижижиииитеттеттететеетееттет леленн юбюбюбюбюбюбюбббю илилейейейейейеййеййейе . ПоПоссрещщщщщщамамеееееееее гогогоггогогогогогогогогоогоо с рррредедедедиииииииициццициииициииииицициии аааа ввпвпечечааааататататататааааттатааааааааа лялялялял вавааваащищщищищщищииииищиищии иииииииииининининнииицццццицицицццццц атататививвввввввввввввви ииииии прпрпрпррезезеззезе тттазазазазазазаззазазаазазаззазазааазазазаазазаазазааззаазазииииииииииииииииииииии юбюбюбюбюббюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюбюююбююю илилилилллллейейейейейейейейейеййеййййййе нанананананнаанананананааннанннана 
гогогогоогогогог дидидидидидидидидииииинананананананананананаааананн ,, ощощее попопопопопоопопо-а-аа-аамбмбмбмбмбмбмббицицицицицициццццииоооознзнзнии иииииииииииииииииииииии крррррреативни вввввввввв имимимимимимимимиимимимимимимимимееееетететтеетеееееееееееее о о о наннан уусъсъъъъъъъъъъъъъвъвъъъъъършршршршршршшршр ееееееееененеееееееееее стстваванененнеееееенетотототототото нннааа виввввввв сшеттетттттоооооооо обобобобоббоббообобоббоооооо рарараррррарарарарр зоваавааваанннининииинн ее 
ииииииииииииииииии и нннна рразазвиввививививиититититтититиетететтетто о ооо о о нананананананананааанааанаа БББББББББББББББББББъъъъълълъъълъъ гагааариририииииииииииииияяяя!яя!яя!я!яяя!я!яяя!!!яяя!яя

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧееееееееееееееесссссссттиииииииииииииитттт пппрррррррррррррррррррррррааааааааааааааззззззззззззззззззззззззннннннннннннннннннннниииииииииииикк!!

 4.XI.20200000020222222222222222222 ггггггг..... Пррезе идентт тт нанананааа ВВВВУСИ:
д р ф д р Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ ВРЪЧИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ПО СЛУЧАЙ 19-ГОДИШНИНАТА НА ВУСИ НА НЕГОВИЯ 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА ВУСИ 
ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НПСС

Председателят на Студентския съвет Илиян Илиев връчи поздравителен адрес по случай 19-годиш-
нината на Висшето училище по сигурност и икономика на неговия президент проф. д.п.н. Георги

Манолов. Участие в срещата взе и Христина Чавдарова от Съвета.
„Изказваме своята признателност на Вас и на цялата академична общност за всеотдайността, из-

ключителния професионализъм и последователните усилия в осъществяването на общата ни мисия за 
нови знания, стремежи и успехи“ – се посочва в поздравителния адрес.

Студентите на ВУСИ изказват благодарността си за възможността да се обучават и да се изграждат
като висококачествени специалисти в модерна среда и отговаряща на европейските стандарти база. Те
изразяват убедеността си, че ентусиазмът и постоянството на цялата академична общност на висшето
училище и занапред ще вдъхновяват за
реализирането на нови научноизследова-
телски и образователни цели.

„Нека продължаваме заедно да гра-
дим успешен просперитет в името на
по-качествено образование в нашата
страна и бъдещето ни като граждани на
България“ – пожелава Студентският съвет
на ВУСИ.

От своя страна проф. д.п.н. Георги
Манолов поздрави също с празника сту-
дентите, като им пожела здраве и успехи
в следването и в живота. „Заедно можем
всичко и имате пълната подкрепа на ръко-
водството на висшето училище“ – подчер-
та президентът на ВУСИ. ВВ

Председателят на Студентския съвет на ВУСИ Илиян Илиев взе участие в Общо събрание на НПСС. 
То се проведе в края на месец ноември и негов домакин бе Студентският съвет на Технически

университет – София.
Заседанието обсъди доклада на председателя на НПСС Даниел Парушев за изминалите пет месеца

и актуализирането на състава на Контролния съвет за мандат 2022 – 2024 г. Студентите коментираха
също актуалната обстановка, политики, позиции и партньорства, както и дискутираха изменението на
бюджета на НПСС за 2022 г.

Общото събрание актуализира и състава на посто-
янните комисии към НПСС. В две от тях бе избран пред-
седателят на Студентския съвет на ВУСИ. Илиян Илиев
ще участва активно в работата на комисиите „Между-
народна дейност и сътрудничество“ и „Сигурност и от-
брана“.

Той е провел разговор с Даниел Парушев, както и 
с председателите на студентските съвети на вузовете в
Пловдив за обсъждане на възможности за бъдещи съв-
местни инициативи.

Преди Общото събрание в новата сграда на Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия бе
отбелязана тържествено 25-годишнината на Студент-
ския съвет на УАСГ. ВВ
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ПО ТРАДИЦИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК 
ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ ВРЪЧИ ПРЕЗИДЕНТСКА 

СТИПЕНДИЯ НА ПЪЛНИТЕ ОТЛИЧНИЦИ НА ВУСИ

49 възпитаници с отличен успех на Висшето
училище по сигурност и икономика полу-

чиха грамоти и награди по повод на предстоящия 8
декември – празника на българските студенти. Това 
стана по време на специално тържество, организира-
но от Академичното ръководство и Студентския съвет 
на пловдивския вуз. По традиция 
президентът на ВУСИ проф. д.п.н. 
Георги Манолов връчи Прези-
дентска стипендия за пълно от-
личие. Тази година нейни носи-
тели са третокурсниците Симона 
Венкова от специалност „Нацио-
нална сигурност“ и Станислав
Младенов от „Противодействие 
на престъпността и опазване на 
обществения ред“.

„Този празник има истори-
чески традиции, наложени във
времето, и той се е свързвал винаги с това, че студенти-
те са били в предните редици на социалния прогрес, на 
борбата за повече справедливост, свобода и демокра-
ция“ – каза в приветствието си към студентите проф. 
д.п.н. Манолов. „Това е реалността до ден днешен след 
Освобождението и създаването на Софийския универ-
ситет като първото висше училище. Неслучайно Бълга-
рия е единствената държава в света, в която студен-
тите имат собствен празник, защото винаги са били в 
челото на тези битки за по-щастлив живот и за по-голя-
ма социална справедливост“ – отбеляза пре-
зидентът на ВУСИ. Той допълни, че 8 декем-
ври е ден, на който се прави равносметка за 
академичните постижения, но се начертават 
и новите хоризонти за развитие. „В близкото 
минало в дните преди празника се провеж-
даха от държавата срещи със студентите на 
национално ниво, като се отчиташе направе-
ното и това, което предстои. В днешно време, 
за съжаление, липсва тази форма на общу-
ване между държавната власт и студентите“ 
– сподели проф. д.п.н. проф. Манолов. „Като 
заместник-председател на Асоциацията на

частните висши училища вече 15 години водя заедно 
с колегите битка нашите най-добри студенти от частни-
те висши училища да получават държавна стипендия.
Някои казват: Те са частници, откъде накъде! Уважа-
еми колеги, питайте, когато ни гостуват политиците, и
то много остро ги питайте: Къде в Закона за висшето
образование пише, че стипендиите на българските 
студенти се дават само на тези, които учат в държав-
ни висши училища и университети? Никъде. Добрият 
студент, отличният студент няма значение къде се обу-
чава. Той е еднакво добър и отличен било в държавно, 
било в частно висше училище“ – поясни президентът 
на ВУСИ. Той пожела на студентите да съчетават умело 
полезното с приятното, като подготвят старателно учеб-
ния процес, и да празнуват от сърце, защото животът е 
не само четене.

Председателят на Настоятелството на ВУСИ Олга 
Манолова връчи грамотите, стипендиите и награди-

те на студентите с успех 5,80 –
5,90, като пожела на всички да
бъдат здрави, много устремени и 
дръзновени. „Днес тук – от тази 
скамейка, продължавайте да
мечтаете и да усвоявате знания,
за да можете утре да сте най-пъл-
ноценни граждани на нашата 
страна“ – подчерта тя.

„Уверени сме, че този ден е 
най-истинският и незабравим за
всеки един от нас“ – каза в при-
ветствието си към своите колеги

председателят на Студентския съвет Илиян Илиев. „Сту-
дентският празник символизира младежкия ни порив
към знание, стремежа ни да сбъднем мечтите си и да 
изградим успешна кариера, както и да направим све-
та, в който живеем, още по-красив и по-добър“ – посо-
чи той и благодари на ръководството за създадената 
истинска академична атмосфера във Висшето учили-
ще по сигурност и икономика.

По традиция тържествената церемония завърши с
обща снимка и поздравления. ВВ
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ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВУСИ
ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

Вече 119 години 8 декември е символ на университетската празничност, на силата на акаде-
мичната традиция, на креативната връзка между студенти и преподаватели по пътя на знанието и 
професионалната реализация. Той е празник на всеки, имащ за своя кауза просперитета на бъл-
гарското висше образование и наука.

Вие носите ключа на знанието като студенти на Висшето училище по сигурност и икономика.
Гордейте се с избора си и използвайте всеки миг от прекрасните си студентски години тук, за да
усъвършенствате уменията си и да създадете нови приятелства. Поставяйте си високи цели и рабо-
тете упорито за осъществяването им. Само така ще бъдете удовлетворени от постигнатото.

Бъдете здрави и вдъхновени по пътя на знанието. Бъдете отговорни и достойни за развитието
на България, защото вие сте нейното бъдеще.

Благодаря на всички преподаватели, които със своята мъдрост, научен опит и човечност са
пример за студентите ни. Вече почти 20 години заедно със знания и воля ние преодоляваме 
предизвикателствата на времето и даваме успешен старт на нашите възпитаници в тяхната про-
фесионална кариера.

Пожелавам на всички студенти, докторанти, преподаватели и служители във ВУСИ весел праз-
ник, благополучие и нови успехи в покоряване на желаните академични върхове!

Честит празник!
8 декември 2022 г. Президент на ВУСИ:
Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов

по случай 8 декември – Празника на българските студенти

Уважаеми студенти, преподаватели и колеги,
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ЗАМ.-КМЕТЪТ НА ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОН „ЮЖЕН“ 
Д-Р АТАНАСКА ТУНТОВА ЗАЩИТИ УСПЕШНО 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ ВЪВ ВУСИ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ВУСИ ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ 
МАНОЛОВ РАЗГОВАРЯ С ФИЛИП КУПФЕР – ТЪРГОВСКИ 
СЪВЕТНИК КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА АВСТРИЯ У НАС

Зам.-кметът на пловдивския район
„Южен“ д-р Атанаска Тунтова защити 

успешно академичната длъжност „доцент“ в
областта на висшето образование „Сигур-
ност и отбрана“ по професионално направ-
ление „Национална сигурност“ („Екологич-
ната сигурност като елемент от национал-
ната сигурност“) във Висшето училище по
сигурност и икономика. Тя представи своя 
монографичен труд „Екологичната сигурност
като елемент от националната сигурност“.
Д-р Атанаска Тунтова получи положителна
оценка от научното жури на конкурса.

Монографията изследва и анализира 
различните аспекти на екологичната сигур-

ност, тяхното многообразие и мултидисциплинарна цялост на екологичната сигурност като елемент на националната
сигурност и проявлението ѝ в процесите на управление и експлоатация, както и връзката между екологията, основ-
ните компоненти на околната среда, изчерпването на природните ресурси и сигурността.

Целта на научното изследване е да покаже връзката между компонентите на околната среда, изменението на
климата и изчерпването на ресурсите с екологичната сигурност, както и възможностите за предотвратяване на ри-
сковете за човека, икономиката и природата.

В монографията са анализирани факторите, които оказват най-сериозно въздействие върху процесите на раз-
витие и опазване на околната среда и човешкото здраве. Разгледани са и глобалните промени в околната среда,
които възпрепятстват индивидуалната сигурност, като засягат поминъка и насърчават транснационалните кризи и
нарушават стабилността на държавите и регионите.

В резултат на задълбочения научен анализ е направен изводът, че влошаването на състоянието на околната
среда е сериозна заплаха за сигурността както на физическите лица, така и на всички държави, поотделно и заедно.

Д-р Атанаска Тунтова е бакалавър по стопанско управление и има две магистратури по психология и финанси
от ПУ „Паисий Хилендарски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя има докторска степен със защитена дисертация в
областта на използването на минералните води в хранителната индустрия. Д-р Тунтова е с богат професионален опит
като експерт и ръководител в редица важни административни служби на областно и национално равнище, както и
в сектора за следдипломна квалификация на ВУСИ. Към момента продължава и своята активна преподавателска
дейност в авторитетния пловдивски вуз по сигурност и икономика. ВВ

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов разговаря с Филип Купфер – търговски съветник към 
Посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria в България. Това стана по време на делова

визита на австрийския дипломат в пловдивския вуз, участие в която взе и председателят на Настоятелството Олга 
Манолова.

Проф. д.п.н. Манолов и Купфер коментираха реалността и перспективите пред висшето образование в Европа.
Бяха обсъдени и възможностите за сътруд-
ничество между образователните институ-
ции в двете държави.

Дипломатът се запозна с развитието и
успехите в близо 20-годишната история на
ВУСИ и изрази силното си впечатление от
високия професионализъм и безспорния
академичен авторитет на неговото ръко-
водство.

В края на визитата си търговският съ-
ветник към Посолството на Австрия у нас
разгледа модерната база на ВУСИ, която
отговаря на съвременните европейски об-
разователни стандарти. ВВ
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КАЗАХСТАНСКИ СТУДЕНТИ С ПРЕКРАСНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУСИ

ПО МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Д-Р НЕДЯЛКА ПЕТРОВА СТАНА ДОЦЕНТ ВЪВ ВУСИ

Петима сту-
денти от ка-

захстанския Astana IT
University (AITU) в град 
Нур Султан участват 
в международна ака-
демична мобилност 
във Висшето учили-
ще по сигурност и 
икономика. Младите 
казахстанци от парт-
ньорския на ВУСИ вуз 
са третокурсници в 
професионалното на-
правление „Киберсигурност“ и ИТ мениджмънт.

Те се срещнаха с ръководството на висшето учили-
ще и изразиха удовлетворението си, че ще се обучават 
тук за един семестър. Също така споделиха, че благода-
рение на добрата работа на „Еразъм“ офиса на ВУСИ са 
предпочели пловдивския вуз измежду много други евро-
пейски университети, с които също си партнират.

Мобилността на студентите е структурирана в два 

Д-р Недялка Пе-
трова защити 

успешно академичната 
длъжност „доцент“ в об-
ластта на висшето об-
разование „Сигурност 
и отбрана“ по профе-
сионално направление 
„Национална сигурност 
(Национална сигурност 
и данъци)“ във Висшето 
училище по сигурност и 
икономика. Тя предста-
ви своя монографичен 
труд „Данъците и защитата на националната сигурност 
– взаимовръзка и предизвикателства“. Д-р Недялка Пе-
трова получи положителна оценка от научното жури на 
конкурса.

Монографията е посветена на неизследваната до мо-
мента взаимовръзка между данъците, финансовата, рес-
пективно данъчната, сигурност и националната сигурност на 
държавата, което я прави изключително актуална. Целта на 
научното изследване е да постави акцент върху значимост-
та на данъците, данъчното облагане и данъчната политика и 
влиянието им върху националната сигурност. Значимостта 
на тематиката е несъмнена поради факта, че представлява 
интерес за широк кръг от научната общност и има практи-
ческо приложение.

За първи път в научната литература се разглежда те-
мата за приложението на изкуствения интелект в данъчния 
контрол и влиянието му върху сигурността на държавата и 
на задължените лица. Като пример за такова влияние, на 
първо място, е посочено приложението на изкуствения 
интелект при извършване на данъчен контрол на онлайн 

търговията и влиянието
върху финансовата си-
гурност. На второ място,
е разгледано автоматич-
ното попълване от На-
ционалната агенция за
приходите на годишните
данъчни декларации на
физическите лица като
фактор за защита на
фискалната сигурност
на държавата и на ин-
тересите и правата на
задължените лица.

Д-р Недялка Петрова е магистър по право от Юриди-
ческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като има и
специализация по журналистика в Свободния му факултет.
Тя защитава дисертация в ПУ „Паисий Хилендарски“ на
тема „Актуален административноправен режим на данъч-
ната ревизия (Анализ на административната и съдебната
практика)“ и придобива образователната и научна степен
„доктор“. Богатия си професионален опит изгражда и в бъл-
гарската адвокатска и бизнес практика, като заема различ-
ни позиции – от адвокат до главен юрисконсулт в Дирекция
„Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) при
ЦУ на НАП – Пловдив.

Академичната си кариера започва през 2016 г. като 
хоноруван преподавател по финансово и данъчно право в
Юридическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. Пет
години след това започва да преподава търговско право и
индустриално законодателство в Техническия университет
– филиал Пловдив. Д-р Недялка Петрова е хоноруван пре-
подавател по финансово право във ВУСИ от 2021 г. до мо-
мента. ВВ

етапа – с присъстве-
но обучение във ВУСИ
и онлайн компонент.
Те са впечатлени от
образователния про-
цес и атмосферата на
присъствените лекции
във висшето училище,
както и са очаровани
от забележителностите
на старинен Пловдив
и от богатата история
и култура на Града под
тепетата.

Съгласно меморандума за сътрудничество между 
ВУСИ и AITU, сключен през месец май тази година, ака-
демичният обмен на студенти е от изключително значе-
ние. С цел насърчаване на сътрудничеството в образова-
телната, културната, икономическата и социалната сфера
се акцентира и на организирането на съвместни проек-
ти, конференции, кръгли маси, симпозиуми или работни
групи за научно и професионално развитие. ВВ
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ВУСИ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПОРЕДНА ВИЗИТА 
ПО „ЕРАЗЪМ+“ В МСУ „Г. Р. ДЕРЖАВИН“

В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Д-Р ВАСИЛ КОЛЕВ СЕ ПРЕДСТАВИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
УБЕДИТЕЛНО В КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ ВЪВ ВУСИ

Висшето училище по сигурност и икономи-
ка приключи успешно поредна визита за 

мобилност с партньорството на Международния 
славянски университет „Г. Р. Державин“ в Свети 
Николе, Северна Македония, по програма „Ера-
зъм+“ на ЕС за подкрепа на образованието, обу-
чението, младежта и спорта в Европа.

Директорът на „Кандидатстудентски и учебни 
дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Ге-
оргиева бяха на делово посещение в севернома-
кедонския вуз при реализиране на мобилност за 
административен персонал.

Те се срещнаха и разговаряха с председателя 
проф. д-р Йордан Гьорчев и зам.-председателя Борче Серафимовски на Управителния съвет на Международ-
ния славянски университет. Заедно със сътрудниците на Службата за международни 
отношения представителите на ВУСИ се запознаха с образователния процес и мате-
риално-техническата база на вуза.

Припомняме, че възможностите за сътрудничество между двете образователни 
институции, темата за обмен на преподаватели и студенти, съвместната разработка 
на научноизследователски проекти, както и взаимното провеждане на научни и кул-
турни инициативи бяха обсъдени в началото на месец октомври при деловата визита 
на делегация на Висшето училище по сигурност и икономика, водена лично от него-
вия президент проф. д.п.н. Георги Манолов и с участието на Олга Манолова – предсе-
дател на Настоятелството на учебното заведение. ВВ

Д-р Васил Колев защити успешно академич-
ната длъжност „доцент“ в областта на ви-

сшето образование „Сигурност и отбрана“ по про-
Д

фесионално направление „Национална сигурност 
(Национална сигурност и обществен транспорт)“ 
във Висшето училище по сигурност и икономика. 
Той представи своя монографичен труд „Нацио-
налната сигурност и свързаността ѝ с обществения 
транспорт“. Д-р Васил Колев получи положителна 
оценка от научното жури на конкурса.

Монографията представлява изследване на 
научни проблеми в обществения транспорт, транс-
портния сектор и 
защитата на сигур-
ността, а също така 
и предлагане на ре-
шения в тази насока. 
Целта на моногра-
фичното изследване 
е да постави акцент 
върху значимост-
та на обществения 
транспорт и неговата 
свързаност с нацио-
налната сигурност. 

Разглеждат се основни показатели, които влияят
по непосредствен начин на обществените отно-
шения в сектора на транспорта. Отбелязани са и
промените в него, продиктувани от събитията към
момента, като нуждата от източници на енергия
и др. Възприет е рационален подход за реализа-
ция на разнообразни елементи от организацията
и функционалността на обществения транспорт и
националната сигурност. В научния труд са посо-
чени и предложения за законодателни промени в
тази сфера.

Васил Колев е доктор по право от ПУ „Паисий
Хилендарски“, като
има и двегодишна 
преподавателска
дейност като асис-
тент в Юридическия
му факултет. Той е на-
чалник направление 
„Организация и кон-
трол на обществения 
транспорт“ в ОП „Ор-
ганизация и контрол 
на транспорта“ на 
Пловдив. ВВ
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КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ПРИВЕТСТВИЕ
НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВУСИ

ПРОФ. Д.П.Н ГЕОРГИ МАНОЛОВ

Предстоящите светли коледно-новогодишни празници отново ни сплотяват, носят уюта на дома 
и надеждата за здраве и благоденствие.

Отминаващата 2022 година още веднъж ни напомни, че успехите на Висшето училище по си-
гурност и икономика ни задължават да бъдем все така всеотдайни и дръзновени. ВУСИ отбеляза
своя 19-и рожден ден. Създадено на 4 ноември 2003, през годините то се утвърди като едно от 
най-авторитетните висши училища в страната. Това е време на упорито изграждане, на последо-
вателно утвърждаване и ефективно развитие.

Настъпващата 2023 година вдига по-високо летвата за делата ни и очаква да бъдем по-взис-
кателни и по-креативни. Убеден съм, че имаме знанията, енергията и куража да продължаваме да
се усъвършенстваме и да бъдем още по-успешни през юбилейната 20-а година от създаването на
Висшето училище по сигурност и икономика.

Нека да си пожелаем здраве и да бъдат светли нашите празници, благословени дните и сбъ-
днати мечтите ни!

Честито Рождество Христово!
Да бъде щастлива Новата 2023 година!

декември 2022 г. Президент на ВУСИ:
Пловдив проф. д.п.н. Георги Манолов

Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,
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4004 Пловдив
Кукленско шосе 13
тел. 0882/392 735
vestnik@vusi.bg
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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!

www.vusi.bg
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ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ – С МАТУРА И ОНЛАЙН, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”„ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА” „ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”„АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 КРИМИНАЛИСТИКА
 КИБЕРСИГУРНОСТ
 МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ
 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И СИГУРНОСТ
 ПСИХОЛОГИЯ НА СИГУРНОСТТА И КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
 МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КРИЗИ, ОБЩЕСТВЕНА И КОМУНИКАЦИОННА СИГУРНОСТ
 БИОСИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 КРИМИНАЛИСТИКА
 КИБЕРСИГУРНОСТ
 МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 АНТИТЕРОРИЗЪМ (Организация и управление на антитерористичната дейност)

 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
 ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
 УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО

 ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

 СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
 ФИНАНСИ
 ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
 ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
 ФИНАНСИ
 ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
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