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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА 
 

 
Мисията  на  БСУ  е:  
Да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, 
която подготвя специалисти с висше образование и способности 
за бърза професионална реализация и кариера 
в динамично развиваща се и глобализираща се среда.  
 
 
 
Образователен  профил  
 
 Науки за обществото, бизнеса и 

правото 
 Хуманитарни науки 
 Технически и компютърни науки 
 
 
Основни  цели:   
 
Да обединява и вдъхновява студентите за  
високи постижения,  
социално реализиране и развитие през 
целия живот.  
 

Да осигурява научна и професионална среда, 
която подпомага изявата, 
предприемчивостта и лидерството. 
 
 

Да приобщава, закриля и обезпечава 
съвременната академична общност, 
нейните научни и приложни изследвания и 
изследователските екипи. 
 
 

Да създава обществено значими научни 
резултати, да насърчава и прокарва 
приложението им в обучението и в 
практиката. 
 
Да съдейства за интелектуалното и за 
духовното израстване на личността и 
обществото, да съхранява и обогатява 
националните и общочовешките ценности. 
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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА 
 

Статут:  

 Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. 

 Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. 

 Носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008. 

 Член на Европейската асоциация на университетите.  
 
 
Приоритети:  

 Да предлага специалности с високо и устойчиво 
търсене, като реагира изпреварващо на 
очертаващите се тенденции в пазара на труда. 

 Да ориентира обучението към изискванията на 
практиката, като развива трайни връзки с 
бизнеса, с професионални организации, с 
правителствени и с неправителствени 
институции. 

 Да гарантира интересите на студентите, като 
осигурява възможности за избор, 
представителност, мобилност и изява.  

 Да развива и усъвършенства дейността си, като 
изгради рационална система за измерване и 
контрол на качеството.  

 Да предлага социално приемлива цена на 
обучението, като прилага механизми за 
ефективно управление на ресурсите. 

 Да приобщава учебния процес към европейските 
ценности и стандарти, като се интегрира с други 
академични институции за обмен на опит и 
съвместни проекти.  

 Да насочва научноизследователската дейност към 
значими за обществената практика проблеми, 
като изгражда конкурентна среда за стимулиране 

и финансиране. 

 Да поддържа оптимално равнище на 
академичния състав, като отстоява 
институционалните критерии за подбор, 
атестиране и научно развитие. 

 Да налага високи стандарти за работа и 
общуване, като осигурява модерна материална и 
технологична среда.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 

 
Запазва  се  тенденцията  на  ръст  в  броя  на  приетите  студенти.  

За 5 години той е увеличен 1,4 пъти.  

Спрямо предходната година нарастването е с 10%. 

  
 

Водещите професионални 

направления са:  

- 1.2. Педагогика – 34%,  

- 3.2. Психология – 16%  

- 3.6. Право – 13%.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
 

В програмите след средно образование увеличението е 1,2 пъти. 

 

 

 

В образователните програми в ОКС 

„Бакалавър“ водещи професионални 

направления са: 

1.2. Педагогика – 28%,  

3.6. Право – 23%  

3.2. Психология – 16%.  

 
 
 
 
Намалява делът на студентите в редовно обучение. Делът на студентите в редовно 
обучение през 2022 г. е под 30% в програмите след средно образование.  При общо 
нарастване на броя обучавани студенти, броят на студентите в редовно обучение в 
програмите след средно образование за последните 5 години е намалял с 20%. 
 
 

 
 
Тази тенденция оказва влияние върху организацията на обучението, ограничава 
възможностите за извънаудиторни дейности със студенти и затруднява 
осигуряването на академичните длъжности с часове в някои от основните звена, което 
се отразява и на кадровата политика на университета.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 

 

Броят на студентите, записани в магистърски програми е увеличен 1,8 пъти спрямо 

предходната година. 

 

 

В магистърски програми 
водещи са: 

1.2. Педагогика - 40% от 
студентите,  

3.7. Администрация и 
управление - 20%  

3.2. Психология - 16% . 

 

 

 

Забележимо е нарастването в ЦИУН. То се дължи на магистърските програми  – увеличени 
2,4 пъти за 5 години и с 26% спрямо предходната година. 

В Центъра по юридически науки образователната политика по отношение на 
магистърските програми е довела до 80% ръст, което е свързано с развитието на 
потенциала на центъра да работи съвместно със структури на държавната и на 
местната власт и съобразно техните потребности да развива адаптивни програми в 
сферата на публичната администрация. 

В Центъра по информатика и технически науки броят на студентите в магистърските 
програми е увеличен с 14% спрямо 2018 г., но е намалял с 5% спрямо 2021 г. 

При проучванията, проведени съобразно 
Системата за контрол на качеството, 83% 
от анкетираните, кандидатстват само в 
БСУ. Мотивите да предпочетат БСУ са 
изборът от специалности (54%) и 
близостта до местоживеене (42%). 

БСУ достига до кандидат-студентите 
основно чрез следните информационни 
канали: 

- интернет с 39%,  

- лични впечатления - 33%, 

- приятели - 24%,  

- студенти на БСУ – 11%. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 
 

Половината от студентите в БСУ са в структурата на Центъра по хуманитарни науки.  

Той е нараснал 2 пъти за 5 години и с 20% спрямо предходната година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останалите три основни структурни звена са с приблизително равностоен брой 

студенти  - по 16-17% в структурата на университета.  

Забележимо е нарастването в Центъра по икономически и управленски науки – 1,4 пъти за 

5 години и 10% спрямо 2021 г.  

В Центъра по юридически науки ръстът е с 1,2 пъти за периода и с 4% спрямо 2021 г.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

 
Обучението на докторанти е по 8 докторски програми.  
 
 
 
През 2022 г. докторанти са  
приети и зачислени по 4 от тях: 
- „Граждански процес“ 
- „Икономика и управление 
(индустрия)“ 
- „Информатика“  
- „Инженеринг и електронизация 
в електрообзавеждането“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Голям е и броят на докторантите, които 

вече са придобили образователната и 

научната степен „Доктор“ – 10. От тях 5 в 

ЦХН, 4 в ЦИТН и 1 в ЦИУН. 

 

Докторски програми - резултати за 2022 г. 

Програма зачислени действащи отчислени защитили 

Граждански процес 2 2 2   

Наказателно право   1 1   

Икономика и 
управление 

2 9   1 

Информатика 4 4   4 

Инженеринг и 
електронизация в 
електрообзавеждането 

4 7     

Предучилищна и 
начална училищна 
педагогика 

  1 1 2 

Педагогическа и 
възрастова психология 

  2   2 

Социална психология   1   1 

Обща сума 12 27 4 10 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

През 2022 г. организацията на учебния процес премина присъствено и се възстанови 

нормалният работен порядък както на аудиторните, така и на извънаудиторните 

дейности.  

Оценката за организацията на обучението е обобщена и е въз основа на  мненията на 

завършващите студенти.  

Студентите дават високи оценки по показателите: 

- „Актуалност на получените знания“ – 4, 44 

- „Практическа приложимост на знанията“ – 4,11. 

*Максималната оценка е 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с осигуряването на условия за практикуване в реална работна среда се работи 

много активно по проект „Студентски практики – фаза 2“, стартирал през 2020 г. и 

чийто срок на изпълнение е удължен до края на 2023 г.  

До момента са сключени 98 договора с обучаващи организации и 1102 договора със студени 

за практика в реална работна среда, от които 493 са договорите със студенти от ЦХН, 

355 – ЦИТН, 221 – ЦЮН и едва 33 – ЦИУН. 

 
Като силни страни студентите 
посочват пряката и лесна 
комуникация с 
преподавателите и 
администрацията.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

 

БСУ  подготвя  специалисти  със  способности  за  бърза  професионална  

реализация,  което  се  наблюдава  от  Системата  за  контрол  на  качеството.  

 
Данните се събират ежегодно  
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години след 
дипломирането.  

Данните, събрани през 2022 г., показват, че 3 години 
след завършването делът на работещите варира 
от 61% до 68%. 

Най-висок дял на отговорилите, че работят 
напълно по специалността си са дали завършилите 
ЦХН – 68%, следвани от ЦЮН и ЦИТН -  65%. 
 
За ЦИУН делът на отговорилите уклончиво е 40% и 
60% са категорични, че са реализирани изцяло в съответствие със завършената 
квалификация. 
  

 
В професионалното си развитие 16% от 
завършилите са направили кариера, която за 3 
години е достигнала управленско ниво. 
  
Кариера във висшата управленска йерархия са 
постигнали 16% от възпитаниците на БСУ, 
като се откроява ЦИТН – 26% от анкетираните 
са се оценили като работещи на висока 
управленска позиция.  

 

 

 
 
 
Регистрирана е висока степен на 
удовлетвореност от работата - 46% от 
завършилите са напълно удовлетворени. 
44% се оценяват като удовлетворени 
отчасти.  
Няма съществени различия в основните звена 
по отношение на удовлетвореността от 
работата.  



11 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

 
 

 
Висока е оценката за практическата 
приложимост на знанията, получени в БСУ 
– 96% посочват, че подготовката им е 
адекватна на изискванията на 
практиката. 
 

 
73% от завършилите ЦХН и ЦЮН са 
отговорили, че знанията им са напълно 
съобразени с практиката. При всички 
центове общият сбор на завършилите 
отчитащи, че знанията им са напълно или 
в голяма степен съобразени с практиката е 
над 90%. 
 
 
 
 
Тези данни задават посоката на развитие на учебните програми и вероятно 
кореспондират с нивата на прием в съответните центрове. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

 

 

Висока степен на удовлетвореност от 
обучението декларират анкетираните – 
98%. 
 
В най-висок дял на удовлетвореност са 
завършилите ЦЮН – 74%, при средно за БСУ 
от 59%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
98% от възпитаниците на БСУ заявяват, че 
биха препоръчали университета на свои 
познати, като напълно убедени в това са 81%.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
 

В  БСУ  създаването  на  нови  програми  за  квалификационни  курсое,  

професионални  специализации  и  краткосрочни  обучения  е  перманентен  

процес,  а  през  2022 г.  освен  в  присъствена  форма  продължи  използването  

на  технологии  за  работа  в  електронна  среда.  

 
Към ЦИТН се проведоха:   
 Квалификационен курс "Учител по информатика и математика" - издадени са 41 

свидетелства; 
 Квалификационен курс „Учител по математика и информатика“ – издадени са 27 

свидетелства; 
 „Стандарти и системи за управление на риска - серия ISO 31000“; 
 „Техническа безопасност - здравословни и безопасни условия на труд“ 
Към ЦИУН се проведоха:  
 курс за професионална квалификация  „Учител по икономически дисциплини“ - издадени 

21 свидетелства; 
 курс за професионална квалификация  „Учител по предприемачество“ – изд. 1 

свидетелство; 
 курс за професионална квалификация  „Учител по технологии и предприемачество“ -  

издадени 4 свидетелства; 
 курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” – изд. 27 свидетелства; 
 курс за професионална квалификация по Бизнес с недвижими имоти – изд. 1 

свидетелство; 
 Професионално обучение съгласно чл. 304 ал. 4 

от Кодекса за застраховане на лица. 
Към ЦЮН се проведоха:  
 Подготвителен курс за държавен изпит по 

Публичнопровни науки 
 Подготвителен курс за държавен изпит по 

Наказателноправни науки 
 Подготвителен курс за държавен изпит по 

Гражданско правни науки. 
През 2022 г. за първи път стартира и 
професионална специализация „Администрация и 
управление в системата на образованието“, 
която се организира от ЦЮН. Броят на 
участниците е 60 директори на училища и детски 
градини от Община Бургас.  
Към ЦХН се проведе:  
 Едногодишен курс по български език за 

чужденци и са издадени 5 свидетелства;   

 Курс за професионална квалификация „Учител 
по професионална подготовка“ – издадени 5 
свидетелства. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 
Департаментът  за  квалификация,  преквалификация  и  придобиване  на  

професионално -квалификационни  степени  от  педагогическите  специалисти  

разгръща  мащабна  дейност.  
 

 

Проведени  са  85 квалификационни  обучения,  за  които  са  издадени  4202 

удостоверени.  

 

Обучения  за  придобиване  на  

професионално -

квалификационните  

степени:  
 5 ПКС – с издадени 143 
свидетелства; 
 4 ПКС – с издадени 152 
свидетелства; 
 3 ПКС – с издадени 31 
свидетелства; 
 2 ПКС – с издадени 13 
свидетелства; 
 ППС – с издадени 31 
свидетелства. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ 
 

Кадровата  политика  на  БСУ  е  да  създава  механизми,  които  гарантират  

квалификацията,  професионалното  равнище  и  развитието  на  академичния  

състав.  

Основните  задачи  в  кадровата  политика  са:  
 Осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор. 
 Привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. 
 Осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията. 
 

През 2022 г. са обявени и реализирани: 
- 2 конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ – в ПН 3.8. Икономика 

и в ПН 1.2. Педагогика; 
- 7 конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ – в ПН 3.6. Право, в ПН 

1.2. Педагогика, в ПН 3.7. Администрация и управление и в ПН 3.8. Икономика.  
- 1 конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в ПН 1.2. 

Педагогика. 
- Назначени са двама асистенти: 1 в ЦХН, ПН 3.2. Психология и 1 в ЦИУН, ПН 4.6. 

8 конкурса са приключили успешно, а други 2 са в процедура. 
 
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и 
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор.  
Средно 88,2% от хорариума 87,9% от лекционните курсове в ОКС „Бакалавър“ се 
осигуряват от преподаватели на основен трудов договор в БСУ. 

 

1.2. Предучилищна и начална училищна педагогика 74,0 87,1

3.2. Психология 76,5 80,0

3.6. Право 91,3 81,3

3.7. Бизнес администрация 93,2 87,5

3.8. Финанси 92,1 90,0

3.8. Счетоводство и контрол 87,8 85,4

3.8. Маркетинг 93,0 86,8

3.8. Международни икономически отношения 88,1 84,2

3.8. Икономика и маркетинг на туризма 90,5 83,8

4,6 Софтуерно инженерство 97,4 95,2

5.2. Електроснабдяване и електрообзавеждане 89,8 95,2

5.2.
Системно инженерство в индустрията и 

туризма
87,3 90,9

5.3. Компютърни системи и технологии 85,9 95,0

88,2 87,9

Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД

по образователните програми в ОКС "Бакалавър"  (%)

ПН Образователна програма

на хорариума с 

преподаватели на 

ОТД

на лекционните курсове с 

хабилитирани 

преподаватели на ОТД

Средно за БСУ



16 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ 

 

Поддържа се висока степен на осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД и в 
програмите с ОКС „Магистър“. 

 

Хорариумът в образователно-квалификационната степен се осигурява средно от 77,7%, а 
лекционните курсове от 81,3% от преподаватели на основен трудов договор в БСУ.  

1.2. Предучилищна и начална училищна педагогика 65,3 77,3

1.2. Начална училищна педагогика и чужд език 77,5 73,3

3.2. Детска и юношеска психология 67,4 72,7

3.2. Психологично консултиране 69,7 81,0

3.7. Бизнес администрация 91,2 85,7

3.7. Администрация и управление на СНС 56,7 70,0

3.7. Бизнес с недвижими имоти 100,0 94,4

3.7. Държавна и местна администрация 86,7 81,8

3.7. Здравен мениджмънт 88,6 83,5

3.7. Управление на човешките ресурси и ОП 86,8 86,4

3.8. Финанси 86,6 81,8

3.8. Счетоводство и контрол 82,1 77,3

3.8. Съдебни икономически експертизи 86,8 86,4

3.8. Международни икономически отношения 82,1 81,8

3.8. Маркетинг 81,7 76,2

3.8. Маркетинг и управление на туристическия бизнес 75,8 72,2

4,6 Софтуерно инженерство 68,3 77,8

4,6 Бизнес информационни технологии 80,0 80,0

4,6 Информационна сигурност 78,3 100,0

5.2. Инженеринг и експлоатация на енергийни системи 71,7 76,9

5.2. Съдебни инженерно-технически експертизи и ТБ 71,7 84,6

5.2. Техническа безопасност и противопожарна техника 50,9 85,7

5.3. Интегрирани компютърни системи и комплекси 81,5 83,3

77,7 81,3

87,5 85,7

Средно за БСУ

при предходната акредитация

Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД

по образователните програми в ОКС "Магистър"  (%)

ПН Образователна програма
на хорариума с 

преподаватели на 

ОТД

на лекционните курсове с 

хабилитирани 

преподаватели на ОТД
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ 

 
За мотивиране на научното израстване на академичния състав, БСУ е приел 
стимулиращи механизми и механизми за контрол. 

 

 

 Не се поставят никакви финансови или 
други ограничения пред научната работа и 
кариерата на преподавателите. 

 Без ограничения се финансират участията 
в конкурси, научни конференции и 
мероприятия. 

 Създадени са условия за публикуването на 
резултатите от научната дейност. 

 

Университетът поддържа устойчива 

структура на преподавателския състав, в 

която хабилитираните преподаватели са 

95%. 

 

Делът на преподавателите с научна степен „доктор“ са 90%, а тези с „доктор на 

науките“ са 5%. 

 

В квалификационната структура на 
академичния състав се откроява 
тенденцията на нарастване на 
хабилитираните преподаватели.  

Нехабилитираните преподаватели от 18% 
през 2018 и 2019 г. са 14% през 2022 г.  

В направленията от област Технически 
науки няма нехабилитирани преподаватели, 
в ПН 4.6. има 1 асистент със степен 
„доктор“. 

В ЦХН има един асистент в ПН 3.2. 
Психология и един в ПН 1.2. Педагогика, 
който участва в процедура за хабилитация.  

В ПН 3.7. Администрация и управления няма 
нехабилитирани, а в ПН 3.8. Икономика има 
един, който участва в процедура по 
хабилитация.  

В 3.6. Право нехабилитираните са двама, като единият е в пенсионна възраст. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
ОО сс нн оо вв нн аа   цц ее лл ::   
Да създава благоприятна и конкурентна среда 
за развитието и квалификацията на преподавателите, 
като стимулира научните изследвания, популяризира научните резултати и 
поощрява приложението им в обучението и в практиката.  

 

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::   

 включване на научния потенциал на БСУ в единното изследователско и иновационно 
пространство чрез участие в международни и в национални научни програми и 
инициативи; 

 създаване на условия за ефективни научни изследвания и предлагане на 
конкурентоспособни научни продукти; 

 стимулиране на творческата активност на академичния състав и създаване на 
условия за научно развитие;  

 изграждане на форми за активно ангажиране на студентите и докторантите в 
научноизследователска дейност в рамките и извън рамките на образователния 
процес; 

 осигуряване на възможности за публикуване и за представяне на резултатите от  
научноизследователската дейност чрез организиране на научни форуми; 

 създаване на възможности за разпространение и приложение на  резултатите от 
научноизследователската дейност в науката и в практиката; 

 разработване на организационни и на финансови правила за научноизследователска 
дейност и създаване на фондове за нейното финансиране.  
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ    
ПП рр ее зз   22 00 22 22   гг ..   пп рр ее пп оо дд аа вв аа тт ее лл ии тт ее   нн аа   ББ СС УУ   сс аа   рр аа зз рр аа бб оо тт ии лл ии   ии   пп рр ее дд сс тт аа вв ии лл ии ::   

 33 монографии, глави от монографии и студии, 

 57 статии в наши и в чужди периодични издания и сборници, 

 78 доклада на национални и на международни форуми, 

 13 учебника и учебни помагала, 

   25 научноизследователски проекта.  

  
В структурата на научната продукция е намалял 
делът на издадените монографии и на 
учебниците и на учебните помагала.  
 
Увеличил се делът на научните жанрове –студия с 
3 пъти спрямо предходната година и на 
статиите и докладите - с близо 2 пъти.  
 

Броят на публикациите в международни бази 

данни с висок импакт фактор ((Web of Science и 

Scopus) е нараснал 1,42 пъти в сравнение с 2021 г., 

като активността е основно в областта на 

техническите и на икономическите науки. 

Средната стойност на публикации в реферирани 

издания с висок импакт фактор на един 

преподавател на ОТД за 2022 г. е 0,5. 
 
Увеличен е броят на цитиранията – 307. 
 
Общата публикационна активност, измерена на един преподавател, се е увеличила.  
 

Научна продукция на един преподавател по жанрове 

 2018 2019 2020 2021 2022 

монографии 0,19 0,04 0,15 0,3 0,21 

студии 0,21 0,16 0,18 0,12 0,39 

статии 1,37 0,99 0,66 0,58 1,05 

учебници 0,22 0,23 0,15 0,26 0,24 

доклади 1,38 0,64 0,74 0,8 1,44 
Научна продукция на един преподавател по основни звена 

 2018 2019 2020 2021 2022 

ЦЮН 2,3 1,2 1 0,7 1,39 

ЦИУН 3,9 3,2 2,3 3,7 3,54 

ЦХН 3,2 1,9 1,6 0,6 3,81 

ЦИТН 7 4,4 11,6 5,6 5,28 

БСУ 4,07 2,59 2,49 2,44 3,35 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  

ББ СС УУ   вв кк лл юю чч вв аа   нн аа уу чч нн ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аа лл   вв   ии зз сс лл ее дд оо вв аа тт ее лл сс кк оо тт оо   ии   вв   ии нн оо вв аа цц ии оо нн нн оо тт оо   

пп рр оо сс тт рр аа нн сс тт вв оо   чч рр ее зз   уу чч аа сс тт ии ее   вв   мм ее жж дд уу нн аа рр оо дд нн ии   ии   вв   нн аа цц ии оо нн аа лл нн ии   нн аа уу чч нн ии   

пп рр оо гг рр аа мм ии   ии   пп рр оо ее кк тт ии ..   
  

 
През 2022 г. БСУ спечели 6 нови проекта по международни и национални програми.  
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През годината екипи от БСУ са работили още по 21 международни проекта и програми.  
Списък на всички проекти е предложен в Приложение 1 към настоящия доклад. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  ИИ  ССЪЪББИИТТИИЯЯ  
  

СС   оо рр гг аа нн ии зз ии рр аа нн ии тт ее   нн аа уу чч нн ии   фф оо рр уу мм ии   ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аа вв аа   вв ъъ зз мм оо жж нн оо сс тт ии   зз аа   

рр аа зз пп рр оо сс тт рр аа нн ее нн ии ее   нн аа   рр ее зз уу лл тт аа тт ии тт ее   оо тт   нн аа уу чч нн оо ии зз сс лл ее дд оо вв аа тт ее лл сс кк аа тт аа   дд ее йй нн оо сс тт   ии   

зз аа   уу тт вв ъъ рр жж дд аа вв аа нн ее тт оо   нн аа   ББ СС УУ   кк аа тт оо   зз нн аа чч ии мм оо   нн аа уу чч нн оо   сс рр ее дд ии щщ ее ..   

 

През 2022 година университетът е домакин на много и важни научни форуми и събития. 

 

Водещият научен форум за 

2022 година в Бургаския 

свободен университет е 

домакинството му на 

международна научна 

конференция на тема 

„Черно море – врата и 

много мостове“, която се 

проведе през м. юни 2022 

г., под патронажа на 

еврокомисаря по околна 

среда, океани и рибарство 

Виргиниюс Синкявичюс. 

Форумът беше открит 

от Генералният директор 

на ГД “Морско дело и рибарство” към Европейската комисия - г-жа Чарлина Вичева. 

Участие в конференцията взеха 113 участници с общо 80 научни доклада.  

 

Кръгла маса на тема „Електронното 

правосъдие в България” по повод 16 

април – Ден на Конституцията и 

празник на българския юрист. 

Събитието се организира от декана на 

Центъра по юридически науки - проф. д.н. 

Мария Нейкова и на председателя на 

Районен съд Стара Загора - д-р Милена 

Колева. На форума присъстваха над 30 

магистрати от апелативни, окръжни и 

районни съдилища и прокуратури от 

цялата страна, представители на адвокатурата, на местната администрация и на 

научната общност.  
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  ИИ  ССЪЪББИИТТИИЯЯ  
 

Бургаският свободен университет беше домакин на научна конференция с международно 

участие на тема „Право и сигурност”. Конференцията се проведе през м. октомври в 

четири обособени панела: Здравна сигурност, Сигурност и политика на Европейския съюз, 

Гражданскоправни, административни  и наказателноправни аспекти на сигурността, 

Социално-икономически аспекти на  сигурността. В нея взеха участие учени и 

представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и 

чужбина. Материалите се публикуват в специален сборник, който е включен в 

Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно 

рецензиране на НАЦИД. 

 

Най-големият хакатон NASA 

SpaceApps Challenge се проведе през 

м. октомври  2022 година 

едновременно в над 100 различни 

локации в целия свят. БСУ беше 

домакин на състезанието в Бургас. 

Включиха се екипи от всички 

възрасти. Състезателите имаха за 

задача в рамките на 48 часа да 

разработят и представят проект 

на концептуално ниво, на ниво 

прототип, или завършено решение. 

Международното състезание на 

НАСА - International Space Apps 

Challenge се организира по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на 

образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 

производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен 

растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", 

Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".  

 

Кръгла маса под надслов „Жени в бъдеще време“, в която участват жени-предприемачи и 

представители на академични организации от Европа. 

Събитието е организирано от бизнес инкубатора КАИТ, основан от университета 

Йоанеум в гр. Грац, Австрия. БСУ е най-новият съучредител на инкубатора заедно с 

партньори от над 15 страни. Дейностите му включват технологично и бизнес 

консултиране на стартъпи в ИТ сектора, свързани с академичното образование.  
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  ИИ  ССЪЪББИИТТИИЯЯ  
 

Участие в работни ателиета на конференцията на Мрежата на изследователите в 

движение EURAXESS  2022. Събитието се проведе през м. март в гр. Нант, Франция. 

Представител от БСУ участва в работната група по индустриално сътрудничество, на 

която се обсъждат проблеми, свързани с прехода от академичните среди към 

индустрията. Мрежата на изследователите в движение EURAXESS е среда за обмен на 

най-добри практики и изграждане на нови контакти и сътрудничество. Конференцията 

предлага на членовете на мрежата EURAXESS да дадат видимост на постиженията си и 

да споделят идеи за създаване на подкрепяща, приобщаваща и здравословна среда за 

научни изследвания. 

 

По случай 23 април, обявен от ЮНЕСКО 

за Световен ден на книгата и на 

авторското право отвори вратите на 

библиотеката за широк кръг писатели 

и творци, посветени на словото и на 

своя университет.  

Бургаските писатели Яна Стоянова, 

Елка Стоянова, Катина Лукова, 

журналистът Веселин Максимов, които 

са завършили университета, четоха 

откъси от свои произведения и стихове 

на бургаски поети. Гостуващият 

преподавател от Свободния университет на Брюксел  д-р Абел Диас чете откъс от 

произведение на сънародника си от Колумбия Габриел Гарсия Маркес. Модератор на 

дискусията беше проф. д.ф.н. Калина Лукова, професор по литература в Центъра по 

хуманитарни науки. 
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В периода 11-13 май БСУ 

беше домакин на 

традиционната вече 

"Панорама на средното 

образование“. Тя се 

организира от Регионалното 

управление на 

образованието в Бургас и от 

Бургаския свободен 

университет. В събитието 

се включиха обединените 

училища, средните училища, 

профилираните и 

професионалните гимназии 

от Община Бургас. На общо 26 щанда бяха представени профилите, професиите и 

специалностите, по които ще се извършва обучението в бургаските училища през 

учебната 2022/2023 година, както и новостите в професионалното образование. 

 

Дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на 

националната сигурност“, в която БСУ е съорганизатор. Форумът се проведе през м. 

май 2022 г. Проф. д.н. Мария Нейкова, декан на ЦЮН,  акцентира върху актуалните 

проблеми на сигурността както в национален, така и в регионален и глобален аспект. 

Докладите и дискусиите се проведоха едновременно присъствено и онлайн и бяха 

обединени в няколко работни сесии.  

 

 

В периода 7 - 10 юни 2022 г. 

Университетът беше 

домакин на Генералната 

асамблея на най-големия 

проект за изследвания и 

иновации в Черно море, 

финансиран от Рамковата 

програма Хоризонт - 

„Развитие на оптимална и 

отворена подкрепа на 

изследванията в Черно море 

(DOORS)“. 
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Традиционната Седмица на програма 

„Еразъм+“(Erasmus+ Teaching and 

Training Week) в БСУ се проведе в дните 

от 7 до 11 юни 2022 година. Събитието 

привлече вниманието на 29 

преподаватели и представители на 

административни отдели и 

международни служби от 15 

университета от 9 държави. 

 

 

 

 

 

В рамките на програмата се реализираха интересни 

събития, дискусии, семинари, свързани с европейските 

ценности и с културните особености на страните 

участници.  

 

 

На 11 юни 2022 г. се проведе работна среща по проект „Разработване на обучителни 

модули чрез използване на метода „обърната класна стая/Developing Flipped Methods for 

Teaching (DFM)“, договор 2020-1-HU01-KA203-078844 по програма Еразъм+, КД 2 

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –   „Стратегически 

партньорства“,  сектор „Висше образование". Водеща организация е Университет 

„Кароли Гаспар“, гр. Будапеща, 

Унгария с партньори: БСУ - с 

координатор проф. д-р Милен 

Балтов, Университет на Коимбра, 

Португалия, Университет 

„Х.Селие“, Комарно, Словакия, 

Европейски университет - гр. 

Никозия, Кипър и Национален 

педагогически колеж „Михай 

Еминеску“, гр. Тургу Муреш, 

Румъния. Ръководителят на 

проекта доц. д-р Ищван Жигмунд 

представи основните резултати 

от проекта до момента. 
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През м. септември 2022 г., 

Мария Габриел, комисар на ЕС 

по въпросите на иновациите, 

научните изследвания, 

културата, образованието и 

младежта, посети БСУ и даде 

начало на инициативата за 

гражданска наука (citizen 

science) „Пирати на пластмаса 

– напред в Европа!" за 

България.  

 

 

БСУ е българският партньор на мащабния европейски проект. Участват още 7 европейски 

държави.  

 

Събитието, в присъствие на 

комисар Мария Габриел, се 

пренесе на моста в Бургас с 

вземане на проби от водата 

и от пясъка за наличие на 

пластмасови отпадъци. В 

инициативата са включени 

25 ученици от училищния 

екоклуб „Планета“ към ОУ 

„Александър Георгиев – 

Коджакафалията“. Децата, 

наречени още „пирати на 

пластмаса“, взеха проби под 

ръководството на екип 

преподаватели от БСУ с 

ръководител проф. д-р Милен 

Балтов, ректор на БСУ. 

 

 

 

 

https://www.bfu.bg/uploads/posts/pirati-na-plastmasa.pdf
https://www.bfu.bg/uploads/posts/pirati-na-plastmasa.pdf
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На 14 октомври 2022 г., като част от глобалната инициатива на Европейската комисия 

„Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays ), в зала 208 на БСУ се проведе информационна среща за 

възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“.  

 

Инициативата се провежда в периода 13-15 октомври с 6286 събития в над 100 държави 

от 3 континента.  

 

 

Мотото на проявата в БСУ е “Erasmus+: 35 facts for 35 years – new ideas, challenges and 

opportunities!” и представи възможностите за осъществяване на мобилност на студенти 

и на преподаватели в чуждестранни университети за академичната 2022/2023 г., както и 

проектите по програма „Еразъм+“, по които 

работи Бургаския свободен университет.  

 

https://www.erasmusdays.eu/
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На 30 ноември 2022 г. 
Бургаският свободен 
университет гостоприемно 
отвори врата за ученици от 
средните училища в гр. Бургас и 
за фирми, които предлагат 
работни места, ориентирани 
към профила на 
образователните програми в 
университета. 
За първи път в историята на 
БСУ бяха организират 
едновременно две събития – Ден 
на отворените врата и 
Кариерна борса. Интересът и 
към двете събития беше голям 
– повече от 600 ученици от 
средни училища в гр. Бургас и повече от 20 фирми. 
По интересен и атрактивен начин пред учениците от бургаските средни училища бяха 
представени специалностите, по които университетът ще обяви прием за следващата 
2023-2024 академична година. Всички структурни звена бяха подготвили интерактивни 
дейности, свързани с академичния живот в БСУ – мини лекции, викторини, бизнес-игри, 
психотестове, роботи, фотоволтаични панели, демонстрация на дрон с видео за събията, 
филм по криминалистика, работни ателиета и др. 
В Кариерната борса водещи компании от региона и цялата страна представиха пред 
студентите и младите специалисти възможности за кариерно развитие в България. 
Представителите на фирмите презентираха основна информация за своите компании, 
както и перспективите на бизнеса в съответната сфера. 
 

На 01.12.2022 г. се проведе 
традиционната за БСУ Годишна 
научна сесия за представяне на 
резултатите от работата на 
преподавателите по 
научноизследователските проекти 
на университета. Беше представена 
дейността по над 25 международни 
и национални проекта, по които БСУ 
е бил бенефициент. По време на 
научната сесия бяха представени 
новите проекти и текущите 
проекти през 2022 г. В три от 
новите проекти БСУ е водеща 
координираща организация.  
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ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аа вв аа   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   фф оо рр мм ии   зз аа   оо тт кк рр оо яя вв аа нн ее   ии   ии зз яя вв аа   нн аа   дд оо бб рр ии тт ее   

сс тт уу дд ее нн тт ии   ии   дд оо кк тт оо рр аа нн тт ии тт ее   зз аа   нн аа сс оо чч вв аа нн ее   нн аа   тт яя хх нн оо тт оо   рр аа зз вв ии тт ии ее ..   
 
През м. април се организира и проведе XХІІІ-та Национална 
конференция за студентско научно творчество с 
международно участие. 
В най-големия студентски научен форум за годината 
участваха над 70 студенти и докторанти от български и 
от чуждестранни университети. Участниците представиха 
своите изследвания и резултати в три секции.  
За поредна година участваха и ученици от средните училища 
в Бургас, с които БСУ си партнира. 
 

 
Със специална награда в 
категория "Студент" беше 
отличена докторантката 
Весела Стоянова, от 
Центъра по хуманитарни 
науки. 
 
 
 

 
Научна дискусия, организирана 
от БНР Бургас в партньорство с 
БСУ, на която присъстваха 
студенти и докторанти от 
БСУ. Дискусията се организира 
по проект „Нашата Европа“, а 
темата „Ценности и права, 
върховенство на закона, 
сигурност“ е част от 
инициативата „Конференция за 
бъдещето на Европа“, 
реализирана съвместно с 
Бюрото на Европейския 
парламент в България.  
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Конкурси за написване на научно есе 
 
В ЦЮН по повод деня на 
Конституцията и празник на 
българския юрист, конкурсът за 
написване на есе беше с тема 
„Правото – изкуство за доброто и 
справедливостта”.  
В него взеха участие студенти по 
право от редовна и задочна форма 
на обучение, както и един ученик 
от бургаско училище.  
Първо място в конкурса спечели 
Велина Ковачева Стойкова, 
четвърти курс, задочно обучение в 
ЦЮН, която получи и парична 
награда, осигурена от декана проф. 
Мария Нейкова. По традиция отличеният с наградата на декана прочете пред 
аудиторията своето есе на тема „Правото – изкуство за доброто и справедливостта.” 

 
В ЦХН, със съдействието на  Студентския клуб „МИСИЯ 
УЧИТЕЛ“, по повод деня на народните будители - 1 
ноември, беше обявен конкурс за написване на 
педагогическо есе на тема „УЧИТЕЛЯТ – истинският 

будител“. В него взеха участие 20 
студенти от образователните 
програми ПНУП (ОКС „Бакалавър” и 
ОКС „Магистър”) и НУПЧЕ (ОКС 
„Магистър”).  
Авторите, класирани на първите 
три места, получиха номинация за 
участие в XXIV конференция за 
студентско научно творчество на 
БСУ и публикуване на творби  те им. 

 
 
 
 
 
 



32 

 

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ИИ  ДДООККТТООРРААННТТИИТТЕЕ    
ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  

 
Майсторски класове и студентски клубове 
 

По инициатива на образователната програма 
"Информатика и компютърни науки" към 
ЦИТН на БСУ се проведоха два майсторки класа 
на тема "Академиите в IT компаниите - 
плюсове и минуси" с лектор Тодор Тодоров от 
Bulgarian Online Research. За втория майсторски 
клас бяха поканени лектори от Commerzbank 
(Digital Technology Centre in Bulgaria): Мариан 
Иванов –„How to speak like Obama“ и  Иван 
Левтеров - „DevOps basics“.  
 
 

 
 
 
През м. април 2022 година беше поставено 
началото на Европейската година на 
младежта чрез рестарт на студентските 
клубове в университета, които ограничиха 
дейността си по време на пандемията от 
Ковид – 19. Мотото за 2022 година е „Нека 
да се чуе твоят глас“. 
 
 
 

 
 
 
По инициатива на студентски клуб 
„Мениджър“ се проведе майсторски клас на 
тема "Практически аспекти на 
ефективните продажби" с лектор - зам.-
изпълнителният директор  по маркетинг и 
търговия в Промет Стиил ЕАД - Веселин 
Соколов. 
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По инициатива на студентски клуб „Мисия 
учител“ в ЦХН,  с ръководител гл.ас. д-р 
Златина Димитрова бяха организирани и 
проведени поредица от научни събития и 
приложни дейности: лекции, „работилници“, 
кръгла маса с работодатели, хепънинг: 
1. „Работа с деца и ученици за преодоляване на 
проблемното поведение“ с Мариана Пенчева, 
училищен психолог. 
2. „Театрална творителница“ с гл.ас.д-р 
Георги Василев, режисьор. 
3. Уъркшоп „Да събудим децата към 
изкуството“ с Добрин Пелтеков, музикант. 
4. Арт работилница "Учителят – разказвач на 
истории" с проф.д-р Пепа Митева, ЦХН. 
5. Публична лекция „Мисия учител-поглед в 
бъдещето“ с проф.д-р Мария Алексиева, ЦХН. 
6. Хепънинг с децата от 1 клас на ОУ „Антон 
Страшимиров“ и ДГ „Моряче“. 
 
 
 
През м. ноември в БСУ се проведе работен семинар „Когато устройствата започнат да 
си говорят“, на който бяха представени текущите резултати по проект “Повишаване на 
качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията на изкуствения 
интелект в различни области (EU2AI)” Събитието е част от инициативата „Дигитален 

ноември“ на Община Бургас и на 
съоснования от БСУ 
Югоизточен дигитален 
иновационен хъб ( Digihub). На 
присъстващите студенти, 
ученици и учители бяха 
представени методи за 
разработване на приложения 
на Интернет на нещата в 
съвременния свят и как ученици 
и студенти могат да направят 
собствени разработки. Бяха 
предоставени и електронни 
материали за самообучение по 
облачни изчисления и 
Интернет на нещата на всички 
желаещи. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ИИ  ДДООККТТООААННТТИИТТЕЕ    
ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  

 
 
За конкурса за „Студент на годината“ за 2022 г. на Община 
Бургас бяха номинирани трима студенти от БСУ. За 
отлични успехи в обучението и в научноизследователската 
и практическата работа с деца номинация и грамота 
получи Камелия Гюлева, специалност„ПНУП“, ОКС 
„Магистър”. 
 
Важна част от формите за активно ангажиране на 
студентите и докторантите в научноизследователска 
дейност в рамките и извън рамките на образователния 
процес са създадените условия за мобилност на студенти 
по различни програми. 
 
 
През 2022 г. има 3-ма изходящи студенти от БСУ по  други програми за мобилност: 
- По проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни 
изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект 
BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран 
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 2 бр. 
- По проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни 
изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект 
BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова 
икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- 1 бр. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   фф ии нн аа нн сс оо вв ии   ии   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   вв ъъ зз мм оо жж нн оо сс тт ии     зз аа   пп уу бб лл ии кк уу вв аа нн ее   ии   

пп оо пп уу лл яя рр ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   нн аа уу чч нн аа тт аа   пп рр оо дд уу кк цц ии яя   нн аа   пп рр ее пп оо дд аа вв аа тт ее лл ии тт ее ,,   

дд оо кк тт оо рр аа нн тт ии тт ее   ии   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

  

БСУ изцяло финансира и организира издаването 
на “Годишник на БСУ” и “Годишник Студентско 
научно творчество”. 
 
В отделни издания се публикуват и всички доклади, 
представени на научните конференции, 
организирани 
 от университета. 
 

 
 
 
 
 
В рамките на институционалните проекти 
или чрез отпускане на безлихвени кредити 
БСУ финансира издаването на учебници и 
учебни помагала. 
 

Част от изданията са  
в резултат от работата по международни 
и по национални проекти на БСУ. 
 
 
 
 

 
 
 
Вече са традиционни научните издания  
„Юридически сборник” на Центъра по юридически 
науки, списание „Бизнес посоки” на Центъра по 
икономически и управленски науки, списание 
„Съвременна хуманитаристика” на Центъра по 
хуманитарни науки и електронно списание 
„Компютърни науки и комуникации” на Центъра по 
информатика и технически науки. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

Основна цел:  

Да приобщава основните си дейности към европейските ценности и 

стандарти, като се интегрира с други академични институции  

за обмен на опит и съвместни проекти.  

 

БСУ има сключени 66 преки договора за 
международно сътрудничество. 
 
През 2022 г. БСУ сключи 7 нови договора за 
сътрудничество с: 
 Университет „Читагонг", гр. Читагонг, 

Бангладеш 
 Университет на Пелопонес, департамент 

- гр. Каламата, Гърция 
 Държавен университет „Торайгиров", гр. 

Павлодар, Казахстан 
 Международен университет „Астана“, гр. 

Астана, Казахстан 
 Университет ПАХАНГ, гр.  Паханг, Пекан, Малайзия 
 Университет „Румели", гр. Истанбул, Турция 
 Университет „Риукоку", гр. Киото, Япония 
 
Бяха подновени договорите с Института по счетоводство ARI към Технически 
университет МАРА, гр.Шах Алам, Селангор, Малайзия и  Грузинския институт по 
обществени въпроси (GIPA), гр. Тбилиси, Грузия. 
Бяха сключени писма за намерение с Национален университет на Малайзия (Universiti 
Kebangsaan Malaysia), Университет „Султан Идрис“, Малайзия, Технологичен университет 
„Тун ХЮсеи Онн“, Малайзия. 

 
БСУ сключи 6 нови двустранни 
споразумения по програма „Еразъм+“ за 
мобилност на студенти и преподаватели 
с: 
 Университет на Пелопонес, 

департамент - гр. Каламата, Гърция 
 Университет на Тесалия, департамент 

- гр. Лариса, Гърция 
 Университет за международни 

изследвания (UNINT), гр. Рим, Италия 
 Университет на Коимбра, гр. Коимбра, Португалия 
 Технически университет „Йълдъз“, гр. Истанбул, Турция 
 Университет „Румели", гр. Истанбул, Турция 

 
През 2022 г. през платформата „Еразъм без хартия“ бяха подновени двустранните 
споразумения за мобилност на студенти и преподаватели с много от традиционните 
партньори на БСУ по програма „Еразъм+“ за новия програмен период 2021-2027 г. , като 
бяха включени и нови области на знание. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  
 
СТУДЕНТИ – входящи и изходящи мобилности 
 
През 2022 г. БСУ изпрати: 
7 студенти в 5 университета за 
студентска мобилност с цел обучение 
в Програмни държави по Програма 
„ЕРАЗЪМ +“:  

- Университет на Търнава, 
Словакия,  

- Рурски университет, гр. Бохум, 
Германия,  

- Университет по приложни 
науки, гр. Цвикау, Германия,  

- Университет по технологии, гр. 
Бялисток, Полша,  

- Университет на Барселона, 
Испания  

 
5 студенти на студентска мобилност с цел практика:  

- гр. Истанбул, Турция,  
- гр. Осло, Норвегия,  
- гр. Дортмунд, Германия  
- гр. Пафос, Република Кипър. 

 
През 2022 г. БСУ прие: 
4 студенти от партньорски университети осъществиха мобилност с цел обучение в БСУ: 

- Университетът на Търнава, Словакия,  
- Варшавският университет по 

мениджмънт, Полша,  
- Политехническият институт на Бежа, 

Португалия  
- Университетът на Лодз, Полша. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  

 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ – входящи и изходящи мобилности 
15 преподаватели от БСУ изнесоха лекции в:  

- Университет на Търнава, Словакия;  
- Университет на Лодз, Полша;  
- Юридически колеж, гр. Рига, Латвия;  
- Педагогически университет на Краков, 

Полша;  
- Университет на Коимбра, Португалия;  
- Политехнически институт на 

Порталегре, Португалия;  
- Университет на Крайова, Румъния;  
- Университет на Пелопонес,  
- департамент - гр. Каламата, Гърция;  
- Университет „Метрополитен“, гр. 

Будапеща, Унгария. 
 
10 входящи преподаватели изнесоха лекции в БСУ от:  

- Варшавски университет по мениджмънт, Полша;  
- Университет „Арел,“ гр. Истанбул, Турция;  
- Университет „Метрополитен“, гр. Будапеща, Унгария;  
- Университет на Търнава, Словакия;  
- Педагогически университет на Краков, Полша;  
- Университет „УНИМИНУТО“, гр. Богота, Колумбия   
- Юридически колеж, гр. Рига, Латвия. 

 
28 преподаватели и служители от университети в Програмни държави се обучаваха в БСУ 
(преподавателска мобилност с цел обучение) –  
2 служители от Педагогическия университет на Краков, Полша;  
3 служители от Университета на Крайова, Румъния;  
2 служители от Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия, Румъния;  
1 служител от Университет „Халич,“ гр. Истанбул, Турция;  
3 служители от Латвийската академия за науки за живота и технологии в Желгава;  
1 служител от Юридическия колеж в гр. Рига, Латвия;  
3 служители от Университет „Св. Св. Кирил и Методий“,  гр. Търнава, Словакия;  
1 служител от Медицинския университет на гр. Бялисток, Полша;  
1 служител от Педагогическия университет в Хайделберг, Германия;  
1 служител от Университет „Фридрих-Александър“ Ерланген-Нюрнберг, Германия;  
2 служители от Университет „Йоан Павел II“ в Люблин, Полша;  
3 служители от Варшавския университет, Полша;  
1 служител от Университета на Алмерия, Испания; 2 служители от Университета по 
приложни науки „„Йоан Павел II““ в Бяла Подласка, Полша;  
1 служител от техническия университет в Бърно, Чехия;  
1 служител от Университет „Ян Длугош“, гр. Ченстохова, Полша. 
 
4 служители от БСУ реализираха мобилности с цел обучение в университети-партньори в 
Полша, Чехия и Португалия.  
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

МОБИЛНОСТИ ПО ДРУГИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ  
 
По други програми и проекти през 2022 г. бяха реализирани следните мобилности: 
 
  2 докторанти от ЦИУН  осъществиха 3 месечно обучение в Каламата, Гърция - 

Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща 
мобилност за обучение на студенти и докторанти“ в асоциираните партньори по 
проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, 
финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

 1 студент от ЦИТН беше на обучение с продължителност 4 месеца във Варшава, 
Полша - Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – 
„Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ в асоциираните 
партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на 
образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 
производства (МИКС-ИП)”, финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 3 преподаватели от ЦИУН осъществиха мобилности в Свободния университет на 
Брюксел, Кралство Белгия – по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото 
образование в България 2030”, финансиран по ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж", Дейност 3.5. Изходяща мобилност на постдокторанти, 
специализанти, млади учени, изследователи и учени - дългосрочна мобилност с цел 
обучение, преподаване или изследователска дейност за период от 3 месеца при 
изискване за научна публикация за реферирано научно издание, подготвена за печат по 
време на периода на мобилността. 

 2 преподаватели от ЦИУН осъществиха мобилности в Свободния университет на 
Брюксел, Кралство Белгия  - Краткосрочна специализация с продължителност от 2 
седмици по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в 
България 2030”, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" , 
дейност 2.2. Краткосрочни специализации (2 седмици) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 3 преподаватели от ЦХН осъществиха мобилности в Свободния университет на 
Брюксел, Кралство Белгия  - Краткосрочна специализация с продължителност от 2 
седмици по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в 
България 2030”, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" , 
дейност 2.2. Краткосрочни специализации (2 седмици) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 1 преподавател от ЦИУН осъществи мобилност във Варшавския университет по 
мениджмънт, Полша - Краткосрочна специализация с продължителност от 2 месеца 
по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения 
за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“ 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
Дейност 2.2. Краткосрочни специализации (2 месеца) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 1 преподавател от ЦИУН осъществи мобилност в университет „Метрополитен“, гр. 
Будапеща, Унгария - Краткосрочна специализация с продължителност от 2 седмици по 
проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за 
кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“ 
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финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
Дейност 2.2. Краткосрочни специализации (2 седмици) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 1 преподавател от ЦИТН осъществи мобилност във Варшавския университет по 
мениджмънт, Полша - Краткосрочна специализация с продължителност от 2 седмици 
по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения 
за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“ 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
Дейност 2.2. Краткосрочни специализации (2 седмици) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 1 преподавател от ЦИТН осъществи мобилност във Варшавския университет по 
мениджмънт, Полша - Краткосрочна специализация с продължителност от 1 месец по 
проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за 
кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“ 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
Дейност 2.2. Краткосрочни специализации (1 месец) в асоциираните партньори с 
минимум 4 часа преподаване седмично. 

 1 преподавател от Свободния университет на Брюксел, Кралство Белгия реализира 
входяща преподавателска мобилност с продължителност от 3 месеца в ЦИУН по 
проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, 
финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" , Дейност 3.6. 
„Входяща мобилност на преподаватели“. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ  

 

СЕДМИЦА НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 
 

В периода 7-11.06.2022 г. БСУ  бе домакин на традиционната седмица на програма 
„Еразъм+“ (BFU Erasmus + Teaching and Training Week). В Еразъм+ седмицата взеха участие 
7 гост-преподаватели и 22 служители от 8 държави. 
 
Гост-лектори през 2022 г. в БСУ 
бяха : 
 
 Ас. д-р Анжелика Клешчевска-

Албинска – Варшавски 
университет по мениджмънт, гр. 
Варшава, Полша 

 Проф. д-р Югюр Йозгюкер - 
Университет "Арел", гр. Истанбул, 
Република Турция 

 Ас. д-р Петер Месерош – 
Университет на Търнава, Словакия 

 Ас. Дайга Авдеянова – Юридически 
колеж, гр. Рига, Латвия 

 Ас. д-р Николайс Озолинс- 
Юридически колеж, гр. Рига, 
Латвия 

 Ас. Селга Еглите - Юридически Колеж, гр. Рига, Латвия 
 Преп. Карол Южка – Институт по право и икономика, Педагогически университет на 

Краков, Полша 
 Проф. д-р Хесус Салседо Мохика - Университет „УНИМИНУТО“, гр. Богота, Колумбия 
 Проф. д-р Лина Мария Леал Виламизар - Университет „УНИМИНУТО“, гр. Богота, 

Колумбия 
 Доц. д-р Арпад Пап-Вари – Университет „Метрополитен“, гр. Будапеща, Унгария 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

БСУ – ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОЯВИ  
 

 
БСУ е желан партньор за 
съвместни проекти и прояви.  
 
Партньори на БСУ по 
международни проекти през 
2022 г. са множество  
университети, научни 
организации и държавни 
институции от целия свят –  
Приложение 2 .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
БСУ е желан партньор за 
провеждане на съвместни 
международни прояви.   
В Приложение 3  са изброени всички 
инициативи, в което 
университетът е активен 
участник.  
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  

ММ оо дд ее лл ъъ тт   нн аа   уу пп рр аа вв лл ее нн ии ее   нн аа   ББ СС УУ   сс ее   оо пп рр ее дд ее лл яя   оо тт   мм ии сс ии яя тт аа   нн аа   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт аа   

дд аа   бб ъъ дд ее   гг ъъ вв кк аа вв аа ,,   пп рр ее дд пп рр ии ее мм чч ии вв аа   ии   сс оо цц ии аа лл нн оо   оо тт гг оо вв оо рр нн аа   ии нн сс тт ии тт уу цц ии яя ..   

 
  

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::     

 Да развива и 
усъвършенства 
дейността си, като 
изгради рационална 
система за контрол на 
качеството.  

 Да налага високи 
стандарти за работа и 
общуване, като осигурява 
модерна материална и 
технологична среда.  

 Да предлага социално 
приемлива цена на 
обучението, като 
прилага механизми за 
ефективно управление на 
ресурсите. 

 Да работи за интелектуалното и за духовното израстване на личността и 
обществото, като бъде средище за изкуството и културата. 

 

От 2021 г. БСУ навлиза в нов акредитационен цикъл съобразно утвърдения от 
Националната агенция за оценяване и акредитация график. Цялата 2022 г. е наситена с 
акредитационни процедури от различен характер и с различна степен на завършеност, 
част от които ще приключат през 2023 г. 

 

Приключили процедури през 2022 г. : 

С висока оценка от 8,76 приключи заявената през 2021 г. програмна акредитация на ПН 3.2. 

Психология.  

Успешно приключи заявената през 2021 г. акредитацията на докторските програми в 3.6. 

Право – „Граждански процес“ и „Наказателно право“. 

 

Успешно приключи разкритата през 2021 г. процедура за САНК на СРП „Право“, като са 

формулирани нови препоръки за изпълнение.  

 

Успешно приключи процедурата за САНК на ПН 1.2. Педагогика, разкрита и проведена през 

2022 г., като изпълнението на препоръките и потвърдено и не са формулирани нови.  
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ААККРРЕЕДДИИТТААЦЦИИЯЯ  
 

С частичен успех приключи 

започналата през 2021 г 

процедура за САНК на 5.3. 

Комуникационна и компютърна 

техника. Това направление е с 

предстояща акредитация и е 

подготвен нов доклад за 

изпълнение на препоръките. 

 

С частичен успех приключи 

започналата през 2022 г. 

процедура за САНК на 3.8 

Икономика. Направлението е с 

предстояща акредитация през 

2023 г. и изпълнението на 

препоръките следва да бъде защитено.  

 

Стартирали акредитационни процедури, които ще се провеждат през 2023 г. 

Заявено е подновяване на институционалната акредитация на БСУ, включващо 

подновяване на акредитацията на средата за дистанционно обучение и доклад за 

изпълнение на препоръките. Предстои посещение на ЕГ през 2023 г. 

 

Заявена е програмна акредитация на ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

включващо и подновяване на акредитацията на докторската програма, акредитация на 

програми с дистанционно обучение и САНК.  

 

Заявена е програмна акредитация на ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

включващо също акредитация на програми с дистанционно обучение и САНК. Процедурата 

е разкрита от НАОА, през 2023 г. предстои посещение на ЕГ. 

 

Заявена е акредитация на докторските програми в ПН 3.2. Психология – „Педагогическа и 

възрастова психология“ и „Социална психология“, процедурата е разкрита и се очаква 

експертна група. 

 

Заявено е увеличение на капацитета на ПН 1.2. Педагогика, разгледано от НАОА на сесия в 

края на 2022 г., очаква се официално писмо с решение по искането. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ССИИССТТЕЕММАА  ЗЗАА  ККООННТТРРООЛЛ  ННАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  
  

ББ СС УУ   ее   ии зз гг рр аа дд ии лл   ее фф ее кк тт ии вв нн аа   ии нн сс тт ии тт уу цц ии оо нн аа лл нн аа   сс ии сс тт ее мм аа   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл   нн аа   

кк аа чч ее сс тт вв оо тт оо ..   

 

Системата изгражда 

информационна връзка между 

студентите и институцията и дава 

корективни сигнали по всички 

индикатори, измерващи 

приоритетните направления в 

управлението на университета. 
  

ОО тт дд ее лл ъъ тт   пп оо   кк аа чч ее сс тт вв оо тт оо   

пп рр оо вв ее жж дд аа   сс ии сс тт ее мм аа тт ии чч нн ии   

аа нн кк ее тт нн ии   пп рр оо уу чч вв аа нн ии яя ::     
  

1. Сред кандидат-студентите - 
като се измерват всички индикатори “на входа”: мотивите, профилът на 
кандидатстудентския контингент, конкурентните предимства на БСУ.  
 

2. Сред възпитаниците на БСУ – като се измерват  индикаторите “на изхода”: 
професионалната реализация, кариерното развитие, удовлетворението от работата, 
препоръките на завършилите към обучението в БСУ. 
 

3. Сред студентите - като се наблюдават индикаторите, свързани с учебния процес по 
всяка дисциплина и за всеки преподавател, за административното обслужване и 

информационното осигуряване, 
относно участието в програми за 
мобилност, относно участието в 
научноизследователската дейност 
и др. 

Всеки преподавател в БСУ е 
информиран за оценката на 
студентите. Тази оценка е един от 
критериите за атестиране и 
стимулиране на преподавателите. 

БСУ прилага система на заплащане, 
при която възнаграждението на 
всеки преподавател се формира 
според индивидуалните резултати 
от учебната и от научната 
работа. 

Резултатите от Системата за 
контрол на качеството са критерии за формиране на възнагражденията на 
административните и други служби в БСУ. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННААТТАА  ИИ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  
 

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   вв сс ии чч кк ии   сс ъъ вв рр ее мм ее нн нн ии   мм аа тт ее рр ии аа лл нн ии   ии     

тт ее хх нн оо лл оо гг ии чч нн ии   сс тт аа нн дд аа рр тт ии   зз аа   рр аа бб оо тт аа   ии   оо бб уу чч ее нн ии ее   вв   уу сс лл оо вв ии яя   сс   

вв ии сс оо кк аа   кк уу лл тт уу рр аа   нн аа   уу чч ее бб нн аа тт аа   сс рр ее дд аа ..   

 
Изградени са 3 дигитални учебни 

стаи и 3 дигитални учебни лаборатории с 
компютри, мултимедийни проектори, 
web камери, лаптопи и комплекти за 
виртуална реалност. 

  
Инсталиран е софтуер за 

функциониране на ИКТ системите - 
облачно базирани услуги и среди за анализ 
на данни с изкуствен интелект; база 
данни за съхранение и мониторинг на 
данни от Интернет на нещата; за 
управление на  устройства с интелигентен гласов асистент; за връзка с IoT устройства; 
създаване на табла за управление и мониторинг; софтуер за защита на данните по време 
на тяхното предаване по мрежата; информационна система за българското 
законодателство, съдебна практика. 

 
По проект е изградена специализирана дигитална 

учебна стая с оборудване и софтуер за създаване и 
споделяне на интерактивно учебно съдържание. 
Стаята включва смарт дъска, таблети, интерактивни 
плоски дисплеи, интерактивни маси, холограмен 
проектор, както и софтуерни продукти на базата на 
клауд базирана платформа за създаване и споделяне на 
интерактивно учебно съдържание и за оценка на 
представянето на студентите. 

 
Общо новата техника включва 50 компютърни 

конфигурации, 3 мултимедийни проектори, 20 таблета, 
6 лаптопа, 4 web камери и 2 камери за конферентна 
връзка, 4 интерактивни дисплея, 1 интерактивна маса, 
1 смарт дъска, 1 холограмен проектор.  

 
Въведена е система за проверка оригиналността 

на текстови документи и откриване на плагиатство в 
средата за Електронното обучение Мудъл, а като 
страна по договор на МОН БСУ получи достъп до web 
базирана платформа StrikePlagiarism.com за проверка 
оригиналността на научни  материали. 
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА 
 

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
 

Библиотеката  на  БСУ  активно  съдейства  за  обучението  на  квалифицирани  
специалисти  с  творческа  самостоятелност .  

 
Придобит библиотечен фонд и развитие на библиотечните услуги: 
 
 Общ библиотечен фонд – 89160 тома.  

 
 Електронните книги и частично 

дигитализираните информационни 
носители са 3100.   
 

 През 2022 г. са придобити 568 книги 
и периодични издания на хартиен 
носител, абонирани са 15 заглавия. 

 
 Дигитализирани са 100 книги от 

фонда на библиотеката.  
 

 Постъпилите книги и периодични 
издания по междууниверситетски 
книгообмен и дар - 525 тома. 

 
 Базата данни от статии в научни сборници и в периодични издания достигна 94976 

записа, от тях - 2806 с достъп до пълния текст.  
 

 Брой на регистрираните 
читатели за 2022 г. –  410 

 
 Брой обслужени читатели в 

библиотеката – 2548, от тях 
1000 – дистанционно. 

 
 Заети библиотечни материали  

– 5800 тома, от които:  
₋ на традиционни носители – 

2636 библиотечни единици, 
₋ електронни – 3164. 
 
 
 

 
Участие в издателската дейност на БСУ: 
Регистрация на новите издания в националния регистър и библиография; 
Депозиране на научната продукция в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРЕЕССУУРРССИИТТЕЕ  
 

ОО сс нн оо вв ее нн   пп рр ии оо рр ии тт ее тт ::   Да предлага социално приемлива цена на обучението, 

като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите.  

 
 

 
  

БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси за студентите от едно 
семейство и за обучаващите се в две специалности, както и за студенти завършили БСУ, 
които записват нова по-висока образователна степен.  

 

По проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП НОИР БСУ в партньорство с 
Министерство на образованието осигурява на студентите стипендии за участие в 
практическо обучение в реална работна среда.  

За 2022 г. са изплатени общо 138 хил. лв. на студентите, участвали в практика по 
проекта. 
 

 

БСУ осигурява материални  

предпоставки и удобства за 

 висока култура на 

учебната среда,  за 

качествено обучение и  

осигуреност на доходите. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
 

АКАДЕМИЧЕН ИМИДЖ 
 

ББ СС УУ   ии зз гг рр аа жж дд аа   сс вв оо яя   аа вв тт оо рр ии тт ее тт   чч рр ее зз   ее фф ее кк тт ии вв нн оо   вв зз аа ии мм оо дд ее йй сс тт вв ии ее   сс   дд ъъ рр жж аа вв нн ии   

ии   мм ее сс тт нн ии   ии нн сс тт ии тт уу цц ии ии ,,   сс ъъ сс   зз нн аа чч ии мм ии   сс тт оо пп аа нн сс кк ии   сс уу бб ее кк тт ии   ии   сс   

нн ее пп рр аа вв ии тт ее лл сс тт вв ее нн ии   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии ии ..   
 

 

На тържествена церемония, организира от 
Община Бургас и посветена на Деня на 
народните будители – проф. д.п.н. Галя 
Христозова - беше отличена с почетния приз 
„Ключът на кулата“. Високото отличие й 
беше връчено лично от кмета Димитър 
Николов. Проф. Христозова е Ректор на БСУ в 
периода 2014-2022 година, заместник – 
председател на УС на Съвета на ректорите, 
главен редактор на сп. „Български език и 
литература“ на МОН от 2017 г., създател и 
главен редактор на сп. „Съвременна 
хуманитаристика“ на БСУ от 2010 г. 
Студентите и докторантите й са успешно 
реализирани професионалисти в сферата на 
образованието и на педагогическата наука не 
само в Бургас, но и в страната. 

 
 
Проф. д.н. Мария Нейкова беше назначена за 
областен управител на Област Бургас за 
втори път, след като заемаше тази 
длъжност от м. май 2021 година до м. януари 
2022 година. Това й назначение е с решение на 
МС от 4 август 2022 година. Проф. Нейкова 
има богат административен и управленски 
опит в сферата на държавната 
администрация.  
В периода 2001 г. – 2009 г. е била два мандата 
областен управител на Стара Загора. 
Завършила е Бургаския свободен университет, 
специалност "Право".  
От 2018 година до момента е втори мандат 
декан на Центъра по юридически науки в БСУ.  
 

Назначението за втори път на проф. Мария Нейкова за областен управител на Област 
Бургас е висока държавна оценка за професионализма, ескпертизата, реализацията и 
успешната кариера на възпитаниците на Бургаския свободен университет. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
 

АКАДЕМИЧЕН ИМИДЖ 
 

Бургаският свободен университет, 
като партньор на Югоизточния 
дигитален иновационен хъб, е една от 
шестте организации, получили "Знак за 
съвършенство" за програми на 
Европейския съюз в областта на 
иновациите и изследванията. Знакът 
се присъжда за проектното 
предложение на хъба в рамките на 
процедура по програма „Дигитална 
Европа“ на тема „Подобряване на 
конкурентоспособността на МСП и на 
организациите за предоставяне на 
професионални услуги в Югоизточния 
район за планиране на България чрез интегрирани иновативни дигитални решения“. 
Знакът е да отличи проекта и да му предостави възможност да бъде финансиран с други 
инструменти както на Европейската комисия, така и с държавния бюджет на Република 
България без необходимост от повторна оценка. 
 
Резултатите от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в 
Република България (2022 г.) показват, че БСУ е на четвърто място (от 11 висши училища) 
в професионално направление „Педагогика” и на 7 място в професионално направление 
„Администрация и управление“ (от 27 висши училища). По два от индикаторите – „Учебен 
процес“ и „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ ПН 1.2. Педагогика е на 
второ място веднага след СУ „Св. Климент Охридски“. По индикатора безработица сред 
завършилите БСУ, спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение), са на 
много ниски нива: за ПН „Администрация и управление ” – 0,97%, за ПН Педагогика – 0,84, ва 
ПН „Комуникационна и компютърна техника” – 2,98%, „Информатика и компютърни 
науки” – 3,18%, „Икономика” – 1,59%.  
По индикатора регионална реализация с 
най-високи стойности са ПН Педагогика – 
77,42, ПН Психология – 75,59%, ПН Право – 
62,63% и ПН Администрация и управление 
– 54,55%. 
Рейтинговата система  за 2022 г. 
показва, че студентите по педагогика в 
Бургаския свободен университет са най-
удоволетворени от учебния процес - 9.2 
точки. Друго постижение за ПН 1.2. 
Педагогика е, че 90% от студентите, 
завършили педагогическите 
образователни програми в Бургаския 
свободен университет, пак биха избрали 
същата специалност в същото висше училище. 


