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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  

  
ММ ии сс ии яя тт аа   нн аа   ББ СС УУ   ее ::   

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.  
 
 
 
 

ОО бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл ее нн   пп рр оо фф ии лл   

 
 Науки за обществото, бизнеса и правото 
 Хуманитарни науки 
 Технически и компютърни науки 
 

  

  

  

  

ОО сс нн оо вв нн ии   цц ее лл ии ::   
 

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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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  

СС тт аа тт уу тт ::   

 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.  
 
 

ПП рр ии оо рр ии тт ее тт ии ::   

 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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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  

  
ПП рр ии ее мм ъъ тт   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии   

пп рр ее зз   пп оо сс лл ее дд нн ии тт ее   гг оо дд ии нн ии   сс ее   оо сс ъъ щщ ее сс тт вв яя вв аа   

вв   ии зз кк лл юю чч ии тт ее лл нн оо   нн ее бб лл аа гг оо пп рр ии яя тт нн аа   сс рр ее дд аа ..   

  

  

В условията на 
драстичен демографски спад след 1990 г. 
и намаляващ контингент на 
завършващите средно образование 
държавата системно увеличава 
разрешените квоти за субсидиран прием 
по държавна поръчка. 

 

Държавата финансира обучението 
на 93% от завършващите абитуриенти, 
като след 2007 г. този дял 
ежегодно расте. 

 

 

 

 

 

Броят на приетите  
в държавни висши училища нараства, 
а в частните, където студентите 
заплащат по-високи, 
несубсидирани такси, записаните 
кандидат-студенти намаляват. 
 
При такава регулация и  
финансиране на висшето образование 
частните висши училища 
ще функционират във все 
по-неблагоприятна конкурентна среда. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  

УУ нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт ъъ тт   рр ее аа гг ии рр аа   нн аа   

нн ее бб лл аа гг оо пп рр ии яя тт нн аа тт аа   сс рр ее дд аа   чч рр ее зз   гг ъъ вв кк аа вв оо   

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

аа кк тт ии вв нн аа   кк аа мм пп аа нн ии яя   сс рр ее дд   кк аа нн дд ии дд аа тт -- сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

  

  
През 2015 г. е осъществен прием в 16 
специалности след средно образование 
и в 14 магистърски програми  

в общо 10 професионални направления. 
 

За завършили средно образование е разкрита 
една нова специалност „Системно инженерство 
в индустрията и в туризма“ в направление 
Електротехника, електроника и автоматика. 
 
Новите магистърски програми са 
„Международни икономически отношения“, 
„Системно инженерство в индустрията и в 
туризма“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“. 
 
Разкрито е едно ново професионално направление - Педагогика, по което от следващата 

година ще се извършва прием и в бакалавърска степен. Броят на приетите студенти през 
2015 г. в магистърската програма в това направление е 12% от общия реализиран прием в 
магистърска степен.  

 

В специалностите след средно образование най-предпочитани остават „Право“ (24%) и 
„Психология“ (17%). 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  

ЗЗ аа   оо сс нн оо вв нн аа   чч аа сс тт   оо тт   

кк аа нн дд ии дд аа тт сс тт вв аа щщ ии тт ее   вв   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт аа   

ББ СС УУ   ее   пп ъъ рр вв ии   ии   ее дд ии нн сс тт вв ее нн   ии зз бб оо рр ..     

 

 

 

При проучванията, 
проведени съобразно Системата за 
контрол на качеството, 
над 90% от анкетираните са посочили, 
че кандидатстват само в БСУ.  
 
  

 
 
 

 
 
 
В регионалната структура на 
приетите няма значими 
изменения.  
64% от записаните 
първокурсници са от Бургаска 
област.  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Проучванията показват, че най-
значимите мотиви на 
кандидат-студентитe да 
предпочетат БСУ, 
са изборът от специалности 
(48%) и близостта до 
местоживеене (35%). 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
  
  

СС   пп оо -- мм аа лл кк ии яя   пп рр ии ее мм   бб рр оо яя тт   

нн аа   оо бб уу чч аа вв аа нн ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   нн аа мм аа лл яя вв аа ..     

 

През последните две години значително 
нарасна броят на чуждестранните студенти. 
Те са от 15 държави от 3 континента. 
Студенти на БСУ са граждани на Русия, 
Казахстан, ЮАР, Нигерия, Азербайджан, 
Армения, Сирия, Перу, Чехия, Турция, Украйна, 
Словакия, Кипър, Гърция и Германия. 
Чрез  договор с МКС Колидж, Ларнака - утвърден 
от Министерство на образованието на  
Р. Кипър, БСУ се нареди сред петте български 
висши училища, които осъществяват 
образователен франчайзинг в чужбина. 

 

В Центъра по информатика и технически науки през последните две години броят на 
студентите в бакалавърски програми нараства - поради засиленото търсене на кадри с 
такава професионална квалификация и поради активната работа на ЦИТН за привличане 
на нови студенти. Нарастването в Центъра по хуманитарни науки е в магистърски 
програми и в резултат на разкритата нова специалност в направление Педагогика. 
 
Нараства делът на 
студентите в редовно 
обучение, поради 
финансовите стимули 
като студентските 
стипендии и 
студентските 
кредити. 
В структурата по 
степени няма 
промяна. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  
  

ОО рр гг аа нн ии зз аа цц ии яя тт аа   нн аа   оо бб уу чч ее нн ии ее тт оо   

вв   ББ СС УУ   сс ее   ии зз вв ъъ рр шш вв аа   пп оо   сс тт аа нн дд аа рр тт ии тт ее   нн аа   

ЕЕ вв рр оо пп ее йй сс кк аа тт аа   сс ии сс тт ее мм аа   зз аа   нн аа тт рр уу пп вв аа нн ее   ии   тт рр аа нн сс фф ее рр   

нн аа   оо бб рр аа зз оо вв аа тт ее лл нн ии   кк рр ее дд ии тт ии   (( EE CC TT SS )) ..     

  
 

Кредитната система гарантира:  

 ясни критерии за оценяване на знанията 
и уменията на студентите 

 възможности за изборност на учебни 
дисциплини и форми 

 гъвкавост и адаптивност към 
потребностите на социалната 
практика 

 мобилност, основана на признаване на 
образователни кредити. 

  
  

През 2015 г. на студентите е 
предложен избор сред 100 дисциплини.  
 
  

За актуализиране на учебното съдържание 
годишно се разглеждат 
над 30 предложения на Учебно-научните съвети 
за промени в учебните планове. 
  

  

Ежегодно над 20% от студентите предприемат 
различни форми на мобилност. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ДДИИППЛЛООММИИРРААННИИ  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
ИИ  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  

  
  

АА кк аа дд ее мм ии чч нн аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   нн аа   ББ СС УУ   ее   

оо рр ии ее нн тт ии рр аа нн аа   дд аа   пп оо дд гг оо тт вв яя   сс пп ее цц ии аа лл ии сс тт ии   сс   

кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя   ии   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт ии   зз аа   бб ъъ рр зз аа   

пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн аа   рр ее аа лл ии зз аа цц ии яя ..     

  

  
Затова Системата за контрол на качеството 
внимателно следи професионалната 
реализация на завършилите. 
 

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

Данните, събрани през 2015 г., показват, че:  
веднага след дипломирането си (6 месеца)  
63% от завършилите работят.  
3 години след завършването работещи са 90%. 
 

 
6 месеца след дипломирането 60% работят 
по специалността или в сходни сфери. 
 

Данните, събирани 3 години след 
дипломирането, показват, че степента на 
реализация зависи от завършената професия 
– 40% от дипломираните в ЦИТН и 35% от 
възпитаниците на ЦЮН работят напълно по 
специалността си. 
Напълно по специалността или в сходни 
области се реализират 60% от завършилите 
в ЦИУН, 59% от дипломираните в ЦИТН и 51% 
от възпитаниците на ЦЮН. 
 
 
В професионалното си развитие 
27% от завършилите са направили кариера, 
която за три години е 
достигнала управленско ниво. 
  
Кариера във висшата управленска  
йерархия са постигнали 
10% от възпитаниците на БСУ. 

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

2011 2012 2013 2014 2015

304 342
283 342 348

959 982

677

485 363

1263 1324

960

827

711

Дипломирани  студенти

магистър бакалавър общо

ЦИТН ЦЮН ЦИУН ЦХН БСУ

40% 35%
22% 20% 27%

19%
16% 38%

18%

27%

10%
14%

19%

11%

15%

31% 36%
22%

51%

31%

Реализация по специалността
3 г. след дипломирането

напълно по-скоро да по-скоро не не

изпълнител 
без 

подчинени
69%

изпълнител 
с подчинени

4%

средно 
управленско

17%

висше 
управленско

10%

Йерархично равнище
3 години след завършването
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ДДИИППЛЛООММИИРРААННИИ  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
ИИ  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  

  
  

ИИ зз гг рр аа дд ее нн аа тт аа   оо бб рр аа тт нн аа   вв рр ъъ зз кк аа   

сс ъъ бб ии рр аа   ии нн фф оо рр мм аа цц ии яя   зз аа   мм нн ее нн ии ее тт оо   нн аа   зз аа вв ъъ рр шш ии лл ии тт ее     

сс тт уу дд ее нн тт ии   зз аа   оо бб уу чч ее нн ии ее тт оо   вв   ББ СС УУ ..   

  

  
 
 
Като удовлетворени от професионалното си 
развитие се оценяват  
83% от възпитаниците на БСУ. 
 
 
 
 
 

 
Оценката на завършилите,  
дадена от гледна точка на натрупания 
професионален  опит, е ориентир и 
коректив в образователната политика 
на Университета.  

  
Данните сочат, че 93% 
от възпитаниците на БСУ 
са удовлетворени от подготовката, 
получена в университета. 

  

  

  

94% от възпитаниците на университета 
заявяват, че биха препоръчали БСУ. 
 

Оценките за университета, 
изказвани от завършилите и обучаваните 
студенти, формират общественото 
отношение към БСУ. 
  

Те са най-мощният информационен канал 
 (над 33%), влияещ върху избора на 
постъпващите студенти и 
кандидатстудентския интерес към БСУ.  

  

напълно; 
36%

по-скоро 
да; 47%

по-скоро 
не; 12% не; 4%

Удовлетворение от 
професионалната реализация

напълно; 
49%

по-скоро 
да; 44%

по-скоро 
не; 6%

не; 2%

Удовлетворение от 
подготовката в БСУ

напълно; 
70%

по-скоро 
да; 24%

по-скоро 
не; 4%

не; 3%

Бихте ли препоръчали БСУ
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВААЩЩОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  

ПП рр оо дд ъъ лл жж аа вв аа щщ оо тт оо   оо бб уу чч ее нн ии ее   

сс ее   пп рр оо вв ее жж дд аа   вв   оо тт гг оо вв оо рр   нн аа   зз аа яя вв ее нн ии   

пп оо тт рр ее бб нн оо сс тт ии   оо тт   пп рр ее кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя ,,   

пп оо вв ии шш аа вв аа нн ее   ии лл ии   аа кк тт уу аа лл ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя тт аа ..   
 
 
За поредна година се проведе лятно 
училище за магистри от Казахстан.  
 

Студенти от Казахстанския национален 
университет „Ал Фараби”участваха  в 
програмата "Психолого-педагогически 
дизайн на творчеството, философия на 
приобщаващото образование и „Blended" 
учене в сферата на образованието".  
 

Програмата е разработена от програмния 
съвет "Социални дейности и психология" в 
ЦХН. 
 
 
 
 
 
13 студенти от Русия, Турция, 
Казахстан, Украйна и Нигерия 
преминаха едногодишен курс 
по български език. 
 
 
 
 
 
 
По спечелени обществени поръчки по 
проекти по структурните фондове  БСУ 
извърши обучение за придобиване на 
ключови компетенции по английски и по 
руски език на специалисти от Лукойл 
Нефтохим. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВААЩЩОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  

ЕЕ жж ее гг оо дд нн оо   сс ее   сс ъъ зз дд аа вв аа тт   нн оо вв ии   пп рр оо гг рр аа мм ии   

зз аа   кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии оо нн нн ии   кк уу рр сс оо вв ее   ии   

кк рр аа тт кк оо сс рр оо чч нн ии   оо бб уу чч ее нн ии яя   
 
 
Към ЦИТН се организира 
 квалификационно обучение по:  
 „Техническа безопасност“ 
 „Сглобяване на 3D принтер и печат“ 
 „Учител по информатика и 

информационни технологии“. 
 
Към ЦХН се проведоха курсове по:  
 „Основи на транзакционния анализ“ 
 „Кризисна интервенция за деца. 

Диагностика на мандали“. 
 
 
 
 
Университетският център за 
дистанционно обучение проведе обучения 
по: 
 Поведенческа икономика  
 Копирайтинг - създаване на рекламни и 

PR текстове 
 Свободни за употреба компютърни 

програми и интeрнeт-приложения в 
преподаването и обучението. 

 
 

 
 
 
Академията за таланти 
по програмиране и роботика 
работи с над 90 деца в четири групи с 
обучителни програми по: 
 „Програмиране на С++” – начинаещи; 
 „Програмиране на С#” – напреднали; 
 „Програмиране на ASP.NET” – експерти; 
 Школа по роботика. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

  

КК аа дд рр оо вв аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   нн аа   ББ СС УУ   ее   

дд аа   сс ъъ зз дд аа вв аа   мм ее хх аа нн ии зз мм ии ,,   кк оо ии тт оо   гг аа рр аа нн тт ии рр аа тт   

кк вв аа лл ии фф ии кк аа цц ии яя тт аа ,,   пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн оо тт оо   рр аа вв нн ии щщ ее   ии   

рр аа зз вв ии тт ии ее тт оо   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв ..   

  

  

ОО сс нн оо вв нн ии тт ее   зз аа дд аа чч ии   вв   кк аа дд рр оо вв аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   сс аа ::   
 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 2015 г. са обявени 5 конкурса за нови 
академични длъжности – 1 за „професор“, 2 
за „доцент“ и 2 за „главен асистент“. 
 
Успешно приключили са 4 конкурса – 3 за 
„доцент“ и 1 за „главен асистент“.   
 

ПП оо пп ъъ лл вв аа нн ее тт оо   ии   оо бб нн оо вв яя вв аа нн ее тт оо   нн аа   

сс ъъ сс тт аа вв аа   сс аа   оо сс нн оо вв нн ии   пп рр ее дд пп оо сс тт аа вв кк ии   

кк аа кк тт оо   зз аа   оо бб ее зз пп ее чч аа вв аа нн ее тт оо   нн аа   уу чч ее бб нн ии яя   

пп рр оо цц ее сс ,,   тт аа кк аа   ии   зз аа   гг аа рр аа нн тт ии рр аа нн ее   нн аа   

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

пп оо кк оо лл ее нн ии яя тт аа ..   

  

  
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и 
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор. 

Психология 84.2%

Социални дейности и консултиране 87.2%

Обществени комуникации и информационни науки 83.9%

Право 79.5%

Администрация и управление 74.4%

Икономика 86.5%

Информатика и компютърни науки 79.5%

Комуникационна и компютърна техника 84.4%

Електротехника, електроника и автоматика 87.5%

средно за БСУ 83.0%

Осигуряване на лекционните 

курсове с хабилитирани 

преподаватели на ОТД

(min 70%|

Професионално направление
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ 
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

СС тт рр уу кк тт уу рр аа тт аа   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв   

ее   тт аа кк аа вв аа ,,   чч ее   гг аа рр аа нн тт ии рр аа   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт тт аа   нн аа   ББ СС УУ   

дд аа   рр аа зз вв ии вв аа   кк аа дд рр оо вв ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аа лл ..     

  
  

 
 
В структурата на 
академичния състав нараства делът на 
хабилитираните преподаватели. 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

В резултат на 
процесите на академична мобилност 
нараства делът на преподавателите 
с академични длъжности професор и доцент. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
88% от преподавателите са с научна степен.  
Сред академичния състав без научна степен 
половината са преподаватели по чужди езици. 
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хабилитирани нехабилитирани
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професор
доцент
главен асистент
асистент, преподавател
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23% 19% 16% 11% 10%

10%
10% 10%

8%
2%

61% 65% 68% 76%
82%

6% 5% 6% 5% 6%

доктори на науките

доктори

докторанти

без степен
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ММООББИИЛЛННООССТТ  
  
  

ЗЗ аа   дд аа   мм оо тт ии вв ии рр аа   

нн аа уу чч нн оо тт оо   ии зз рр аа сс тт вв аа нн ее   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии яя   сс ъъ сс тт аа вв ,,   

ББ СС УУ   ее   пп рр ии ее лл   сс тт ии мм уу лл ии рр аа щщ ии   мм ее хх аа нн ии зз мм ии   

ии   мм ее хх аа нн ии зз мм ии   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл ..   

  

  
 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. 
 
 
 
Научната кариера се контролира както  
от системата за атестация, така и от 
системата за контрол на качеството. 
 
БСУ прилага 
диференцирана система на заплащане, 
основаваща се на индивидуалните 
постижения и резултатите от учебната и 
от научноизследователската работа на 
всеки преподавател.  
 

 

  

Научно и кадрово развитие

през 2015 г.

Брой

преподаватели

избрани на академична длъжност "доцент" 3

получили степен "доктор на науките" 1

получили степен "доктор" 6

повишени от асистент в главен асистент 1

новоназначени препоподаватели 1

общо 12
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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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Публикации 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Монографии 0.13 0.09 0.07 0.11 0.04

Студии 0.20 0.16 0.12 0.11 0.29

Статии 1.47 1.51 1.18 1.33 1.03

Учебници 0.27 0.15 0.16 0.15 0.25

Доклади 1.18 1.01 1.18 1.17 0.84

Проекти 0.70 0.84 0.82 1.37 0.61

Научна продукция на един преподавател по жанрове

 

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ    
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 55   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 ::   

 30 монографии и студии, 

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

 77 доклада на национални и на международни форуми, 

 23 учебника и учебни помагала, 

 56 научноизследователски проекта. 

  

  
В структурата на научната продукция 
е нараснал делът на разработените студии, 
както и на издадените учебници и учебни 
помагала. 
Намаляването на участието в 
научноизследователски проекти е свързано с 
приключването на програмния период. Със 
стартирането на новия се очаква този дял 
отново да се повиши. 
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34%

7% 4%
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8%
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28%

27%
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33%

20%

научноизследователски проекти

доклади

учебници и учебни помагала

статии

монографии и студии

Център 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ЦЮН 1.8 2.4 2.2 2.3 1.2

ЦИУН 3.3 4.0 3.8 4.5 3.3

ЦХН 4.6 2.9 3.2 5.0 2.4

ЦИТН 6.3 5.5 5.8 5.6 6.2

БСУ 3.93 3.58 3.56 4.21 3.05

Научна продукция на един преподавател по основни звена
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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 2015 г. БСУ спечели 5 нови международни проекта. 
През годината преподавателските екипи от БСУ са работили по 9 проекта с 
международно участие, финансирани по програми на Европейския съюз: 

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК ПАРТНЬОРИ

Достъпност и хармонизация на висшето 

образование в Централна Азия чрез модернизация и 

развитие на университетските учебни програми 

(ACADEMICA)

Програма „Еразъм+“, KД 2, Изграждане 

на капацитета в областта на висшето 

образование

2015/2018

Университети и 

министерства от 3 държави 

от ЕС и 4 държави от Средна 

Азия

Партньорство за познание и развитие на 

потенциала на масовите отворени онлайн курсове 

за света на бизнеса в Eвропа (BizMOOC)

Програма „Еразъм+“, KД 2, Алианси на 

познанията

2015/ 

2018

Университети и фирми от 5 

държави от ЕС

Докато се учим, обучаваме, докато обучаваме, се 

учим

Програма „Еразъм+“, КД 2 

Стратегически партньорства, сектор 

“Младеж”

2015/ 

2017

Университети и средни 

училища от 5 държави от ЕС и 

Турция

Промотиране на европейско съзнание и развитие на 

ключови компетенции (PEAK)

Програма „Еразъм+“, КД 2 

Стратегически партньорства

2015/ 

2018

2 висши училища, средни 

училища и НПО от 4 държави 

от ЕС

Мобилност по програма “Еразъм +“ Програма Еразъм +
2014/ 

2015

Университети, с които имаме 

споразумения по Еразъм

Мобилност с партньорски държави по програма 

“Еразъм +“
Програма Еразъм +

2015/ 

2016

Университети от Малайзия и 

Руската федерация

СмартЛинк: Мобилности Югозизток-Запад за 

изследвания, учене, иновации и мрежи от знания

Еразъм Мундус

2014/2018

Университети от 9 азиатски 

държави и от 7 държави 

членки на ЕС

Демокрация и гражданско участие в дигиталната 

ера – насърчаване на е-демокрацията в България 

чрез най-добър опит от Исландия

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство

2013/ 

2015

БСНГИ – София; Международен 

институт за модерни медии – 

Исландия

Подсилване на сътрудничеството между Бургаския 

свободен университет и Университета на Рейкявик 

за съвместен изследователски проект 

„Университет- Бизнес”

„Фонд за стипендии в Европейското 

икономическо пространство“ по 

Финансовия механизъм на ЕИП 2015 Университетът на Рейкявик
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 55   гг ..   ББ СС УУ   рр аа бб оо тт ии   пп оо   

55   нн аа цц ии оо нн аа лл нн ии   пп рр оо ее кк тт аа   пп оо   ее вв рр оо пп ее йй сс кк ии   пп рр оо гг рр аа мм ии ..   

  

  

  
ЧЧ рр ее зз   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт сс кк ии яя   фф оо нн дд   „„ НН аа уу чч нн ии   ии зз сс лл ее дд вв аа нн ии яя ““   

ББ СС УУ   ее   фф ии нн аа нн сс ии рр аа лл   33   пп рр оо ее кк тт аа   нн аа   ее кк ии пп ии   оо тт   ББ СС УУ ..   

  

ИМЕ НА ПРОЕКТА РЪКОВОДИТЕЛ СРОК ЦЕНТЪР

Изследване на потенциала на възобновяем енергиен 

източник за производство на електроенергия за 

нуждите на БСУ

Доц. д-р Камен Сейменлийски 2015 ЦИТН

Система за маршрутизация чрез интегрирано 

софтуерно решение
Доц. д-р Радостин Долчинков 2015 ЦИТН

Възобновяем енергиен източник за производство на 

топла вода
Проф. д-р Димитър Юдов 2015 ЦИТН

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК ПАРТНЬОРИ

Сп. «Съвременна хуманитаристика» Фонд „Научни изследвания“
2015/ 

2016
Самостоятелно участие

Проект „Младежка заетост“
ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020”
2015 Самостоятелно участие

„Студентски практики“ ОП “Развитие на човешките ресурси”
2012/ 

2015

МОН като пряк бенефицент и 

БСУ партньор

„Студентски стипендии“ ОП “Развитие на човешките ресурси”
2013/ 

2015

МОН като пряк бенефицент и 

БСУ партньор

Доставчик на обучения, финансирани по 

Приоритетни оси 1 и 2, за придобиване на ключови 

компетентности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

ОП „Развитие на човешките ресурси 

2007-2013”

2012/ 

2015

Самостоятелно участие като 

доставчик на услуга
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  
  
  

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   

рр аа зз нн оо оо бб рр аа зз нн ии   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   

ии   пп рр ии лл оо жж 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 2015 година БСУ организира  
научна конференция с международно 
участие - "Хоризонти в развитието на 
човешките ресурси и знанието" с научни 
направления: 
 Икономика, финанси и инвестиции  
 Маркетинг и мениджмънт 
 Обществени комуникации и филология 

 Психология, социални дейности и 
педагогика 

 Право и публична администрация 
 Техника и технологии 
 Информатика и компютърни науки 

Центърът по икономически и управленски 
науки съвместно с Университета за 
национално и световно стопанство 
проведе международна научна конференция 
”Следкризисният финансов свят – 
стагнация или радикална промяна“. 
 
Центърът по юридически науки организира 
конференция на тема „Правата на човека в 
наказателното и в 
наказателнопроцесуалното право. 
Практиката на ЕСПЧ.” 
 
Центърът по информатика и технически 
науки организира конференция по 
едноименния проект „Насърчаване на  
е-демокрацията в България. Опитът на 
най-добрите“. 
 
През годината са проведени общо 12 научни 
семинара по проблематика от областта 
на икономиката и управлението, 
хуманитарните и техническите науки. 

  

http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie-horizonti-v-razvitieto-na-choveshkite-resursi-i-znanieto
http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie-horizonti-v-razvitieto-na-choveshkite-resursi-i-znanieto
http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie-horizonti-v-razvitieto-na-choveshkite-resursi-i-znanieto
http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie-horizonti-v-razvitieto-na-choveshkite-resursi-i-znanieto
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  
  

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   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 ..   

  
 
За 16-ти пореден път в БСУ се проведе 
Конференция за студентско научно 
творчество. Доклади представиха над 160 
студенти от БСУ, УНСС, Академия на МВР, 
ВТУ „Тодор Каблешков”, ТУ Габрово, 
Университет „Проф. Асен Златаров”, ВТУ 
„Св.св. Кирил и Методий” и др. 
 
ЦИТН беше домакин на най-голямото 
интензивно състезание (хакатон) в света 
- NASA Space Apps Challenge. Състезанието 
е насочено към разработване на 
технологични решения с отворен код за 
подобряването на живота на Земята и 
Космоса и се проведе едновременно в над 
130 града по целия свят. 
 

В международното състезание NASA Space 
Apps Challenge проектът ROBO-FABRIC, 
разработен от екип на Бургаския свободен 
университет с ръководител д-р Димитър 
Минчев, спечели престижното второ 
място в категорията People’s Choice. 
 
ЦИТН беше домакин на  ІV национална 
студентска олимпиада по компютърна 
математика "Академик Стефан 
Додунеков", CompMath 2015, на която 
студентите от ЦИТН на БСУ спечелиха 2 
сребърни и 4 бронзови медала. 
 
ЦЮН проведе V Междууниверситетско 
състезание за решаване на казус по 
гражданско и по търговско право. В него 
взеха участие 10 отбора от 6  
университета, в които се изучава 
специалността „Право”. 
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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   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 и списание „Съвременна хуманитаристика” на 
Центъра по хуманитарни науки. 
  



 

 
 

23 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

  
  
ОО сс нн оо вв нн аа   цц ее лл ::   

ДД аа   пп рр ии оо бб щщ аа вв аа   оо сс нн оо вв нн ии тт ее   сс ии   дд ее йй нн оо сс тт ии   кк ъъ мм     

ее вв рр оо пп ее йй сс кк ии тт ее   цц ее нн нн оо сс тт ии   ии   сс тт аа нн дд аа рр тт ии ,,     

кк аа тт оо   сс ее   ии нн тт ее гг рр ии рр аа   сс   дд рр уу гг ии   аа кк аа дд ее мм ии чч нн ии   ии нн сс тт ии тт уу цц ии ии   

зз аа   оо бб мм ее нн   нн аа   оо пп ии тт   ии   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рр оо ее кк тт ии ..     

 

 
БСУ има сключени 39 преки договора за 
международно сътрудничество. 
 
През 2015 г. БСУ сключи 4 нови договора с: 
 Латвийския колеж по култура, гр. Рига, 

Латвия 
 Московския университет „С. Ю. Витте“, 

гр. Москва, Русия 
 Алматинската академия по икономика и 

статистика, гр. Алмати, Република 
Казахстан 

 Руския държавен аграрен университет – 
Московска селскостопанска академия на 
името на К.А. Тимирязев, гр. Москва, 
Русия. 

 
През 2015 г. БСУ сключи 4 нови двустранни 
споразумения по програма „Еразъм+“ за 
мобилност на студенти и преподаватели с: 
 Бизнес колежа „Крал Зигмунд“, гр. 

Будапеща, Унгария 
 Технологичния университет Мара, Шах 

Алам, Куала Лумпур, Малайзия 
 Северозападния институт по 

Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, 
Русия 

 Университета на Дубровник, гр. 
Дубровник, Хърватия. 

 
  

 
По програма „Еразмус Мундус“ 
е сключен договор за партньорство по 
съвместен проект 
с 19 партньори от 19 страни. 



 

 
 

24 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

 
 

Процесите на международна мобилност се реализират 

чрез съвместни проекти за включване на студентите от БСУ 

в международни обучителни програми. 

 
  

ПП оо   ПП рр оо гг рр аа мм аа   „„ ЕЕ РР АА ЗЗ ЪЪ ММ ++ ““   
за студентска мобилност с цел обучение 
 БСУ е изпратил 6 студенти в 

Университета на Западна Шотландия, 
Пейзли – Шотландия, Политехническия 
институт Бежа – Португалия, 
Университета Нова де Лисабон, 
Португалия и Техническия 
университет Кемниц, Германия.  

 БСУ е приел 3 студенти от 
Политехническия институт Бежа – 
Португалия. 

 

 
 
 
По Програма „ЕРАЗЪМ+“ за преподавателска мобилност 8 преподаватели от БСУ 
са изнесли лекции в Университета Нова де Лисабон, Португалия; Политехническия 
институт на Порталегре, Португалия; Националния технически университет на 
Атина, Гърция; Варшавския университет по мениджмънт, Полша; Университета 
Арел в Истанбул, Турция; Университета на Загреб, Хърватия. 
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ПП оо   пп рр оо гг рр аа мм аа   „„ ЕЕ рр аа зз мм уу сс   ММ уу нн дд уу сс ““ ,,    
проект за образователен и научен обмен 
със страните от Южна и Източна Азия 
„Умната връзка Юг-Изток-Запад: 
мобилност за изследвания, знания и 
иновации в мрежа”  
 в БСУ се обучават студенти от 

Индонезия, Тайланд и Малдивите за 
период от 10 месеца, както и 1 студент 
от БСУ осъществява мобилност в 
Индонезия за 6 месеца. 

 По проекта е осъществена мобилност и 
обмен на административен персонал – 
по 1 представител на БСУ и 
партньорски университет от 
Индонезия. 

 
 
 

ГГ оо сс тт -- лл ее кк тт оо рр ии   вв   ББ СС УУ   бб яя хх аа: 

 

 Д-р Джордж Кристофър Грузжински - 
Варшавски университет по 
мениджмънт, Полша; 

 Доц. д-р Арпад Ференц Пап-Вари – 
Университет Метрополитен в 
Будапеща, Унгария 

 
 
 

  

ГГ оо сс тт -- ии зз сс лл ее дд оо вв аа тт ее лл ии   вв   ББ СС УУ   бб яя хх аа ::     

  
 Д-р Мария Бобина - Университет на 

Илинойс в Чикаго, САЩ 
 Доц. д-р Лаура Ели Наги – Университет 

по икономически науки в Букурещ, 
Румъния 

 Проф. кфн Алиби Шапауов - Кокшетауски 
държавен университет „Ш. Уалиханов“, 
гр. Кокшетау, Република Казахстан 
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

  
  

ПП оо   мм ее жж дд уу нн аа рр оо дд нн ии   пп рр оо ее кк тт ии   пп рр ее зз   22 00 11 55   гг ..   пп аа рр тт нн ьь оо рр ии   нн аа   ББ СС УУ   сс аа: 

  
 Университет на Западна Шотландия, Великобритания;  
 Университет Англия Ръскин, Оксфорд, Великобритания;  
 Университет на Нортумбрия в Нюкасъл, Великобритания;  
 КАПДМ, Великобритания;  
 Университет Георг-Август, Гьотинген, Германия;  
 Университет Люмиер Лион2, Франция; 
 Технологичен университет на Лодз, Полша;  
 Университет на Никозия, Кипър;  
 Гръцки отворен университет, Гърция; 
 Университет на Порто, Португалия;  
 Университета на Рейкявик, Исландия;  
 Университет „Гулиелмо Маркони“, Италия;  
 Политехнически университет на Валенсия, Испания; 
 Университет по приложни науки, Австрия;  
 Отворен Университет на Великобритания;  
 Университет на Аликанте, Испания. 
 Университет на Дебрецен и Община Дебрецен,  Унгария; 
 Association Institute for Euroregional Studies - Румъния;  
 Natural Science Museum of Trento - Италия;  
 Science Center Network Austria – Австрия;  
 Университет в Питещ - Румъния;  
 Университет Крайова - Румъния; 
 FBI - Австрия; 
 Технически университет на Крит – Гърция;  
 Университет Тарту -  Естония; 
  Политехнически институт на Порталегре - Португалия;  
 Университет Яшар, Измир – Турция;  
 Университет на Барселона, Испания;  
 Политехнически институт Бежа, Португалия;  
 Университет по икономика и мениджмънт, Чехия;  
 Тракийски университет Одрин, Турция;  
 Кралски университет на Бутан, Бутан;  
 Инженерен колеж на Кантипур към Университета Трибхуван, Непал;  
 Университет по земеделие и горско стопанство, Непал;  
 Университет Мохамед Али Джина, Пакистан;  
 Международен университет Дафодил, Бангладеш;  
 Обединен международен университет, Бангладеш;  
 Институт за информационни технологии, Шри Ланка; 
 Университет на Перадения, Шри Ланка;  
 Университет Джавапур, Индия;  
 Азиатско-тихоокеански институт по информационни технологии, Индия; 
 Институт по информационни и комуникационни технологии, Афганистан;  
 Университет Бинус, Индонезия;  
 Вила колидж, Малдиви;  
 Университет на Чанг май, Тайланд;  
 Пхенянски научно-технологичен университет. 
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

  

  

ББ СС УУ   ее   жж ее лл аа нн   пп аа рр тт нн ьь оо рр   зз аа   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рр оо ее кк тт ии   ии   пп рр оо яя вв ии ..   

  
 

Посланикът на Република Португалия  
Н.Пр. Луиш Фераш посети БСУ и се срещна с 
Ректора проф. дпн Галя Христозова и Зам.-
ректора проф. д-р Милен Балтов. На срещата 
бeше договорено изучаването на португалски 
език от студентите на БСУ с финансиране от 
Португалския културен и езиков център 
„Камойнш София“.  
 
На посещение в БСУ беше вицепрезидентът и 
първи зам.-ректор по учебната дейност на 
Московския университет С. Ю. Витте“ проф. 
дпн Юрий Руденко, по време на което бе подписано споразумение за съвместна дейност в 
областта на науката и образованието. 
 

БСУ беше една от трите български институции, представени в Брюксел на  форума 
„Дните на регионите“, организирани за 4-та поредна година от Европейската комисия. В 
сесията „Процедури за оценка на големи инвестиционни проекти“ докладчик беше зам.-
ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов.  
 

Зам. - деканът на ЦЮН проф. д-р Силви Чернев взе участие в работата на 63-та сесия на 
работната група на секция Арбитраж и медиация към Комисията по международно 
търговско право на ООН (УНСИТРАЛ). 
 

Центърът по икономически и управленски науки проведе научна сесия за представяне на 
резултатите от изследването „Влиянието на културите върху международната 
търговия – случаят на България“ по проекта GLOBE, по който работи д-р Мария Бобина - 
преподавател от Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ, стипендиант по Програма 
Фулбрайт и гост-изследовател в БСУ. 
 

Центърът по хуманитарни науки  проведе лятно училище за магистри от Казахстанския 
национален университет „Ал Фараби” на 
тема "Психолого-педагогически дизайн на 
творчеството, философия на 
приобщаващото образование и „Blended " 
учене в сферата на образованието".  
 
Студенти и преподаватели от Центъра 
по информатика и технически науки 
посетиха с учебна цел „Големия адронен 
колайдер” в Европейския център за ядрени 
изследвания ЦЕРН в Женева. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  

  

Моделът на управление на БСУ  

се определя от мисията на университета да бъде 

гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция. 

 

  

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. 

 
 
 
БСУ получи нова акредитация на професионалните направления Педогигика  и 
акредитация на две докторски програми - по Граждански процес и по Наказателно право. 
 
През 2015 г. БСУ премина успешно външния одит по международен сертификат за 
качество ISO 9001:2008 от сертифициращата организация SGS. 
 



 

 
 

29 

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 БСУ. 
 

3. Сред студентите - като се 
наблюдават индикаторите, свързани с 
учебния процес по всяка дисциплина и за 
всеки преподавател: полезност и 
посещаемост на дисциплината; методи 
на преподаване; използвани учебни и технически средства; извънаудиторна и 
самостоятелна работа; обучително взаимодействие и консултиране. 

 

 

 

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   лл уу кк сс оо зз нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   ии   

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 ..   

 
  
 

ЗЗ аа кк уу пп ее нн аа   тт ее хх нн ии кк аа   ии   сс ее рр тт ии фф ии кк аа тт ии ::   
 Мултифункционални устройства - 2; 
 Мултимедийни проектори - 2; 
 3D принтер - 1; 
 Преносими компютри (лаптопи) - 3; 
 Електронни подписи - 4; 
 Сертификат за web сървър - 1. 
 
 
 
 

  

ЛЛ ии цц ее нн зз ии   зз аа   сс оо фф тт уу ее рр нн ии   пп рр оо дд уу кк тт ии ::   
 DreamSpark - академична програма на 

Майкрософт; 
 Microsoft Dynamics NAV и CRM - системи 

за управление на бизнеса; 
 SolidEdge – система за инженерно 

проектиране; 
 АжурЛ и Плус-Mинус – счетоводни 

програми за обучение на студенти; 
 NOD32 - Антивирусен софтуер; 
 АПИС – правно-информационна система; 
 АБ – електронна библиотека. 

  
ОО бб нн оо вв яя вв аа нн ее   нн аа   ии нн фф оо рр мм аа цц ии оо нн нн аа тт аа   

сс рр ее дд аа ::   
 Изграждане на зала за Школата по 

роботика; 
 Разширяване обхвата и модернизация на 

оборудването и софтуера на 
видеоохранителната система; 

 Обновяване на техниката в 
лабораторията по „Компютърно 
моделиране и технологични системи“. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККАА  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  
 

 
 
 

 Брой на регистрираните читатели - 910  
 Брой посещения – 10 070, в т.ч. 3700 в читалня  
 Библиотечен фонд – 86 176 тома  
 Зает библиотечен фонд – 15 300 тома книги и периодични заглавия  

 
 

ПП рр ии дд оо бб ии тт   бб ии бб лл ии оо тт ее чч ее нн   фф оо нн дд   ии   

рр аа зз вв ии тт ии ее   нн аа   бб ии бб лл ии оо тт ее чч нн ии тт ее   

уу сс лл уу гг ии ::   
1224 тома, от които:  

 Книги - 1001 тома  
 Периодични издания - 223 тома  
 Постъпили книги и периодични издания 

по междууниверситетски книгообмен 
и дар - 721 тома  

 Текущо постъпили продължаващи 
издания (абонамент) - 31 заглавия 
 
 

Базата данни от статии в научни сборници и в периодични издания достигна 82000 
записа, от тях 2200 са с достъп до пълния текст.  
Броят на частично дигитализираните информационни носители достигна 5300 тома.  

 
Културно-информационни дейности в библиотеката:  
 Представяне на новопостъпилите библиотечни материали в социалните мрежи. 

 Разширяване, реорганизация и редакция на фонда от периодични издания. 

 Организиране на национален семинар на библиотеки, работещи с автоматизирана 
информационна система „АБ“.  

 
В националната рейтингова система 
библиотеката на БСУ се класира на 
първите места в професионалните 
направления: Психология (10), 
Обществени комуникации и 
информационни науки (9.9) и Право (9.8), 
Комуникационна и компютърна техника 
(9.6) 
Показателите в класацията измерват  
(по скалата от 0 до 10) до каква степен 
студентите от съответното 
професионално направление са доволни от графика на библиотеката, наличността на 
търсената литература, достъпа и използването на електронни база данни в 
обучението. 
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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, за обучаващите се в две специалности и за студентите с трайно намалена 
работоспособност. През 2015 г. намаление на таксата е направено за над 200 студенти.  

За стипендии за успех, за участие в изследователски разработки и в студентски практики 
с финансиране по оперативните програми са изплатени повече от 135 хил.лв. 

  

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рр яя вв аа   нн аа йй -- мм оо дд ее рр нн ии тт ее   ии   лл уу кк сс оо зз нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   зз аа   оо бб уу чч ее нн ии ее   ии   рр аа бб оо тт аа   пп рр ии   

вв ии сс оо кк ии   рр аа вв нн ии щщ аа   нн аа   дд оо хх оо дд ии тт ее   ии   сс   ее дд нн ии   оо тт   нн аа йй -- нн ии сс кк ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт сс кк ии   тт аа кк сс ии ..   

Университет редовно задочно дистанционно

Американски университет в Благоевград 10 800 $ годишно  - 

Висше училище по мениджмънт - Варна 1500 евро 350 евро

Нов български университет 1200 - 1650 лв. - 800 лв.

Висше училище по застраховане и финанси 700 -1600 евро 700 - 1100 евро

Варненски свободен университет 1200-1920 лв. 960-1330 лв. 1080 лв

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 1020 лв. БП 1260 лв. МП

Бургаски свободен университет 1000-1100 лв. 850-920 лв. 850-920 лв.

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 900 лв 800-900 лв. 900 лв.

Международно висше бизнес училище - Ботевград 700-1500 лв. 700-1500 лв. 750 лв.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 650-780 лв. 490-590 лв.

Размер на семестриалните такси в недържавните университети и висши училища
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККИИ  ЖЖИИВВООТТ  
  

 

 

ББ СС УУ   пп оо дд кк рр ее пп яя     

вв сс ии чч кк ии   ии зз яя вв ии   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   ии   

сс ъъ зз дд аа вв аа   оо рр гг аа нн ии зз аа цц ии оо нн нн ии   ии   мм аа тт ее рр ии аа лл нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   зз аа     

рр ее аа лл ии зз ии рр аа нн ее   нн аа   тт ее хх нн ии тт ее   ии нн ии цц ии аа тт ии вв ии   ии   ии нн тт ее рр ее сс ии ..   
 

Студентите в университета имат 
възможност да се развиват в 
разнообразни организационни форми:  

 Студентска PR агенция „Практа” 
 Клуб „Мениджър” 
 Клуб по гражданскоправни науки и 

граждански процес 
 Клуб по състезателно програмиране 
 Школа по роботика 
 Театрално ателие 
 Вестник „Студентски страсти” 
 Радиопредаване „Стената” 
 Университетски спортен клуб. 
 
 

През годината Студентската PR агенция 
„Практа“ проведе ежегодното събитие 
„Балът“, с което студентите от всички 
специалности в БСУ отбелязаха края на 
учебната година. 
 

В рамките на ежегодно организирания 
форум за студентите по обществени 
комуникации „Медиа свят“ PR агенцията 
организира среща с международния 
редактор в телевизия Bulgaria on Air 
Красимир Кирев. Той сподели своя 
житейски път от провинциалния 
вестник „Нов живот“ до водещ на авторско предаване „Време за времето“ в телевизия 
Bulgaria on Air. 

 

Студентите от Театралното ателие 
поставиха пиесата „Напразните усилия 
на любовта“ на У. Шекспир под 
режисурата на Елевтери Елевтеров. 
От началото на учебната година е 
направен нов кастинг и съставът на 
трупата е попълнен. 
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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   уу сс лл оо вв ии яя   

ии   оо бб ее дд ии нн яя вв аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   вв   сс тт рр ее мм ее жж аа   ии мм   

зз аа   ии зз дд ии гг аа нн ее   аа вв тт оо рр ии тт ее тт аа   нн аа   аа кк аа дд ее мм ии чч нн аа тт аа   оо бб щщ нн оо сс тт     

чч рр ее зз   ии зз яя вв аа ,,   вв ии сс оо кк ии   пп оо сс тт ии жж ее нн ии яя   ии   сс оо цц ии аа лл нн оо   рр ее аа лл ии зз ии рр аа нн ее ..     
 

Клубът по гражданскоправни науки  
и граждански процес беше домакин на 
Междууниверситетско състезание за 
решаване на казус по гражданско и по 
търговско право. В състезанието взеха 
участие 10 отбора от правните 
факултети в страната. 
 

Студентите от Клуба по състезателно 
програмиране участваха в Национална 
студентска олимпиада по програмиране и 
бяха домакини на форума ХАКАТОН 2015 
в областта на ИТ технологиите. 
Събитието се организира съвместно с 
Академията за таланти по програмиране 
и роботика в БСУ.  
 

Центърът по информатика и технически 
науки беше организатор и домакин на ІV 
национална студентска олимпиада по 
компютърна математика "Академик 
Стефан Додунеков", CompMath 2015.  
 
 

Радиопредаването „Стената” е 
съвместен проект на БСУ и Българското 
национално радио – гр. Бургас, и се реализира от студенти от специалност 
„Журналистика” в БСУ . Предаването е 
седмично и се излъчва по БНР – Бургас. 
 

БСУ подпомага издаването на 
студентския вестник „Студентски 
страсти”. 
 

Университетският спортен клуб създаде 
възможности за безплатно практикуване 
на йога, тай чи и народни танци. Клубът 
организира университетски турнир по 
футбол. 

http://compmath.eu/
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ПП рр ее зз   гг оо дд ии нн аа тт аа   сс ее   пп рр оо вв ее дд оо хх аа   пп оо рр ее дд ии цц аа   оо тт   сс рр ее щщ ии   

ии   дд ии сс кк уу сс ии ии   сс   уу чч аа сс тт ии ее тт оо   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   оо тт   ББ СС УУ   
 

 
На посещение в БСУ беше Лиляна Павлова 
– министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
 
Бургаският свободен университет 
подписа договори за сътрудничество с 

Областните управители на Област 
Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол и с 
Община Бургас. 
 
Посещение и лекция със студенти от БСУ 
проведе Областният управител на 
Бургаска област Вълчо Чолаков. 
 

Проф. дюн Борис Велчев изнесе пред 
студентите от спец. „Право” лекция на 
тема: „Въведение в учението за 
наказанието. Наказателна политика. 
Принципи на наказанието”.  

 
Дружеството на психолозите в България 
и БСУ проведоха Регионална среща - 
дискусия "Психологията - регулирана 
професия в ЕС и България. Европейски стандарти за регистрация и признаване на 
професионалната правоспособност на психолозите" с участието на студенти и 
преподаватели от специалността „Психология“ в ЦХН. 

Студенти и преподаватели от Центъра 
по юридически науки посетиха с учебна 
цел Народното събрание на Република 
България и проведоха среща с 
Председателя на НС Цецка Цачева. 
 
В БСУ се откри изложба "Морето 
сближава всичко далечно” с картографски 
изображения от ІІ до ХІХ век, съхранени в 
световни и български колекции. 
Изложбата се организира от 
Дипломатическия институт към 
Министерството на външните работи и Областна администрация Бургас.  
 

http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/lektsiya-na-tema-vavedenie-v-uchenieto-za-nakazanieto-nakazatelna-politika-printsipi-na-nakazanieto
http://www.bfu.bg/bg/sabitiya/lektsiya-na-tema-vavedenie-v-uchenieto-za-nakazanieto-nakazatelna-politika-printsipi-na-nakazanieto
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ББ СС УУ   сс тт ии мм уу лл ии рр аа   дд оо бб рр ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии ,,   

кк аа тт оо   сс ъъ зз дд аа вв аа   кк оо нн кк уу рр ее нн тт нн аа   сс рр ее дд аа   зз аа   тт яя хх нн аа тт аа   ии зз яя вв аа   ии     

пп оо дд пп оо мм аа гг аа   кк аа рр ии ее рр нн оо тт оо   ии мм   рр аа зз вв ии тт ии ее   чч рр ее зз   тт рр аа йй нн ии   вв рр ъъ зз кк ии   сс   бб ии зз нн ее сс аа ,,     

сс   пп рр аа вв ии тт ее лл сс тт вв ее нн 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 ..   
 
 
Студентският център за кариера и 
развитие в БСУ проведе ежегодния форум 
за студентски стаж и кариера 
„Национални дни на кариерата 2015”, 
организиран от JobTiger под мотото 
„Добра Кариера, Добър Живот”.  
 

 
По проекта „Студентски практики”, 
финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, над 80 студенти от 
БСУ преминаха платен стаж във фирми и 
институции от цялата страна, с които 
университетът сключи договор за 
практическо обучение на студентите. 
 

 
За втора поред година четири големи 
компании - Диневи Груп, Фондация 
„Европейски инициативи – Димитър 
Янков“, Интернешънъл Груп и 
Стройколукс ООД дадоха стипендии на 
амбициозни студенти от Центъра по 
икономически и управленски науки. 
 

 
За втори път студенти и преподаватели 
от Центъра по информатика и 
технически науки на Бургаския свободен 
университет посетиха с учебна цел 
„Големия адронен колайдер” в Европейския 
център за ядрени изследвания в  
ЦЕРН в Женева.  
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Бургаският свободен университет е предпочитано място за важни събития в град 
Бургас. 
 
 
Центърът по информатика и технически 
науки организира поредното изложение 
на електромобили. 
 
 
 
Всяка година се организира Ден на 
отворените врата. Ученици от 
бургаските училища се запознават с 
предлаганите специалности, с 
възможностите за обучение и изяви,  с 
уникалната материална база, в която 
студентите се обучават – 
специализирани лаборатории, 
компютърни класове, съдебна зала, радио 
и телевизионно студио и др. 
 
 
Кметът на гр. Бургас г-н Димитър 
Николов заедно с ректора проф. дпн Галя 
Христозова връчиха над 400 награди във 
всички области на науката, изкуството и 
спорта на изявени ученици. 

 


