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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 

 
Приемът на студенти  

през последните години се осъществява  

в изключително неблагоприятна среда.  

 

 

В условията на драстичен демографски спад и 

намаляващ контингент на завършващите средно 

образование държавата дава все още високи квоти 

за прием в държавните висши училища.  
 

Въпреки неблагоприятната демографска среда и 

неадекватната държавна регулация, БСУ поддържа 

стабилни нива на прием чрез предлагане на нови 

специалности и на такива с относително 

устойчиво търсене. 

 

Значително нараства приемът в ПН „Педагогика“, което привлича 21% от записаните в 

бакалавърски програми. С относително устойчив прием са ПН „Психология“, коeто 

привлича 17% от кандидатите, както и „Икономика“, „Комуникационна и компютърна 

техника“ и „Администрация и управление“, макар и на по-ниско равнище на приема. Спад 

има в специалност „Право“ и в ПН „Електротехника, електроника и автоматика“. 

 

За четвърта поред година Община Бургас финансира обучението на 30 първокурсници по 

специалността „Софтуерно инженерство“ в ПН „Информатика и компютърни науки“ и 45 

студенти от втори и от трети курс. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
 

През 2019 г. е осъществен прием в 14 специалности след средно образование и 

в 18 магистърски програми в общо 9 професионални направления. 

 

Нови са магистърските програми „Начална училищна педагогика с чужд език“ и 

„Управление на човешките ресурси и организационна психология“. 

Най-желани са направленията „Педагогика“ и „Психология“, приемът в които нараства. 

Устойчиви са направленията „Информатика и КН“, „Администрация и управление“, 

„Електротехника, електроника и автоматика“.  

Приемът в дистанционни магистърски програми е нараснал 2,4 пъти спрямо 2018 г.  

При проучванията, проведени 
съобразно Системата за 
контрол на качеството, 92% от 
анкетираните са посочили, че 
кандидатстват само в БСУ.  

Проучванията показват, че най-
значимите мотиви на кандидат-
студентитe да предпочетат 
БСУ, са изборът от 
специалности (48%) и близостта 
до местоживеене (45%). 

В регионалната структура също 
няма значими изменения – 
преобладават студентите от 
Югоизточния регион.  
Информационните канали, по 
които кандидат-студентите разбират за специалностите в БСУ, са от лични 
впечатления - 33%, приятели - 33%, студенти на БСУ - 19% и от интернет-страницата на 
БСУ - 23%. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 
 
 

Броят на обучаваните студенти 

намалява с по-бавни темпове и за последните две години 

е на относително устойчиво равнище.  

 

В структурата на обучаваните студенти по 
основни звена има съществени изменения. 

Нараства броят на студентите в ЦХН поради 
засиленото търсене на кадри с педагогическа 
квалификация от една страна и на устойчивия 
прием по „Психология”.  

Съществено намалява броят на студентите в 
ЦЮН. Спад се забелязва и в броя на обучаваните 
в ЦИТН.  

Броят на студентите в ЦИУН е стабилизиран, 
макар и на по-ниско равнище.  

 

32% от студентите 
са в магистърски 
програми, като този 
дял ежегодно 
нараства (30% през 
2018 г. и 28% в 2018 г.) 
 

59% от студентите 
в бакалавърски 
програми се обучават 
в задочна форма при 
58% през 2018 г. 
 

Броят на 
чуждестранните 
студенти в БСУ е относително стабилен.  
Студенти на БСУ са граждани на Русия, Казахстан, Турция, Украйна.  

 
 

 
Броят на обучаваните докторанти също е стабилен. 
 
 

През 2019 г. са приети 7 нови докторанти, а 6 са отчислени с право на защита, като 2 от 
тях са защитили дисертация и са придобили ОНС „Доктор“. 
 

Обучаваните през 2019 г. докторанти са в редовна, в задочна и в самостоятелна 
подготовка по 8 докторски програми: Информатика - 2, Икономика и управление 
(индустрия) - 4, Граждански процес - 2, Наказателно право - 1, Инженеринг и 
електронизация в електрообзавеждането - 4, Педагогическа и възрастова психология - 2, 
Социална психология - 2, Предучилищна и начална училищна педагогика - 2.  
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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 2019 г., показват, че 3 
години след завършването работещи са 92% от 
випускниците.  

66% от завършилите работят по 
специалността си или в сходни сфери. 

 
 

 
 
3 г. след дипломирането  
най-добре реализирани са завършилите ЦЮН – 
напълно по специалността работят 60% от 
завършилите, 
следвани от ЦИТН и ЦХН – с 40-41%.  
 
За ЦИУН съществен е делът на отговорилите 
уклончиво – 47% са оценили, че са реализирани 
по-скоро по специалността си. 
 
 
 
 
В професионалното си развитие 
32% 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 за ЦЮН, 
ЦИУН и ЦИТН този показател е 16-9%, а за ЦХН 
е едва 9%. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

 
 

Изградената обратна връзка  

събира информация за мнението на завършилите  

студенти за обучението в БСУ.  

 

 
 
 
Като удовлетворени от  
професионалното си развитие се оценяват  
93% от възпитаниците на БСУ, като няма 
значими различия между различните 
центрове. 
 
 

 
 
 
 
 
Висока е оценката за практическата 
приложимост на знанията, получени в БСУ – 
92% от завършилите посочват, че 
подготовката им е адекватна на 
изискванията на практиката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98% от възпитаниците на БСУ  
заявяват, че биха препоръчали 
университета на свои познати.  
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 ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
 

Ежегодно се създават нови програми  

за квалификационни курсове и краткосрочни обучения  
 
 

Департаментът за 
квалификация, преквалификация и 
придобиване на професионално-
квалификационни степени от 
педагогическите специалисти 
организира обучение за 
придобиване на I-ва, III – та, IV-та 
и V-та ПКС, което завършиха 400 
учители. 

В Департамента са проведени и 
69 курса за квалификация на 
педагогически специалисти. 

ЦИТН и ЦИУН проведоха едногодишни курсове за учителска правоспособност по 
математика и информатика, по икономика, по информатика и информационни 
технологии, обучение по които преминаха общо 38 курсисти. 

ЦХН проведе едногодишен курс по български език за чуждестранни студенти. 

За четвърта година със съдействието на Посолството на Португалия и Института 
Камойш  за студентите се провежда безплатно обучение по португалски език.  

Академията за таланти по програмиране и Школата по роботика към ЦИТН работиха с 
над 100 деца за начи-
наещи и за напреднали. 
 

Проведоха се 
краткосрочни курсове по: 
- Здравен мениджмънт 

– ЦИУН, 
- Делова 

кореспонденция за 30 
служители на НОИ, 
Бургас - ЦХН 

- Арт-коуч и арт-
педагогика - ЦХН 

- Безопасност и здраве 
при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 
топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения – ЦИТН, 

- Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по ел. мрежи с напрежение над 1000V – ЦИТН, 

- Техническа безопасност – електробезопасност – ЦИТН, 
- Знания за устойчива валоризация на културното наследство в селските и периферните 

общности – по международен проект на БСУ. 
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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. 
 
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и 
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор.  
Средно 91,3% от лекционните курсове в ОКС „Бакалавър“ и 83,8% от дисциплините в ОКС 
„Магистър“ се осигуряват от преподаватели на основен трудов договор в БСУ. 
 

ПН Специлност ОКС "бакалавър" ОКС "магистър"

1.2. Предучилищна и начална училищна педагогика 70.4 90.9

1.2. Начална училищна педагогика с чужд език 80.4

3.2. Психология 91.4

3.2. Детска и юношеска психология 82.4

3.2. Психологично консултиране 80.6

3.5. Журналистика и връзки с обществеността 94.3

3.5. Публични комуникации и социална психология 82.4

3.6. Право 94.6

3.7. Бизнес администрация 94.1 88.9

3.7. Управление на човешките ресурси и организационна психология 89.0

3.7. Администрация и управление на системата на националната сигурност 70.0

3.7. Митническо разузнаване и разследване 70.0

3.8. Финанси 94.1 88.9

3.8. Счетоводство и контрол 91.2 82.4

3.8. Маркетинг 93.9 80.0

3.8. Международни икономически отношения 88.2 88.9

3.8. Икономика и маркетинг на туризма 93.9

4.6. Софтуерно инженерство 92.3 89.3

4.6. Изкуствен интелект и роботика 85.7

4.6. Бизнес информационни технологии 81.8

5.2. Електроснабдяване и електрообзавеждане 91.4

5.2. Системно инженерство в индустрията и туризма 91.4

5.2. Инженеринг и експлоатация на енергийни системи 81.8

5.2. Съдебни инженерно-технически експертизи и ТБ 88.9

5.3. Компютърни системи и технологии 100.0

5.3. Интегрирани компютърни системи и комплекси 80.0

91.3 83.8

Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД (% от лекционните курсове)

средно за БСУ
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ 
 

За да мотивира  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 81%, а делът на преподавателите с научна степен 
„доктор“ са 86%, а тези с „доктор на науките“ са 5%. 

 
 
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. 
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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.  

БУРГАСКИ  

СВОБОДЕН  

УНИВЕРСИТЕТ 

БУРГАСКИ  

СВОБОДЕН  

УНИВЕРСИТЕТ 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ    
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 99   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 ::   

 14 монографии и студии, 

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

 44 доклада на национални и на международни форуми, 

 16 учебника и учебни помагала, 

 37 научноизследователски проекта. 

  

  

  
В структурата на научната продукция 
е нараснал делът на участията в 
научноизследователски проекти и на 
докладите, представени на национални и 
международни научни форуми. 
 
Намалял е делът на най-сериозните научни 
жанрове – монографиите и студиите.   

  

  

  

  

  

  

Публикации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Монографии 0.04 0.09 0.09 0.19 0.04

Студии 0.29 0.11 0.18 0.21 0.16

Статии 1.03 0.99 0.89 1.37 0.99

Учебници 0.25 0.24 0.24 0.22 0.23

Доклади 0.84 0.96 0.70 1.38 0.64

Проекти 0.61 0.36 0.52 0.70 0.54

Научна продукция на един преподавател по жанрове

Център 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

ЦЮН 1.2 1.9 2.0 2.3 1.2

ЦИУН 3.3 3.1 1.9 3.9 3.2

ЦХН 2.4 2.1 2.0 3.2 1.9

ЦИТН 6.2 4.3 4.7 7.0 4.4

БСУ 3.05 2.74 2.59 4.07 2.59

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 2019 г. БСУ спечели 9 нови международни проекта и 1 нов проект  по фонд „Научни 
изследвания“ на МОН.  
 
През годината екипи от БСУ са работили по 16 проекта с международно участие, 
финансирани по програми на ЕС: 

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК ПАРТНЬОРИ

Innovations Platform and Tools for increasing the 

innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean 

Area (InnoPlatform)

Transnational Cooperation Programme 

Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 

2017/ 

2019

Center for Knowledge 

Management,  Македония

I Tech: Youth do digital science
Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2017/ 

2019
Digijeunes

Digital skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive 

Education“(TEACHERS AHEAD)

Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2018/

2021
Albe 

Kazak Universities to Foster Quality Assurance Processes 

in Technology Enhanced Learning (KUTEL)

Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2018/

2021
БСУ

Симулационна среда за обучение по информационна 

сигурност (MISSILE)

Програма „Еразъм+“, КД 2 

Стратегически партньорства, 

Образование за възрастни

2019/ 

2021
БСУ

Мобилност по програма “Еразъм +“ Програма Еразъм +
2018/ 

2019

Университети, с които имаме 

споразумения по Еразъм

Мобилност с партньорски държави по програма 

“Еразъм +“
Програма Еразъм +

2018/ 

2019

Университети от Малайзия, 

Руска Федерация и Колумбия

Skills for Corporate Entrepreneurship – SCOPE
Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2017/ 

2019

University of Applied Sciencies 

FH Joanneum, Graz, Austria

Knowledge share: encouraging positive online content 

creating behaviors

Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2017/ 

2019
Digijeunes

Tacit knowledge emerging for a sustainable valorisation 

of the cultural heritage in rural and peripheral 

communities – VAL.oR

Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства

2017/ 

2019

Speha Fresia Società Cooperativa, 

Rome, Italy

Διάλογος– диалог по пост-тру: програми и 

инструменти за информация и идентифициране на 

вярвания

Програма „Еразъм+“, КД 2, -

„Стратегически партньорства “

2019/

2021
Asociatia Small Academy

Развитие и въвеждане на комуникационни 

компетенции за подобряване на мерите на бизнес 

менторите

„Еразъм+“ КД 2 -„Стратегически 

партньорства

2019/ 

2021
Rezeke University Latvia

Развитие на иновационни модули за учене и 

практикуване в облачните технологии и 

Интернет на нещата

Еразъм+ КД 2, „Стратегически 

партньорства“, "Професионално 

образование и обучение"

2019/ 

2020
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasi

Цифрово представяне и опазване на 

нематериалното културно наследство  (DigiCult)

„Еразъм+“ КД2 „Стратегически 

партньорства“, "Професионално 

образование и обучение"

2019/ 

2021
БСУ

Girls Technology Coding (GITEC)

Програма „Еразъм+“, КД 2, 

Стратегически партньорства 

„Младеж“

2019/ 

2021
LHYRIO, Италия

Standards Teaching in University Education (STUNED)

„Еразъм+“ КД2-  „Стратегически 

партньорства в сферата на Висшето 

образование“

2019/ 

2020
University of Thessaly
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  
  

ПП рр ее зз   22 00 11 99   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 ,,   

фф ии нн аа нн сс ии рр аа нн ии   оо тт   ФФ НН ИИ -- ММ ОО НН   ии   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   88   пп рр оо ее кк тт аа   нн аа   ее кк ии пп ии   оо тт   ББ СС УУ ..   

ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК РЪКОВОДИТЕЛ

Финансиране на изследване във връзка с участие в 

акция на програма КОСТ
МОН, Фонд „Научни изследвания“

2019/ 

2020
Доц. д-р Пенка Георгиева

Проект за финансиране на списание:  „Електронно 

списание за компютърни науки и комуникации” 
МОН,  Фонд „Научни изследвания”

2017/ 

2020
проф. д-р АнгелТошков

Българският език в социалните медии МОН,  Фонд „Научни изследвания”
2017/ 

2020
доц. д-р Диана Попова

Изследване на регионални иновационни индекси във 

връзка с ИСИС
МОН,  Фонд „Научни изследвания”

2018/ 

2021
проф. д-р Милен Балтов

КЛАДА-БГ - Hационална интердисциплинарна 

изследователска е-инфраструктура за ресурси и 

технологии за българското езиково и културно 

наследство

МОН,  Фонд „Научни изследвания”
2018/ 

2021
доц. д-р Янислав Желев

ИМЕ НА ПРОЕКТА ЦЕНТЪР СРОК РЪКОВОДИТЕЛ

Изследване на експлоатационната надеждност на 

електро-механични устройства при захранване с 

променлива честота

Център по информатика и технически 

науки

2017/ 

2019
доц. д-р Камен Сейменлийски

Обучение на преподавателите и студентите от 

ЦИТН и ЦИУН на БСУ за провеждане на научни 

изследвания с използване на съвременни софтуерни 

инженерни продукти

Център по информатика и технически 

науки

2017/ 

2019
доц. д-р Силвия Лецковска

Създаване на многостъпков подход за 

осъществяване на процеса на синтез

Център по информатика и технически 

науки

2017/ 

2019
проф. д-р Радостин Долчинков

Измерване на индекса на брутното щастие
Център по икономически и управленски 

науки

2018/ 

2019
доц. д-р Диана Съботинова 

Лабораторен модел за високопроизводителен 

отказоустойчив компютърен клъстер

Център по информатика и технически 

науки

2018/ 

2019
доц. д-р Стоянка Моллова

Изготвяне на методологически наръчник за 

технико-икономическа обосновка на проекти за 

трансформиране на енергията на морските вълни и 

морските течения

Център по информатика и технически 

науки и Център по икономически и 

управленски науки

2019 доц. д-р Камен Сейменлийски

Научно изследване на правно-нормативната база за 

закрила на морските интереси на ЕС и 

мероприятия свързани с нея

Център по юридически науки 2019 гл.ас. д-р Ваня Стаматова

Проектиране и изработка на модел на 

ветрогенератор с малка и средна мощност

Център по информатика и технически 

науки
2019 проф. д-р Радостин Долчинков



 
 

 
16 

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   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 ..   

  
 

Центърът по икономически и 
управленски науки проведе 
юбилейната международна 
конференция „Съвременни 
управленски практики“ X на тема 
„Свързаност и регионално 
партньорство“. В конференцията  
взеха участие над 70 представители 
на науката и практиката от 
Малайзия, Колумбия, Руска 
Федерация, Португалия, Полша, 
Украйна, Казахстан, от българските 
висши училища, общини, летищни 
оператори и представители на министерства. 
 
Центърът по юридически науки проведе  международна научно-практическа конференция 
на тема „Проблеми на миграцията” в памет на проф. д-р Емилия Къндева, дългогодишен 
декан и член на ръководството на БСУ, основоположник на специалността „Публична 
администрация“ като наука и университетска програма. 
Сред участниците бяха водещи учени от 10 български университета, Института за 
държавата и правото при БАН, Института за изследване на обществата и знанието при 
БАН, представители от Районния и от Окръжния съд в Ст. Загора; от ОД на МВР, Бургас; 
от Затвора, Бургас; от Министерството на икономиката и партньори от Русия и 
Словакия.  

В организираната от Центъра по 
хуманитарни науки научно – 
практическата конференция 
„Първокласно начало - от идеята, 
през практиката към иновацията“ 
участие взеха над 100 учители от 28 
училища. Бяха анализирани и 
интерпретирани основните 
стълбове в образованието, 
интерактивни методи за обучение, 
техники за ограмотяване и четене с 
разбиране, идеи за ЗИП и СИП по 
математика. Учителите 
представиха свои добри практики, 
като презентациите бяха в два 

модула - „Общи проблеми на педагогическите взаимодействия в началното училище“ и 
„Проблеми на методиката на обучението по български език и литература и на 
обучението по математика в началното училище. 



 
 

 
17 

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  
  

През  годината са проведени още 12 научни и 
практически  семинара по проблематика от 
областта на икономиката и управлението, 
хуманитарните и техническите науки, като 
основна част от тях са с международно 
участие. 
 
 

Проведе се ежегодната Годишната научна сесия 
за представяне на резултатите от работата 
по научноизследователските проекти на БСУ за 
2019 г. Бяха представени проектите, по които 
БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, 
“Балкани Средиземноморие” по ИНТЕРРЕГ IV, по 
Фонд Научни изследвания, билатерални 
програми ,както и изпълнените 
вътрешноуниверситетски проекти. 

 
 
В рамките на проекта „Българският език в социалните медии“, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания”, се проведе семинар с участие на членове на екипа и на много 
журналисти от различни бургаски медии, които  презентираха любопитни примери от 
социалните медии. Научните си изследвания по проекта представиха и членовете на екипа 
– водещият семинара проф. д.п.н. Галя Христозова, доц. д-р Веселина Ватева, проф. д.ф.н. 
Калина Лукова.  
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  
 
 
 
БСУ проведе 
заключително събитие за 
разпространение на 
резултатите по проект 
„ITech - Младите правят 
дигитална наука“, 
финансиран по 
програмата Еразъм+, КА2, 
Стратегически 
партньорства за 
младежта. На събитието 
присъстваха 85 ученици и 
12 учители от бургаски 
гимназии. Проектът беше 
с продължителност 18 
месеца - от септември 
2017 до февруари 2019 г. Партньори в него бяха френски и румънски организации, а 
постигнатите резултати са отворени образователни ресурси за обучение на младежи в 
областта на програмирането, „Интернет на нещата“, социалните мрежи и 
придобиването на знания. 
 

 
Проведе се 
стартовата работна 
среща по спечеления 
нов международния 
проект "Immersive 
Learning in Information 
Security (MISSILE)" по 
програма „Еразъм+“, 
Ключова дейност 2 
„Стратегически 
партньорства“, сектор 
"Образование за 
възрастни". Целта на 
проекта MISSILE е 
обучение на държавни и 
на общински служители  

 
в областта на информационната сигурност. БСУ е водеща организация на проекта. В 
срещата взеха участие представители на организациите - партньори от Турция, Румъния, 
Австрия и Кипър. 
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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   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 20-ти пореден път в БСУ се проведе 
Конференция за студентско научно 
творчество, в която с доклади 
участваха 80 студенти и докторанти 
от БСУ и от висшите училища в 
страната.   

Наградени бяха 27 от представените 
разработки. Премираните доклади се 
публикуват в специализираното 
издание на БСУ Годишник Студентско 
научно творчество. 

 

БСУ беше домакин на най-големия 
хакатон в света NASA International Space 
App Challenge. Международното 
състезание през 2019 г. беше с фокус 
върху категорията Земя и Космос. В 
състезанието взеха участие 6 
студенти от ЦИТН и 3 студенти от 
ЦИУН. 

 

БСУ беше  домакин на XXXI-та 
Републиканска студентска олимпиада по 
програмиране, а отборът на БСУ с 
ръководител доц. д-р Димитър Минчев 
зае шесто място от 23 отбора от 10 
висши училища. 

 

Центърът по юридически науки 
организира за девети път  
Междууниверситетско състезание за 
решаване на гражданскоправен казус. В 
състезанието участваха  12 отбора на 
6 юридически факултета. В отбора на 
БСУ се включиха 9 студенти от Клуба по 
решаване на казуси по гражданскоправни науки към ЦЮН под ръководството на проф.д-р 
Силви Чернев.  
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В БСУ се проведоха шест майсторски 
класа, засягащи  теми  от IT 
технологиите с фирми и лектори 
от Бургас и страната -  Technologica 
– 2 пъти , Скйл Фокус АД, Fadata 
group, A Data Pro, Светлин Наков и 
проф. Радослав Йошинов. На студен-
тите от ЦИТН бяха представени 
най-новите тенденции в разви-
тието на изкуствения интелект и в 
методите на науката за данните. 

Над 40 студенти в бакалавърски и в 
магистърски програми на ЦИУН взеха 
участие в мотивационния семинар на 
ИКТ Кластър Бургас Старт хъб по 
проект "Осигуряване на ефективна 
подкрепа за предприемачество" - ОП РЧР. 

В рамките на Европейската седмица на 
програмирането "Europe CodeWeek“  в 
партньорство с 5 училища от Бургас 
ЦИТН организира обучения по 
програмиране.  

Проведоха се работни семинари за 
възможностите за кариерно развитие на 
студентите на ЦИУН и ЦИТН в ПрокредитБанк 
и в Изследователски център на Амазон, Лондон. 

4 докторанти и 1 студент от ЦИУН са част от 
научния колектив на проект "Регионално ин-
дексиране на иновационната активност в от-
раслите на икономиката (ИРИСИ) по Фонд «НИ». 

Студентът от ЦЮН Стефан Станев участва в 
международна конференция в Италия с научен 
доклад, посветен на забраната за 
принудителен труд по чл. 4 от ЕКПЧ. 

Студентката от ЦХН Николет Господинова 
спечели първо място в категория „Социални 
науки“ на конкурса „Студент на годината“, 
организиран от Националния студентски съвет 
под патронажа на министъра на 
образованието и науката Красимир Вълчев. 
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ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
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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 62 преки 
договора за международно 
сътрудничество. 
 

През 2019 г. БСУ сключи 7 нови 
договора с: 
 Университет на Южна 

Африка (UNISA), гр. 
Претория, Република Южна 
Африка 

 Технически университет 
УГМК, гр. Верхняя 
Пышма,Свердловска обл., 
Русия                 

 Варшавски университет по 
мениджмънт, гр.Варшава, Полша 

 Измаилски държавен хуманитарен университет, гр.Измаил, Украйна 
 Университет „Туран-Астана“,  гр. Астана, Казахстан 
 Междурегионална академия за управление на персонала (ЧАО „ВУЗ МАУП“), гр. Киев , 

Украйна 
 Казахски университет за международни отношения и световни езици „Аблай хан”, гр. 

Алмати, Казахстан 
 

Бяха подновени договорите с Технически университет Мара, Шах Алам, Селангор, 
Малайзия, университета в Къркларели, Турция и Институт“Камойнш-София“. 
 
 
През 2019 г. БСУ сключи 10 нови двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ за 
мобилност на студенти и преподаватели с: 
 Университет на Южна Африка (UNISA), гр. Претория, Република Южна Африка 
 Университет „САПИЕНЦА“, гр. Рим, Италия 
 Университет „Кастилия-Ла Манча“, Суидад Реал, Испания 
 Университет „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Търнава, Словакия 
 Университет на Западна Бохемия, гр. Пилзен, Чехия 
 Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия 
 Университет на Лодз, гр. Лодз, Полша – за специалност“Психология“ 
 Академия „Ignatianum“ , гр. Краков, Полша 
 Морска академия, гр. Шчечин, Полша 
 Университет на Къркларели, гр. Къркларели, Турция 
 
През 2019 г. бе подновено и двустранното споразумение по програма „Еразъм+“ за 
мобилност на студенти и преподаватели с университет „Линей“, гр. Векшьо, Швеция. 
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Процесите на международна мобилност се реализират чрез съвместни проекти 

за включване на студентите от БСУ в международни обучителни програми. 

 
През 2019 г. БСУ изпрати 11 студенти в 5 
университета за студентска мобилност с 
цел обучение в Програмни държави по 
Програма „ЕРАЗЪМ+“ : „Университет Нова 
де Лисабон“, гр. Лисабон, Португалия; 
„Университет на Барселона“, гр. Барселона, 
Испания; университет „Халич“, гр. 
Истанбул, Турция; университет“Мармара“, 
гр. Истанбул, Турция; Педагогически 
университет, гр. Краков, Полша. 
 
БСУ изпрати 2  студенти с цел обучение в 
Северозападен институт по Мениджмънт, 
гр. Санкт Петербург, Русия,  
и прие за един семестър 3 студенти от същия университет.  

 
По Програма „ЕРАЗЪМ+“ ,  преподавателска 
мобилност с цел преподаване в Програмни 
държави,  11 преподаватели от БСУ изнесоха 
лекции в : Политехнически институт на 
Бежа, Португалия; Университет на Западна 
Шотландия, гр. Пейзли, Обединеното 
кралство; “Европейски университет – 
Република Македония (ЕУРМ)”, гр.Скопие, 
Република Северна Македония; Национален 
технически университет на Атина, Гърция; 
Педагогически университет, гр. Краков, 
Полша; „Университет на Барселона“, гр. 
Барселона, Испания. 

 
По Програма „ЕРАЗЪМ +“,   
преподавателска мобилност с цел 
преподаване в Партниращи държави , 
лекции в Технологичния университет 
МАРА, Шах Алам, Куала Лумпур, Малайзия 
изнесоха 2 преподаватели от БСУ, 3 
преподаватели от БСУ изнесоха лекции в 
Северозападен институт по 
Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, 
Русия и 2 преподаватели от БСУ изнесоха 
лекции в университет „УНИМИНУТО“, 
Колумбия, съответно в кампусите в гр. 
Богота и гр. Кали. 
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По програма „ЕРАЗЪМ+“,  
мобилност с цел обучение в 
Програмни държави, общо 3 
служители от университети-
партньори се обучаваха в БСУ - 1 
служител от Педагогическия 
университет, гр. Краков, Полша и 2 
служители от Университета по 
информационни технологии и 
управление, гр.Жешов, Полша. 
 

По програма „ЕРАЗЪМ+“, 
преподавателска мобилност с цел 
обучение в Програмни държави, 4 
служители на БСУ се обучаваха в  
Университета за приложни науки „Вюрцбург-Швайнфурт“, гр. Вюрцбург, Германия и  
Университета на Търнава, гр. Търнава, Словакия. 

 

В периода 4 - 8.06.2019 г. БСУ организира и проведе първата седмица на програма „Еразъм+“ 
(Erasmus + Teaching and Training Week), в която взеха участие 13 гост-преподаватели от 
Програмни и Партниращи държави. 
 

През 2019 г. лекции в БСУ изнесоха общо 17 преподаватели от Технологичния университет 
МАРА, Шах Алам, Куала Лумпур, Малайзия; университет „Нова де Лисабон“, гр. Лисабон, 
Португалия; Северозападен институт по Мениджмънт, гр. Санкт Петербург, Русия; 
университет „УНИМИНУТО“, Колумбия; Университета на Лодз, Полша; Политехнически 
институт на Бежа, Португалия , университет „Линей“, гр. Векшьо, Швеция и “Европейски 
университет – Република Македония (ЕУРМ)”, гр.Скопие, Република Северна Македония. 
 
Гост-лектори в БСУ бяха: 
 

 Проф. д-р Станимир Вълчев – университет „Нова де Лисабон“, гр. Лисабон, Португалия 
 Проф. Ярослав Кичук - Измаилски държавен хуманитарен университет, Украйна 
 Доц. д-р Алексей Кузмин - Северозападен институт по Мениджмънт, Санкт Петербург 
 Доц. д-р Давид Тереладзе  – Северозападен институт по Мениджмънт,  
 Доц. д-р Екатерина Усачева - Северозападен институт по Мениджмънт,  
 Доц. д-р. Анджей Пиечевски - Университет на Лодз, Полша 
 Доц. д-р Норзана Мат Нор - Технологичен университет МАРА, Малайзия 
 Доц. д-р Жозе Билау – Политехнически институт, гр. Бежа ,Португалия 
 доц. д-р Мария Базилио - Политехнически институт, гр. Бежа ,Португалия 
 Доц. д-р Педро Краво - Политехнически институт, гр. Бежа ,Португалия 
 Доц. д-р Сандра Байлоа - Политехнически институт, гр. Бежа ,Португалия 
 д-р  Назли Мунера – университет „УНИМИНУТО“,  гр. Богота, Колумбия 
 д-р  Серхио Алварадо - университет „УНИМИНУТО“,  гр. Богота, Колумбия 
 Д-р  Рамеш Наир - Технологичен университет МАРА, Малайзия 
 Д-р Камил Ковалски - Университет на Лодз, Полша 
 Д-р Люпчо Сотироски -“Европейски университет – Република Македония (ЕУРМ)”, 

гр.Скопие, Република Северна Македония 
 Самир Кошаба - университет „Линей“, гр. Векшьо, Швеция. 
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През 2019 година БСУ спечели и стартира участието си в  9 нови международни 
проекта, в 2  от които БСУ е водеща координираща организация.  
 „Разширено обучение по информационна сигурност“(MISSILE), Програма:  „Еразъм+“ КД 

2 –„Стратегически 
партньорства“, сектор 
"Образование за възрастни" 

 „Дигитално представяне и 
съхраняване на 
нематериалното културно 
наследство“(DigiCult), Програма: 
„Еразъм+“  КД2 – 
„Стратегически 
партньорства“,  сектор 
"Професионално образование и 
обучение" 

 „Момичета, технологии, 
програмиране“ (GITEC), Програма: „Еразъм+“ КД 2 – „Стратегически 
партньорства“,сектор „Младеж“ 

  „STUNED: Интегриране на обучение по стандартизация в университетското 
образование“, Програма: „Еразъм+“ КД2-  „Стратегически партньорства в сферата на 
Висшето образование“ 

 „Дигитални герои“ (Digital Heroes), Програма: “Еразъм+“ КД 2 – „Стратегически 
партньорства“, сектор „Младеж“,  

 „Разработване и прилагане на модел за комуникационни компетенции за подобряване 
и развиване на мрежа за бизнес менторство”(DICMEM), Програма: „Еразъм+“ КД 2 -
„Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“,  

 „Διάλογος - Диалог: програми и средства за боравене с  информация и убеждения в 
епохата на постистината“, Програма: „Еразъм+”КД 2 -„Стратегически партньорства 
в сферата на висшето образование“, 

  „Разработване на модули за иновативно обучение и практики по облачни технологии 
и Интернет на нещата в дигиталната индустрия“, Програма: „Еразъм+“ КД 2- 
„Стратегически партньорства“,  сектор "Професионално образование и обучение" 

 „Диагностика на управленските компетенции - сравнение на полската и българската 
система"; ОП "PO WER - Knowledge Education Development”; ЕСФ;  
 

През 2019 г. БСУ спечели проект,  свързан с разработването на бъдещата  Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС), на тема  
 „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката 
(ИРИСИ) и се фокусира върху сценариите пред идентифицираните в ИСИС четири 
приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в 
кръговата икономика. 
 

Партньор на БСУ е Институтът по механика към Българската академия на науките (ИМ-
БАН).  
 

Ръководител е зам.-ректорът по НИД и МС на БСУ проф. д-р Милен Балтов, координатор 
проф. д-р Костадин Костадинов от ИМ-БАН, а екипът включва ръководствата на 
Центъра по икономически и управленски науки към БСУ, Катедра „Индустриален бизнес“ 
към УНСС, млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

 
 
 
По международни проекти през 2019  г. партньори на БСУ са : 

 
 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;  
 Университет на Рейкявик, Исландия;  
 Университет „Гулиелмо Маркони“, Италия;  
 Политехнически университет на Валенсия, Испания; 
 Университет по приложни науки Йоанеум, Австрия,;  
 Отворен Университет на Великобритания;  
 Университет на Аликанте, 

Испания. 
 Икономически университет 

в Краков, Полша; 
 AVL List, Австрия; 
 DIDA NETWORK srl, Италия; 
 Košice IT Valley z.p.o, 

Словакия; 
 The National Unions of 

Students in Europe, Белгия; 
 Vereniging Van European 

Distance Teaching 
Universities,Холандия 

 Министерство на 
образованието и науката 
на Република Казахстан 

 Кокшетауски държавен 
университет „Ш. Уалиханов“, гр. Кокшетау, Казахстан 

 Международен университет по информационни технологии, Казахстан 
 Кокшетауски университет „А. Мырзахметов“, Казахстан 
 Костанайски държавен педагогически институт, Казахстан 
 Туркменски държавен институт по култура, Туркменистан 
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 Туркменски държавен институт по финанси, Туркменистан 
 Министерство на висшето и средно специално образование на Република Узбекистан; 
 Самаркандски селскостопански институт, Узбекистан 
 Ташкентски университет по информационни технологии, Узбекистан 
 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 Чианг май, Тайланд;  
 Пхенянски научно-технологичен 

университет, КНДР; 
 Европейски университет на Тирана, 

Албания 
 Valmiera Secondary School, Латвия 
 Латвийски колеж по култура 
 Институт “Albe Steiner” Торино, 

Италия; 
 Асоциация A.N.F.I.S., Италия; 
 Асоциация ACMOS, Торино, Италия; 
 Alcántara Group, Кордоба, Испания; 
 ITES “L. Einaudi”, Верона, Италия; 
 Университет Лийдс-Бекет, 

Великобритания; 
 Salesian Secondary College, Лимерик, 

Ирландия; 
 Мрежа ‘EUFor’, Сардиния, Италия; 
 Camera a Sud Società Cooperativa, 

Италия; 
 Horizon Lab (Italy) Asociatia Young Initiative, Румъния; 
 Digijeunes, Франция; 
 Fablab Pau, Франция; 
 Computer Technology Institute and Press "Diophantus, Гърция; 
 UET Centre Албания; 
 Търговско-промишлена палата, Лимасол, Кипър; 
 Center for Knowledge Management, Македония; 
 Association of  Information Technology Companies of Northern Greece (SEPVE), Гърция. 
 Centro iniziativa democratica insegnanti CIDI, Торино , Италия 
 LYCEE POLYVALENT ALGOUD-LAFFEMAS, Валанс, Франция 
 IPSIA A. PACINOTTI, Понтедера, Италия 
 Технологична акедемия, гр. Резекне, Латвия 
 Университет „Яшар“, гр. Измир, Турция 



 
 

 
28 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
БСУ е желан партньор за  съвместни проекти и прояви.  

 
В Бургаския свободен 
университет се проведе 
заключително събитие 
за разпространение на 
резултатите по 
проект „ITech - 
Младите правят 
дигитална наука“, 
финансиран по 
програмата Еразъм+, 
КА2, Стратегически 
партньорства за 
младежта. На 
събитието присъстваха 
85 ученици и 12 учители 
от бургаски гимназии. 
Проектът беше с продължителност 18 месеца - от септември 2017 до февруари 2019 г. 
Партньори в него бяха френски и румънски организации, а постигнатите резултати са 
отворени образователни ресурси за обучение на младежи в областта на програмирането, 
„Интернет на нещата“, социалните мрежи и придобиването на знания. 
 
 
В Бургаския свободен университет се проведе стартовата работна среща по спечеления 
нов международния проект "Immersive Learning in Information Security (MISSILE)". Целта на 
проекта MISSILE е обучение на държавни и общински служители в областта на 
информационната 
сигурност, а 
продължителността 
на проекта е 18 месеца.  
БСУ е водеща 
координираща 
организация на 
проекта. Ръководител 
на проекта е доц. д-р 
Веселина Жечева, а в 
екипа на БСУ участват 
преподаватели от 
ЦИУН, ЦИТН и ЦЮН.  
Проектът е финансиран 
по програма „Еразъм+“, 
Ключова дейност 2 
„Стратегически 
партньорства“, сектор "Образование за възрастни". В срещата взеха участие 
представители на организациите - партньори от Турция, Румъния, Австрия и Кипър. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
В Бургаския свободен 
университет се проведе 
юбилейната международна 
конференция „Съвременни 
управленски практики“ X на 
Центъра по икономически и 
управленски науки. Темата 
на десетото издание беше 
„Свързаност и регионално 
партньорство“ . В  
проявата  взеха участие 
над 70 представители на 
науката и практиката от 
Малайзия, Колумбия, Руска 
Федерация, Португалия, 
Полша, Украйна, Казахстан, 
от българските висши 
училища, общини, летищни 
оператори и представители на министерства. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
 
Проведе се  международна 
научно-практическа 
конференция на тема 
„Проблеми на 
миграцията”.Събитието беше 
организирано от Центъра по 
юридически науки в памет на 
проф. д-р Емилия Къндева, 
дългогодишен декан и член на 
академичното ръководство на 
БСУ, основоположник на 
специалността „Публична 
администрация“ като наука и 
като университетска 
програма.  
Сред участниците бяха водещи учени  
и представители на  
държавни и неправителствени организации от страната и от чужбина - Русия, Словакия, 
Института за държавата и правото при БАН, Института за изследване на обществата 
и знанието при БАН,  УНИБИТ, Варненския свободен университет, Шуменския 
университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Тракийския университет, Стара 
Загора, Академията на МВР,  ЮЗУ „Неофит Рилски”, Икономическия университет, Варна, 
Военната академия "Г. С. Раковски" и др.  
 
 
В Бургаския свободен университет се проведе 
първата седмица на програма Еразъм+.В 
Еразъм+ седмицата участваха 13  входящи 
преподаватели. Преподавателите създадоха 
контакти,обмениха идеи и проведоха оживени 
дискусии по представените теми. 

 

 
 
Проведе се информационната среща , която бе 
част от инициативата„Дните на Еразъм“. 
Бургаският свободен университет, СУ „Св. Кл. 
Охридски“, ТУ – Варна  и Международното 
висше бизнес училище бяха единствените 
български университети,  представени на 
глобалната карта на „Дните на Еразъм“. 
Събитието бе отбелязано под мотото BFU – 
“Je suis Erasmus” и е част от инициатива на 
Европейската комисия „Дни на Еразъм“ 
(#ErasmusDays ), която се проведе в над 100 
държави от 5 континента. 
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 
 

 
 
Центърът по информатика и 
технически науки, направление 
Информатика и компютърни науки, 
организира в БСУ учебни часове в 
рамките на Европейската седмица на 
програмирането "Europe CodeWeek" 
(https://codeweek.eu/. Събитието се 
проведе в партньорство с 5 училища 
от Бургас: Професионална гимназия 
по компютърно програмиране и 
иновации; Професионална гимназия по 
електротехника и електроника 
"Константин Фотинов"; Профилирана природоматематическа гимназия  "Акад. Никола 
Обрешков"; Английска езикова гимназия "Гео Милев"; Основно училище "Васил Априлов". 

 
 
 
 

Германската служба за академичен 
обмен (DAAD) представи пред 
студентите и кандидат-студентите 
стипендиите за обмен с германски 
университети. Бяха представени 
възможностите за финансиране на 
изследвания и престой в Германия за 
преподавателите и докторантите на 
БСУ. 

 
 
 

През  2019 г. Бургаският свободен  
университет отново беше домакин на 
най-големия хакатон в света NASA 
Space App Challenge, провеждан всяка 
година в над 200 локации в целия свят. 
Състезателите имаха за задача в 
рамките на 48 часа да разработят и 
представят проект на концептуално 
ниво, на ниво прототип, или завършено 
решение.  
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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. 

 
 
 

През 2019 г.БСУ премина успешно 
процедурата за следакредитационно 
наблюдение и контрол на 
професионалните направления 
3.2. Психология, 3.7. Администрация и 
управление и 4.6. Информатика и 
компютърни науки. 
 
Бяха подготвени депозирани 
документите за ново акредитиране на 
ПН 4.6. Информатика и компютърни 
науки и се  осъществиха процедурите на 
посещение на Експертните групи от 
НАОА за акредитиране на направление  
3.7. Администрация и управление, като  
процедурата се очаква да приключи 
през 2020 г.  
 
 
Бяха подготвени документите за 
подновяване на акредитацията на три 
докторски програми – Наказателно 
право, Граждански процес и Икономика и 
управление (индустрия). 
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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   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 ::   
  

 Нови компютри за администрацията – 12 ; 
 Нови мултимедийни проектори – 2; 
 Мултифункционални устройства  и лазерни 

принтери за администрацията – 2 ; 
 Лаптопи – 3. 
 Нови професионални електронни подписи - 2; 
 Нов сертификат за web страниците в 

домейна на БСУ; 

  

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 ::    
  

 Нов 3-годишен договор за лицензиране на 
софтуерни продукти на Майкрософт за 
образованието. 

 Нови вирсии на SolidEgg  и AutoCad за 
лабораторията по инженерно проектиране; 

 Закупена нова версия на счетоводната 
програма КОНТО 6; 

 Закупен нов софтуер за Системата за управление на продажбите. 
 Microsoft Imagine Premium – студентска академична програма на Майкрософт; 
 Подновени права за ползване на 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 ::     
 Нов доставчик на мобилни и интернет 

услуги – Виваком. 
 Двойно увеличение капацитета на 

интернет до 200 Mbps. 
 Нова лаборатория „Специализирани 

електромеханични системи“ за обучение 
на студенти от ЦИТН. 

 Увеличение обхвата на Wi-Fi мрежата с 
нови 3 точки - зала 110, зала Изток и  
библиотеката. 

 Ъпгрейд на компютрите в 
лабораторията по инженерно 
проектиране. 

 Актуализация на версията на системата за електронно обучение Мудъл. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККАА  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  
 

 
 

ББ ии бб лл ии оо тт ее кк аа тт аа   нн аа   ББ СС УУ   аа кк тт ии вв нн оо   сс ъъ дд ее йй сс тт вв аа   

зз аа   оо бб уу чч ее нн ии ее тт оо   нн аа   кк вв аа лл ии фф ии цц ии рр аа нн ии   сс пп ее цц ии аа лл ии сс тт ии   

сс   тт вв оо рр чч ее сс кк аа   сс аа мм оо сс тт оо яя тт ее лл нн оо сс тт ..   
 

 
Библиотечният фонд се състои от 
88 673 тома и се изгражда съобразно 
академичния профил на 
университета. 
През годината са регистрирани 5800 
посещения, в т.ч. 2300 в читалня със 
зает библиотечен фонд от 5900 
тома книги и периодични заглавия. 
 
През 2019 г. е придобит библиотечен 
фонд от 573 тома, от които:  
 Книги - 477 тома, от които 223 

електронни книги  

 Периодични издания - 83 тома  

 Постъпили книги и периодични издания по междууниверситетски книгообмен и дар - 
462 тома 

 Текущо постъпили продължаващи издания (абонамент) - 26 заглавия  

 

Базата данни от статии в научни сборници и в периодични издания е от 90777 записа, от 
тях 2200  с достъп до пълния текст.  

Библиотеката на БСУ подпомага издателската дейност  на БСУ, регистрира новите 
издания в националния регистър и библиография, депозира 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. През 2019 г. намаление на таксата е 
направено за над 300 студенти. 

По договор на БСУ с Община Бургас е осигурено пълно финансиране на обучението на 75 
студенти от специалност „Софтуерно инженерство“. 
  

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 12300 $ годишно  - 

Висше училище по мениджмънт - Варна 900-1500 евро -

Нов български университет 1350- 1800 лв. - 1 350 лв.

Висше училище по застраховане и финанси 750 -1250 евро 750 -1250 евро 750 -1250 евро

Варненски свободен университет 1200-1920 лв. 960-1250 лв. 1080 лв

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 2640 лв. годишно 2640 лв. годишно 

Международно висше бизнес училище - Ботевград 1 100 лв. 1 100 лв. 1 100 лв.

Бургаски свободен университет 1100-1300 лв. 950 лв. 950 лв.

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 900 лв 900

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 610 лв. 610 лв. 610 лв.

Размер на семестриалните такси в недържавните университети
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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:  

 Клуб по гражданскоправни науки и граждански процес 
 Клуб по публичноправни науки и граждански процес 
 Клуб по състезателно програмиране 
 Школа по роботика 
 Университетски спортен клуб. 

 

 
 

Клубът по гражданскоправни науки в БСУ, ръководен от проф. д-р Силви Чернев, за девети 
път  организира Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен 
казус. В състезанието участваха  12 отбора на 6 юридически факултета. 
 

Клубът по състезателно програмиране в БСУ беше  домакин на XXXI-та Републиканска 
студентска олимпиада по програмиране, а отборът на БСУ с ръководител доц. д-р 
Димитър Минчев зае шесто място от 23 отбора от 10 висши училища. 

БСУ беше домакин на най-големия хакатон в света NASA International Space App Challenge. 
Международното състезание през 2019 г. беше с фокус върху категорията Земя и Космос. 
В състезанието взеха участие 6 студенти от ЦИТН и 3 студенти от ЦИУН. 
  

Университетският спортен клуб създаде възможности за безплатно практикуване на 
йога, айкидо и народни танци. 
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККИИ  ЖЖИИВВООТТ  
  

  

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 ..   
 
 
Бургаският свободен университет за поредна година беше домакин на изложението 
„Национални дни на кариерата - Добра кариера, Добър живот“. Ежегодният форум, 
организиран от Job Tiger с генерален спонсор Nestle България, предлага на студенти и 
млади специалисти възможност да поставят основите на своето успешно кариерно 
развитие. Събитието беше открито от управителя на Job Tiger Светлозар Петров, от 
заместник-кмета на община Бургас г-жа Йорданка Ананиева и от ректора на БСУ проф. 
д.п.н. Галя Христозова. 
Във форума участваха 14 
фирми, сред които 
Кауфланд България ЕООД 
енд Ко КД, ТУИ България 
ЕООД, ОББ, Пощенска 
банка, A Data Pro, 
ADASTRA. 
 
 
В  Деня на отворените 
врата за поредна година 
вратите на 
университета сe 
отвориха за всички 
бургаски ученици от 11. и 
12. клас. 
 Бяха представени специалностите в бакалавърските програми, университетската 
библиотека, възможностите за обучение в чужбина по програма Еразъм+. 
Над 200 ученици попълниха тест за професионално ориентиране, резултатите от който 
бяха анализирани от екип от психолози под ръководството на проф. д-р Йонка 
Балтаджиева. 
165 ученици взеха участие във викторината „Аз научих за БСУ …“, проведена от екип под 
ръководството на проф. д-р Милен Балтов. 
Над 300 ученици посетиха лекциите „Как протича един съдебен спор по граждански и по 
наказателни дела“ на проф. д-р Силви Чернев, „Да надникнем зад кулисите на 
криминологията и криминалистиката“ на доц. д-р Светла Маргаритова, 
„Криминалистика за всички“ на доц. д-р Христо Павлов и „Роботика и роботизирани 
системи“ на гл. ас. д-р Атанас Димитров. 
Демонстрирани бяха роботи от студенти от ЦИТН в атриума на БСУ. 
В ЦХН бяха проведени тест „Характеристика на личността“ и игра „Дърво на 
професиите“. 
Общо над 800 ученици от бургаските средни училища посетиха събитието, към което 
проявиха интерес и редица бургаски медии.        
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККИИ  ЖЖИИВВООТТ  
  

  

  

СС тт уу дд ее нн тт ии тт ее   нн аа   ББ СС УУ   

пп оо лл уу чч аа вв аа тт   нн аа гг рр аа дд ии   ии   пп рр ии зз нн аа нн ии ее ..     
 
 
 
През м.декември 
фондация „Евгени Мосинов“ връчи 
своите първи награди на студенти, 
преподаватели и деятели 
на Бургаския свободен университет.  
 
Церемонията бе под патронажа на областния 
управител на област Бургас Вълчо Чолаков.  
 
Бяха наградени: 
- за отличен успех -  трима студенти; 
-  за активно участие в национални и в общински 
състезания, олимпиади и др. - Отбора по 
„Гражданско право и процес“ и петима 
студенти,  
- за принос към научната и към академичната 
дейност на университета - трима 
преподаватели и двама деятели. 
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СС тт уу дд ее нн тт ии тт ее   нн аа   ББ СС УУ   сс ее   вв кк лл юю чч вв аа тт   

вв ъъ вв   фф оо рр уу мм ии   сс   нн аа цц ии оо нн аа лл нн оо   ии   сс   мм ее жж дд уу нн аа рр оо дд нн оо   уу чч аа сс тт ии ее ..    
 

  
При голям интерес се проведе форумът „България обича младите“. Над 150 студенти се 
включиха в дискусията с Димитър Николов – кмет на Община Бургас, и представители на 
Министерството на младежта и спорта.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Организираната от ЦИТН изложба на роботи за борба с безредиците предизвика 
интереса и възхищението на студенти, на преподаватели и на служители. 
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ББ СС УУ   пп оо дд кк рр ее пп яя   сс пп оо рр тт нн ии тт ее   ии зз яя вв ии   нн аа   уу нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт сс кк ии тт ее     

сс пп оо рр тт нн ии   кк лл уу бб оо вв ее ..  
 
 
 
През месец декември 2019 г. 
се проведе приятелски 
волейболен мач между 
студенти от двата 
бургаски университета - 
БСУ и Университет "Проф. 
Асен Златаров". 
Срещата бе интригуваща, 
изпълнена с много обрати и 
завърши с победа с 3:2 гейма 
за възпитаниците на БСУ. 
 
 
 

 


