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Научната политика на БСУ се определя от Академичния съвет на основата на: 

1. Тенденции за развитие на науката, образованието и технологиите; 

2. Международни, национални и университетски прогнози за развитието на науката, 

образованието, технологиите и потребностите на обществената практика; 

3. Международни и национални програми и проекти за научни изследвания и развитие на 

образованието; 

4. Конкурси на държавни институции, фондации и други организации за разработване 

и/или изпълнение на научни и изследователски проекти; 

5. Предложения на основните структурни звена в БСУ, на докторанти и на студенти, 

обучавани в БСУ. 

Основната цел на научноизследователската дейност в Бургаския свободен университет е 

ориентирана към създаване на благоприятна и конкурентна среда за развитието и 

квалификацията на преподавателите, като дейностите са свързани със стимулиране на 

научните изследвания, с популяризиране на научните резултати и с поощряване на 

приложението им в обучението и в практиката. 

Във връзка с чл. 52 от Правилника за устройството и дейността на БСУ и с Правилника за 

научноизследователската дейност на Бургаският свободен университет през м. март 2022 

година е актуализирана Програмата за научни изследвания със стратегическо значение 

за БСУ в периода 2022-2026 година, като са взети под внимание политиките и принципите 

в основни стратегически документи на национално и на европейско равнище в областта на 

образованието и на научните изследвания. 

Приоритетите през изминалата 2022 година са разписани в следните научни 

направления: 

1. създаване на условия за ефективни научни изследвания и предлагане на 

конкурентоспособни научни продукти; 

2. включване на научния потенциал на БСУ в единното изследователско и 

иновационно пространство чрез участие в международни и в национални научни проекти,  

програми и инициативи; 

3. стимулиране на творческата активност на академичния състав и създаване на 

условия за научно развитие; 

4. изграждане на форми за активно ангажиране на студентите и докторантите в 

научноизследователска дейност в рамките и извън рамките на образователния процес; 

5. осигуряване на възможности за публикуване и за представяне на резултатите от 

научноизследователската дейност чрез организиране на научни форуми; 

6. създаване на възможности за разпространение и приложение на резултатите от 

научноизследователската дейност в науката и в практиката; 



 
 

Измерването на напредъка за изпълнение на Програмата за научни изследвания със 

стратегическо значение в БСУ се реализира чрез конкретни количествени и качествени 

индикатори по основните стратегически цели на програмата, по заложените приоритети 

през 2022 г. 

 

1. Създаване на условия за ефективни научни изследвания и предлагане на 

конкурентоспособни научни продукти 

 

1.1. Публикационна активност 

Научноизследователската активност на академичния състав намира израз в няколко 

основни направления: 

- публикуване на монографии, студии и статии с фундаментален изследователски характер; 

- публикуване на учебници и учебни помагала за подпомагане на учебния процес; 

- участие в научни изяви в страната и в чужбина, придружено със съответни публикации. 

Публикационната активност на преподавателите в БСУ за 2022 година е по-висока в 

сравнение с 2021. Общият брой на публикациите за 2022 г. са общо 181 (за 2021 година 

публикациите са общо 103). Диференцирането им по научни жанрове е онагледено в 

таблица 1. 

 

Таблица 1. Публикационна активност на преподавателите в БСУ по научни жанрове 

 

№ по 

ред 

Видове публикации Брой 

публикации 

1.  Монографии  10 

2.  Глави от монографии 2 

3.  Студии  21 

4.  Статии  57 

5.  Доклади  78 

6.  Учебници и учебни помагала 13 

Общо 181 

 

Данните са извлечени от базата данни за преподавателска активност и включват 54 

преподаватели.  

Разпределението на публикациите по научни жанрове и основни структурни звена 

очертава следната картина (Таблица 2). 



 
 

 

Таблица 2. Публикационна активност на преподавателите в БСУ по основни 

структурни звена 

 

ЦЕНТЪР Бр. преп. Монографии Глави от 

монографии 

Студии Статии Доклади Учебници и 

убечни 

пособия 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ЦЮН 18 18 0 3  - 2 7 7 6 2 8 0 1 

ЦИУН 11 11 6 3  1 4 3 10 9 9 19 6 5 

ЦХН 14 11 3 4  - 1 5 1 20 1 12 1 1 

ЦИТН 14 14 8 0  1 - 6 15 22 29 39 8 6 

ОБЩО: 57 54 17 10  2 7 21 33 57 41 78 15 13 

 Средна 

стойност 

0,30 0,19  0,03 0,12 0,39 0,58 1,05 0,80 1,44 0,26 0,24 

 

Средната стойност на публикациите за един преподавател през 2022 г. е 3,35 (2,44 за 

предходната година). 

В структурата на научната продукция е намалял делът на издадените монографии и на 

учебниците и на учебните помагала.  

Увеличил се делът на научните жанрове – студия с 3 пъти спрямо предходната година и на 

статиите и докладите - с близо 2 пъти..  

Броят на публикациите в международни бази данни с висок импакт фактор ((Web of 

Science и Scopus) за 2021 г. (през 2022 г. се отчитат публикациите за 2021 година) е 27 и 

е нараснал 2,16 пъти в сравнение с 2020 г., като активността е основно в областта на 

техническите и на икономическите науки. 

Средната стойност на публикации в реферирани издания с висок импакт фактор на един 

преподавател на ОТД за 2022 г. е 0,5. В тази насока има много какво да се желае, защото 

публикациите в световни бази данни все още не са достатъчен брой, макар че се отчита 

нарастване на броя на тези публикации. 

Увеличен е  броят на на цитиранията през 2022 г. – 307 (275 през 2021 г.) (Таблица 3) 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 3. Абсолютен брой на цитирания по основни структурни звена в БСУ 

 

 ЦЮН ЦИУН ЦХН ЦИТН 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Цитирания 20 29 20 36 15 21 220 231 

 

Средната стойност на цитиранията за 1 преподавател е 5,68.  

Най-висок е броят цитирания на преподавателите в ЦИТН – 231.  

Все още е ниска цитируемостта на публикациите в Web of Science и Scopus. 

 

2. Включване на научния потенциал на БСУ в единното изследователско и 

иновационно пространство чрез участие в международни и в национални научни 

проекти,  програми и инициативи 

 

През 2022 г. преподавателите в БСУ работят по 8 нови проекта по международни и 

национални програми (Таблица 4) 

 

Таблица 4. Нови проекти за БСУ за 2022 г. 

 

Наименование на проекта Програма Координатор Ръководител от 
БСУ 

Модернизация на 
образователните решения 

за кръгова икономика, 
стратегически 

инфраструктури и 
производства (МИКС-ИП) 

ОП „Наука и 
образование за 

интелигентен 
растеж“, 

съфинансирана от ЕС 
чрез Европейските 

структурни и 
инвестиционни 

фондове  

БСУ проф. д-р 
Милен Балтов 



 
 

Sustainable Blue Economy 
Partnership (SBEP)/ 

Партньорство за устойчива 

синя икономика 

 „Хоризонт Европа“ 
HORIZON-CL6-2022-
GOVERNANCE-01-02 

“Хоризонт за 
съфинансиране-

покана„Партньорство 
за климатично 

неутрална, устойчива 
и ефективна синя 

икономика “ 

Министерство 
на 

университетите 
и научните 

изследвания  
Италия 

проф. д-р 
Милен Балтов 

Нагласи на българските 
предприемачи и 
мениджъри към 
продължаващото 
професионално 

образование и  обучение на 
човешкия ресурс в 

организацията  

МОН,  „Фонд научни 
изследвания” 

БСУ проф. д-р 
Мария Нейчева 

Подпомагане на прехода 
към зелено бъдеще чрез 
университетски курсовe за 
микроквалификации 
Boosting the Green Future via 
University Micro-Credentials 
(B-Green-Ed) 

„Еразъм+ КД 2,  
„Партньорства за 
сътрудничество 
между организации и 
институции“, сектор 
„Висше образование“ 
(KA220-HED) 

БСУ доц. д-р 
Янислав Желев 

Критическо мислене и 
медийна грамотност в ерата 
на информационното 
общество 
Critical Thinking in the 
Information Society (CTIS) 

Еразъм+ КД 2,  
„Партньорства за 
сътрудничество 
между организации и 
институции“, сектор 
„Висше образование“ 
(KA220-HED) 

Университет 
„Сапиенция“, 

гр. Клуж 
Напока, 
Румъния 

проф. д-р Мария 
Алексиева 

Приобщаващо цифрово 
образование /Inclusive 
Digital Learning (DIG-2-INC) 

Еразъм+ КД 2,  
„Партньорства за 
сътрудничество 
между организации и 
институции“, сектор 
„Висше образование“ 
(KA220-HED) 

Университет на 
Турку, 

Финландия 

доц. д-р Мария 
Монова-Желева 



 
 

Международна 
конференция по управление 
и стратегически решения 

Процедура за 
подкрепа на 
международни 
научни форуми, 
провеждани в Р 
България 
МОН, “Фонд  научни 
изследвания“ 

БСУ доц. д-р А. 
Луизов 

Разработка на единна 
платформа и цифрово 
работно пространство с 
използване на ML (MACHINE  
LEARNING)  и AI (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE) за 
подпомагане на 
оперативните решения при 
експлоатация на електро-
механични съоръжения на 
малки ВЕЦ 

НИФ, Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия, 
Тринадесета 
конкурсна сесия на 
НИФ 

 проф. д-р 
Радостин 

Долчинков 

 

През годината екипи от БСУ са работили още по 17 международни проекта и програми (12 

за 2021 година),  спечелени през предходен период (Таблица 5) 

 

Таблица 5. Международни и национални проекти, спечелени през предходен период 

 

№ 

по 

ред 

Проект Ръководител от БСУ 

1.  „Регионално индексиране на иновационната активност в 

отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред 

идентифицираните в ИСИС четири приоритетни 

тематични области за интелигентна специализация и 

мястото им в кръговата икономика“ 

проф. д-р Милен 

Балтов 

2.  Икономическото образование в България 2030“, ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

проф. д-р Милен 

Балтов 

3.  „Повишаване качеството на професионалното обучение 

чрез примери за технологията за изкуствен интелект, 

приложени в различни области (EU2AI)“, „Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Веселина 

Жечева 



 
 

4.  „Устойчиво развитие в малки мащаби за круизите и 

яхтите в Черно море“, EC - BSEC PERMIS Action “Support to 

the Implementation of the Eastern Partnership Multilateral 

Dimension and the Implementation of the Northern 

Dimension and the Black Sea Synergy”  

проф. д-р Милен 

Балтов 

5.  „Разработване на въвеждащ курс по компютърно 

програмиране чрез иновативни онлайн модули (RECOM) 

“, „Еразъм+“ КД 2 

доц. д-р Веселина 

Жечева 

6.  „Насърчаване на иновациите чрез подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ (ComEnt)“, 

Програма"Еразъм+", KД 2  

проф. д-р Милен 

Балтов 

7.  „Образователен университетски портал за подобряване 

на възможностите за иновативно електронно обучение, 

осигуряването на устойчивост и създаването на добри 

практики (EDU-GATE)“, Програма: „Еразъм+“ КД 2   

доц. д-р Мария 

Желева 

8.  „Е-mentoring: нови квалификации за продължаващо 

образование и обучение  (еMentEdu)“, „Еразъм+“ КД 2.  

доц. д-р Веселина 

Жечева 

9.  „Разработване на обучителни модули чрез използване на 

метода „обърната класна стая“, Програма: „Еразъм+“ КД 

2  

проф. д-р Милен 

Балтов 

10.  „Европейска мрежа за  D-гъвкаво преподаване и 

обучение (ENID-Teach)“, Програма: „Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Мария 

Желева 

11.  „За по-зелена Европейска рамка за предприемачески 

умения (EntreComp) и хармония на икономическото 

развитие и екологичната сигурност (Green-4-Future)“, 

Програма: „Еразъм+“ КД 2 

доц. д-р Янислав 

Желев 

12.  „Дигитално представяне и опазване на европейската 

ритуална кухня (EuRiCa)“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 

доц. д-р Янислав 

Желев 

13.  „Стимулиране на предприемаческото мислене на 

студентите за насърчаване на откривателство, творчество 

и иновации“, Програма: „Еразъм+“ КД 2  

доц. д-р Янислав 

Желев 

14.  „Разработване на модули за иновативно обучение и 

практики по облачни технологии и Интернет на нещата в 

дигиталната индустрия“, Програма: „Еразъм+“ КД 2  

 доц. д-р Веселина 

Жечева 



 
 

15.  „Изготвяне на обзорен национален доклад за политиките 

и практиките за подкрепа на семействата и децата“ към 

участието в COST Акция 18123 „Европейска мрежа за 

подкрепа на семействата: Индуктивен, основан на 

доказателства, и мултидисциплинарен подход“ 

(EuroFam-Net) CA18123“ по ФНИ 

проф. д-р Татяна 

Коцева 

16.  Дигитални герои “(Digital Heroes), Програма: 

“Еразъм+“КД 2  

доц. д-р Веселина 

Жечева 

17.  „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на 

изследванията в Черно море“(DOORS), „Хоризонт 2020“, 

тема BG-11-2020 „За по-продуктивно, здраво, устойчиво 

и по-ценено Черно море“  

проф. д-р Милен 

Балтов 

 

Като особено важни за 2022 година са следните постижения в областта на проектната 

дейност: 

БСУ е оценен като единственият български участник в проекта "Партньорство за 

климатично неутрална, устойчива и ефективна синя икономика Sustainable Blue Economy 

Partnership (SBEP)", съфинансиран от програма Хоризонт Европа на ЕС в рамките на 

“Хоризонт за съфинансиране”. Партньори в проекта са 48 министерства, държавни агенции 

и фондове от 25 държави. От Постоянното представителство на България към ЕК и ЕП 

предложиха, а МОН прецени, че е най-удачно БСУ да е българският представител в първото 

по рода си за България публично-частно партньорство. 

Проектите „Икономическото образование в България 2030“ и „Модернизация на 

образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и 

производства (МИKС-ИП)“, финансирани от ОП „НОИР“ и спечелени в края на 2021 година. 

И двата проекта са фокусирани в две направления:  

- разработване на съвместни образователни програми между български висши 

училища,  

- дигитализиране на нови програми, мобилности в чуждестранните партньори с цел 

преподаване и с цел изследователска дейност.  

В първия проект БСУ е партньор с три български и с 12 чуждестранни висши училища, а във 

вторият е водеща организация в партньорство с две български и три чуждестранни ВУ.  

През м. юни 2022 г., Бургаският свободен университет беше домакин на Генералната 

асамблея на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море - „Развитие на 

оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море (DOORS)“ , финансиран от 

Рамковата програма на Европейския съюз „Хоризонт 2020".  



 
 

Проектите с вътрешно финансиране са фокусирани върху приоритетни области с пряка 

полза за БСУ или за подпомагане на изследвания, свързани с научната кариера на 

академичния състав. Обхватът на финансираните проекти се определя чрез конкурси, които 

се провеждат ежегодно. 

 

3. Стимулиране на творческата активност на академичния състав и създаване на 

условия за научно развитие 

 

Стимулирането на творческата активност на академичния състав е регламентирано и се 

реализира чрез процедурите за атестиране, чрез системата за наблюдение на качеството 

на преподаване и системата за формиране на работната заплата.  

Данните за изпълнението на този приоритет са представени в доклада за развитие на 

академичния състав през 2022 г. и Доклада за атестирането на академичния състав през 

2022 г.  

За преподавателите са създадени условия за реализиране на мобилност (като 

преподаватели и като изследователи) по европейската програма „Еразъм+“. 

През годината са реализирани общо 38 изходящи преподавателски мобилности и 11 

входящи преподавателски мобилности. 

По-голямата част от входящите мобилности бяха реализирани по време на станалата вече 

традиционна  Седмица на програма „Еразъм+“ (Erasmus+ Teaching and Training Week) в БСУ. 

През 2022 г. събитието привлече вниманието на 29 преподаватели и представители на 

административни отдели и международни служби от 15 университета от 9 държави. 

В рамките на програмата се реализираха интересни събития, дискусии, семинари, свързани 

с европейските ценности и с културните особености на страните участници. Гост 

преподавателите участваха както с лекции в програмата на Еразъм седмицата, така и с 

научни доклади в Международната научна конференция „Черно море – врата и много 

мостове".  

От 2022 г. в информационната система на университета творческата активност на 

преподавателите и на организираните научни прояви може да бъде проследена чрез 

съответните бази данни:“Научни прояви”, “Преподаватели”, “Проекти” и “Международна 

дейност”.  

Базата данни “Преподаватели” поддържа пълна информация за научното развитие и 

постижения на всички преподаватели на БСУ. 

 

4. Изграждане на форми за активно ангажиране на студентите и докторантите в 

научноизследователска дейност в рамките и извън рамките на образователния процес 



 
 

 

Академичното ръководство и деканските ръководства продължиха реализацията на  

намеренията си за засилване на научната дейност сред студентите и докторантите в БСУ. 

През м. април се организира и проведе XХІІІ-та Национална конференция за студентско 

научно творчество с международно участие. 

В най-големия студентски научен форум за годината участваха над 70 студенти и 

докторанти от български и от чуждестранни университети. Участниците представиха своите 

изследвания и резултати в три секции: 

Секция „Студенти“ – с направления Право и политика, Педагогика, Психология и 

обществени комуникации“; 

Секция „Студенти“ – с направления Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и 

мениджмънт, Международни икономически отношения, Администрация и управление, 

Техника и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници“; 

Секция „Докторанти“ от различни професионални направления. 

За поредна година участваха и ученици от средните училища в Бургас, с които БСУ си 

партнира. 

Със специална награда в категория "Студент" беше отличена докторантката Весела 

Стоянова, от Центъра по хуманитарни науки. 

Научният форум се проведе паралелно с дискусия, на която присъстваха студенти и 

докторанти от БСУ, организирана от БНР Бургас в партньорство с БСУ. Дискусията се 

организира по проект „Нашата Европа“, а темата „Ценности и права, върховенство на 

закона, сигурност“ е част от инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“, 

реализирана съвместно с Бюрото на Европейския парламент в България.  

В две от основните структурни звена бяха обявени конкурси за написване на научно есе. 

В ЦЮН по повод деня на Конституцията и празник на българския юрист, конкурсът за 

написване на есе беше с тема „Правото – изкуство за доброто и справедливостта”.  

В него взеха участие студенти по право от редовна и задочна форма на обучение, както и 

един ученик от бургаско училище.  

Първо място в конкурса спечели Велина Ковачева Стойкова, четвърти курс, задочно 

обучение в ЦЮН, която получи и парична награда, осигурена от декана проф. Мария 

Нейкова. По традиция отличеният с наградата на декана прочете пред аудиторията своето 

есе на тема „Правото – изкуство за доброто и справедливостта.” 

В ЦХН, със съдействието на  Студентския клуб „МИСИЯ УЧИТЕЛ“, по повод деня на 

народните будители - 1 ноември, беше обявен конкурс за написване на педагогическо есе 

на тема „УЧИТЕЛЯТ – истинският будител“. В него взеха участие 20 студенти от 



 
 

образователните програми ПНУП (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”) и НУПЧЕ (ОКС 

„Магистър”).  

Авторите, класирани на първите три места, получиха номинация за участие в XXIV 

конференция за студентско научно творчество на БСУ и публикуване на творбите им.  

Друга форма за активно ангажиране на студентите и докторантите в 

научноизследователска дейност в рамките и извън рамките на образователния процес са 

организираните и проведени майсторски класове.  

По инициатива на образователната програма "Информатика и компютърни науки" към 

ЦИТН на БСУ се проведоха два майсторки класа на тема "Академиите в IT компаниите - 

плюсове и минуси" с лектор Тодор Тодоров от Bulgarian Online Research. За втория 

майсторски клас бяха поканени лектори от Commerzbank (Digital Technology Centre in 

Bulgaria): Мариан Иванов –„How to speak like Obama“ и  Иван Левтеров - „DevOps basics“.  

През м. април 2022 година беше поставено началото на Европейската година на младежта 

чрез рестарт на студентските клубове в университета, които ограничиха дейността си по 

време на пандемията от Ковид – 19. Мотото за 2022 година е „Нека да се чуе твоят глас“. 

По инициатива на студентски клуб „Мениджър“ се проведе майсторски клас на тема 

"Практически аспекти на ефективните продажби" с лектор - зам.-изпълнителният 

директор  по маркетинг и търговия в Промет Стиил ЕАД - Веселин Соколов. 

По инициатива на студентски клуб „Мисия учител“ в ЦХН,  с ръководител гл.ас. д-р Златина 

Димитрова бяха организирани и проведени поредица от научни събития и приложни 

дейности: лекции, „работилници“, кръгла маса с работодатели, хепънинг: 

1. „Работа с деца и ученици за преодоляване на проблемното поведение“ с Мариана 

Пенчева, училищен психолог. 

2. „Театрална творителница“ с гл.ас.д-р Георги Василев, режисьор. 

3. Уъркшоп „Да събудим децата към изкуството“ с Добрин Пелтеков, музикант. 

4. Арт работилница "Учителят – разказвач на истории" с проф.д-р Пепа Митева, ЦХН. 

5. Публична лекция „Мисия учител-поглед в бъдещето“ с проф.д-р Мария Алексиева, ЦХН. 

6. Хепънинг с децата от 1 клас на ОУ „Антон Страшимитов“ и ДГ „Моряче“. 

Членовете на Студентския клуб „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ при Центъра по хуманитарни науки на 

Бургаския свободен университет организираха в ОУ „Антон Страшимиров“, Бургас, голям 

детски празник под надслов „Творителница-будителница“. Събитието събра повече от 100 

деца от подготвителните групи на детска градина „Моряче“ и ученици от първи и четвърти 

клас на училището. Те рисуваха върху шест големи платна в училищния парк, 

пресъздавайки любимите си приказки и приказни герои.  

Студентите от педагогическите специалности на БСУ посветиха своята „Творителница-

будителница“ на Деня на народните будители.  



 
 

В студентската „Творителница-будителница“ участваха директорът на Дирекция 

„Образование и демографски въпроси“ в Община Бургас Веселина Таралова, експертите по 

начално и предучилищно образование в РУО – Бургас, Галя Киркова и Иван Бъчваров и др.  

През м. ноември в БСУ се проведе работен семинар „Когато устройствата започнат да си 

говорят“, на който бяха представени текущите резултати по проект “Повишаване на 

качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията на изкуствения 

интелект в различни области (EU2AI)”, на който БСУ е координираща организация. 

Събитието е част от инициативата „Дигитален ноември“ на Община Бургас и на 

съоснования от БСУ Югоизточен дигитален иновационен хъб ( Digihub). На присъстващите 

студенти, ученици и учители бяха представени методи за разработване на приложения на 

Интернет на нещата в съвременния свят и как ученици и студенти могат да направят 

собствени разработки. Бяха предоставени и електронни материали за самообучение по 

облачни изчисления и Интернет на нещата на всички желаещи. 

За конкурса за „Студент на годината“ за 2022 г. на Община Бургас бяха номинирани трима 

студенти от БСУ. За отлични успехи в обучението и в научноизследователската и 

практическата работа с деца номинация и грамота получи Камелия Гюлева, 

специалност„ПНУП“, ОКС „Магистър”. 

Важна част от формите за активно ангажиране на студентите и докторантите в 

научноизследователска дейност в рамките и извън рамките на образователния процес са 

създадените условия за мобилност на студенти по различни програми. 

През 2022 г. има 3-ма изходящи студенти от БСУ по  други програми за мобилност: 

- По проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни 

изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект 

BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 2 бр. 

- По проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни 

изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект 

BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, 

стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“- 1 бр. 
 

5. Осигуряване на възможности за публикуване и за представяне на резултатите от 

научноизследователската дейност чрез организиране на научни форуми 

 



 
 

Осигуряването на възможности за публикуване и за представяне на резултатите от 

научноизследователската дейност е една от формите, чрез които университетът стимулира 

научния обмен и публикационната активност на преподавателите. 

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

Водещият научен форум за 2022 година в Бургаския свободен университет е домакинството 

му на международна научна конференция на тема „Черно море – врата и много 

мостове“, която се проведе под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и 

рибарство Виргиниюс Синкявичюс. Форумът беше открит от Генералният директор на ГД 

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

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

продължение на два дни бяха представени изследователски проблеми в различни научни 

направления: Иновациите и инвестициите в Черноморския регион; Предизвикателствата 

пред инфраструктурното и регионално развитие в Черно море; Развитието на туризма и 

маркетинговите решения в морските и речни територии; Решения в психологията, 

социалните дейности и педагогиката, стимулирани от темите за водата, водните 

пространства и природосъобразното развитие; Правни и административни аспекти, 

свързани с морските територии и регулации; Технически и транспортни решения, свързани 

с водните пространства; Информационните технологии и използването на алтернативни 

източници при синьото развитие. 

Кръгла маса на тема „Електронното правосъдие в България” по повод 16 април – Ден на 

Конституцията и празник на българския юрист. Събитието се организира от декана на 

Центъра по юридически науки - проф. д.н. Мария Нейкова и на председателя на Районен 

съд Стара Загора - д-р Милена Колева. На форума присъстваха над 30 магистрати от 

апелативни, окръжни и районни съдилища и прокуратури от цялата страна, представители 

на адвокатурата, на местната администрация и на научната общност.  

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет беше домакин на 

научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”. 

Конференцията се проведе през м. октомври в БСУ в четири обособени панела: Здравна 

сигурност, Сигурност и политика на Европейския съюз, Гражданскоправни, 

административни  и наказателноправни аспекти на сигурността,     Социално-икономически 

аспекти на  сигурността. В нея взеха участие учени и представители на държавния, частния 

и неправителствения сектори от страната и чужбина. Материалите подготвени за 

отпечатване в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. 

Бургаският свободен университет организира за пореден път и международното 

състезание на НАСА - International Space Apps Challenge по проект BG05M2OP001-2.016-



 
 

0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, 

стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и 

образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на 

висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот". Най-

големият хакатон NASA SpaceApps Challenge се проведе през м. октомври  2022 година 

едновременно в над 100 различни локации в целия свят. БСУ беше домакин на 

състезанието в Бургас, в което се включиха екипи от всички възрасти. Състезателите имаха 

за задача в рамките на 48 часа да разработят и представят проект на концептуално ниво, на 

ниво прототип, или завършено решение.  

Друга форма за осигуряване на възможности за публикуване и за представяне на 

резултатите от научноизследователската дейност е насърчаването на преподавателите от 

БСУ да участват в научни форуми на други академични институции в страната и в 

чужбина.   

Преподаватели от БСУ или екипи от преподаватели са взели участие в: 

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

представители на академични организации от Европа. 

Събитието е организирано от бизнес инкубатора КАИТ, основан от университета Йоанеум в 

гр. Грац, Австрия. БСУ е най-новият съучредител на инкубатора заедно с партньори от над 

15 страни. Дейностите му включват технологично и бизнес консултиране на стартъпи в ИТ 

сектора, свързани с академичното образование.  

Участие в работни ателиета на конференцията на Мрежата на изследователите в 

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

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

се обсъждат проблеми, свързани с прехода от академичните среди към индустрията. 

Мрежата на изследователите в движение EURAXESS е среда за обмен на най-добри 

практики и изграждане на нови контакти и сътрудничество. Конференцията предлага на 

членовете на мрежата EURAXESS да дадат видимост на постиженията си и да споделят идеи 

за създаване на подкрепяща, приобщаваща и здравословна среда за научни изследвания. 

Дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на националната 

сигурност“, в която БСУ е съорганизатор. Форумът се проведе през м. май 2022 г. в 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Проф. д.н. Мария Нейкова, 

декан на ЦЮН,  акцентира върху актуалните проблеми на сигурността както в национален, 

така и в регионален и глобален аспект. Докладите и дискусиите се проведоха 

едновременно присъствено и онлайн и бяха обединени в няколко работни сесии.  

През м. август 2022 г. в най-престижното бизнес училище на Университета на Оксфорд - 

Сайд Бизнес Скул се проведе V-то издание на Международната конференция по 



 
 

управление и стратегически решения (ICGSM V). На нея са представени данни от проект, 

следващ българската активност в Акция по КОСТ за «Изготвяне на обзорен национален 

доклад за политиките и практиките за подкрепа на семействата и децата“, съфинансиран 

от Фонд «Научни изследвания» по № КП-06-КОСТ/9/ 07.10.2020 г. Конференцията беше 

предшествана от предварителна онлайн среща между участващите висши училища и се взе 

решение присъстващите в Университета на Оксфорд ръководители на 10 ВУ от Малайзия, 

Индонезия, Тайланд и Бангладеш да сключат меморандуми за сътрудничество с Бургаския 

свободен университет. 

 

6. Създаване на възможности за разпространение и приложение на резултатите от 

научноизследователската дейност в науката и в практиката 

 

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. 

Традиционните научни 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 

излизат в периодика. 

Друга форма за разпространение на научноизследователските постижения с цел те да 

придобият обществена и научна популярност е организирането на пресконференции, 

специални събития, научни кафенета с потребителите на научни услуги по въпроси, 

касаещи регионалното развитие и мястото на науката и технологиите в развитието на 

иновационния потенциал на региона.  

Работата по всеки проект (или негов етап) завършва с презентиране на резултатите и 

запознаване на научната и академичната общност с основните постижения.  

Форумът за популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на 

преподавателите в БСУ е ежегодната Научна сесия. През 2022 година тя се проведе в 

началота на м. декември. Проектни екипи от всички основни звена в университета 

представиха резултатите от научните изследвания и проекти, реализирани през годината. 



 
 

 

Планове и насоки за бъдеща работа 

 

Насоките за работа през календарната 2023 година произтичат от актуализираната 

програма за научни изследвания със стратегическо значение за БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ и са фокусирани в следните аспекти: 

1. Преразглеждане на научните приоритети и обвързването им с националните и 

международните научни програми. 

2. Акцентирано внимание към националните програми и по-активно търсене на 

партньори от бизнеса. 

3. Подобряване на научноизследователската система и иновационното представяне 

на БСУ, вкл. сътрудничество, чрез ориентиране на научните изследвания към приоритетни 

тематични области  

4. Включване на по-голям брой изследователи в международни научни колективи и 

засилване на публикационната дейност в реферирани научни издания. 

5. Подобряване качеството на изследователската работа чрез организиране на 

изследвания от мултидисциплинарни екипи и публично оповестяване на резултати от 

изследвания, последвано от публикуване в реферирани научни издания с индексиране в 

Scopus и/или Web of Science. 

 

Предложения за решение: 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на Програмата за научни изследвания със стратегическо 

значение за 2022 г. 

2. Задължава УНС да обсъдят всички дейности по НИД в центровете (съгласно Правилника 

за НИД) 

Срок: м. май 2023 г. 

Отговарят: деканите 

 

Докладът е приет от Комисията по научноизследователска дейност на 23.01.2023 г. 


