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IN MEMORIAM

ПРОФ. БОГДАН БОГДАНОВ, Д.Н. 

ПРЕЗИДЕНТ НА 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

(2.11.1940 – 5.08.2016)

С тази скица на бъдещата структура на 
подобен университет се настоява за най-глав-
ното. Тя трябва да бъде гъвкава, да предвиж-
да варианти, да уважава индивидуалността на 
обучавания, да очаква, че ще бъде надхвърлена и 
променена. Иначе ни очаква склерозата на на-
стоящето образование у нас или, ако се изразим 
по-благовидно, сигурността на твърдата фор-
ма, в която единствената ценност е самата 
форма.

***
В тази връзка става ясна следната зависи-

мост. За да се постигне устойчиво развитие 
в една университетска институция, в нея би 
трябвало да са налице следните предпоставки: 
1. университетът да бъде активна система, 
което означава да е организиран така, че инте-
ресите на отделните му звена да са в работ-
на опозиция с интереса на цялата институция;  
2. да има своя стратегия, която да се уточнява 
и конкретизира постоянно - с оглед на променя-
щата се реалност и на интересите на отдел-
ните звена; 3. да си поставя цели и да плани-
ра изпълнението им в цифрово изражение; 4. да 
поддържа и да развива определени стандарти;  
5. да е в състояние да се самооценява, както 
и да оценява средата, в която действа; 6. да 
действа кооперирано в съдружие с други инсти-
туции.

***
В НБУ сме изправени, всеки по различен на-

чин, пред голямо противоречие. От една стра-
на, трябва да създадем добри професионалисти, 
трябва да имаме програми, които да гаранти-
рат професионално ориентиране, което изправя 
пред някаква професионална област - завършва-
щият трябва да разполага с някаква зрялост в 
тази област. От друга страна, настояваме, че 
учебният процес не подготвя само професио-
налисти, а хора с определени качества, които 
сами могат да напреднат в тази професия или 
да я изоставят и да отидат в друга професия.  
Съвременната мобилност и адаптивност го 
изискват. Затова държим на такива качества 
като самостоятелност, способност за коопери-
ране, за участие в проект, готовност за промя-
на, готовност за проучване и нова нагласа, спо-
собност за свързване за постигане на обща цел. 
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***
Когато свържем трите думи мобилност, са-

мостоятелност и адаптивност, разбираме, че ос-
новната ни задача в НБУ чрез програмите, които 
тук предлагаме на нашите студенти, е да съз-
дадем самостоятелен индивид, който сам решава 
каква посока в своя живот ще поеме. Същевре-
менно тази самостоятелност не му пречи да бъде 
заедно с други и заедно с тях да участва в един или 
друг колективен субект. Това е големият въпрос 
- каква самостоятелност? Дали романтическа ин-
дивидуалност, която клони към индивидуализъм, 
или кооперативност, която не противоречи на 
дълбокоразвитата индивидуалност. Виждате, че 
нашите цели са сложни и тази философия и мисия 
на университета се нуждаят от добре уговоре-
на обща цел, за да се разбират по-определено и 
конкретно. 

Този, който се готви за такава мобилност и 
самостоятелност, трябва да има определени ко-
муникативни умения. В тези умения влиза знаене-
то на езици. Затова наша по-конкретна цел е да 
осигурим на студента, след завършването на вто-
ри курс, добре овладян чужд език, който да му поз-
волява както да слуша лекции, така и да пише на 
чужд език. Не сме постигнали все още тази цел. В 
тази задача влизат и компютърните умения, как-
то и ред други конкретни неща – способността за 
схематизиране, за водене на диалог, за излагане на 
материя, способността да се участва в проект 
и да се прехожда от написания проект към кон-
кретни действия и планирането на тези действия. 
Тези цели по един или друг начин трябва да бъдат 
свързани на различни нива. Преди всичко трябва да 
изградим една отворена среда на НБУ, вътрешно 
отворена среда, в която има достатъчно на брой, 
добре оформени колективни субекти извън общия 
колектив на НБУ и не в противоречие с него. 

В НБУ има малки колективи на програми, на де-
партаменти, които действат отлично. От друга 
страна, има голям брой колективи, които са фор-
мални субекти без признаци на живот. Големият 
субект на НБУ се оформя сравнително по-бавно и 
по-трудно. Това е свързано с един вид диалектична 
идентификация - идентифицирам се чрез малкия 
колектив, на който принадлежа, и в същото време 
принадлежа на големия колектив. Това е и задача-
та – да дадем знак за съществуването на този 
голям колектив, който се нарича НБУ и наистина 
е свързан с определен начин на мислене, както усе-
щате, вече и насочен към определена цел. 

***
Онова, което предстои, е много. Не можем да 

бъдем просто алтернатива на образованието в 
България. Не можем постоянно да се гордеем и 
да подчертаваме, че първи у нас извършихме във 

висока степен реформите във висшето образова-
ние, че сме първите, които имат действително 
степенно обучение, първите, които развиха кре-
дитната система, създадоха вътрешна и външна 
мобилност на своите студенти, първите, които 
действително изградиха вътрешна информационна 
система, в която тече много информация. Това, 
което представлява съвременната университет-
ска форма, е в много добър ракурс в НБУ.

Същевременно трябва да станем с по-ясна 
обществена физиономия като цяло, да разгърнем 
вече започнатата външната мобилност на сту-
дентите. Те трябва да имат доверие в нас, да 
започнат тук да намират тези кредити, които да 
ги откарват в чужбина за известно време и да ги 
връщат отново при нас в България. Мечтаем за 
момента, когато ще бъдем канал, по който тече 
това непрекъсващо информационно отношение 
между външна и вътрешна среда. Може би сме 
единственият университет в България, който не 
само има своя философия и стратегия, формули-
рани в добри документи, и който е довел своята 
философия и стратегия до структурно изражение, 
до определена политика в учебния процес, до мисъл 
за стандарта на материалната среда и формите, 
в които протича обучението.

Все още не сме постигнали високата степен на 
живост в нашето вътрешно общество и нужната 
критичност на студентите спрямо това, което 
им се поднася. Същественото е, че успяхме да съз-
дадем една цялостна университетска форма. В нея 
има много за правене, но основните моменти са 
готови.

Това, което правим, не е завършено, то продъл-
жава и ще продължава. Ще зависи от тези, които 
участват в него. Колкото една институционал-
на форма е по-способна да привлече енергията на 
онези, които участват в нея, толкова по-жизнена 
е. Аз съм настроен по природа скептично, чес-
то пъти се отдавам и на песимизъм, настоявайки 
обаче на неговата градивност. А и наистина някои 
неща не могат да се правят по чисто оптимисти-
чен начин, много често оптимизмът е по-неефек-
тивен от конструктивния песимизъм.

Но от едно съм абсолютно удовлетворен. НБУ 
вече съществува като структура, връщането на-
зад е невъзможно, построено е обществото му, 
предстоят неговите бъдещи успехи и аз мисля, че 
ще постигнем много и в тази форма, която кон-
струираме днес, ще се научим да празнуваме. От-
дадени на малки грижи и постигане на близки цели, 
трябва да се опрем и на големите празници, при 
търсене на нашата идентичност. 

Мисля, че ще успеем.

Богдан Богданов, 
Университетът – особен свят на свобода
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

10 април  2017 г.

проф. д-р Антони Славински,
Председател на Настоятелството на 

Нов български университет

За своите 25 години Нов български университет 
постигна  успех  и  просперитет.

Целта е да запазим духа на НБУ и  устойчивото 
му развитие. Ето защо след приетата Стратегия 
2020 се стремим да изработим и Стратегически 
план за развитие до 2022 г., оставайки отворени  
към новостите и  към  реалностите в съвременния 
свят.

Разчитам на  усилията на университетската 
общност за качествено обучение, създаване на 
по-добри възможности за реализация на нашите 
студенти и по-осезаемо градивно присъствие  на 
НБУ в обществения живот на Република България. 
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЕКТОРА НА НБУ

10 април 2017 г.

проф. д-р Пламен Бочков,
Ректор на 

Нов български университет

Един от акцентите в мисията на Нов български 
университет е да предложи и утвърди нов модел 
в българското висше образование - базирано на 
изследвания, ориентирано към индивидуалните 
интереси на студента, тясно свързано с 
практиката. И резултатите са налице – нашите 
студенти успешно се реализират, получават 
удовлетворение от наученото в университета, 
а техните работодатели оценяват високо 
придобитите компетенции. В годината след 
четвъртвековния юбилей на университета гледаме 
все по-уверено и смело напред. Стремежът ни е 
да споделим постигнатото с повече партньорски 
организации така, че промените в българското 
висше образование, наченати от нас, да станат 
необратими. Да надградим върху добрите 
резултати, за да могат нашите студенти и 
преподаватели с гордост да свързват своите 
лични постижения, трудности и възходи с името 
на Нов български университет.

Предстоят дни на усилена работа, с които да 
отбележим достигнатата зрелост – още в 
началото на лятото ще открием дългоочаквания 
Радио и телевизионен център. Предстои 
изграждане на нов мултифункционален център 
с Аула, зала за концерти и спортни състезания. 
Надяваме се университетският кампус да става 
все по-притегателен като място за работа, 
срещи, развлечение и отдих за студенти и 
преподаватели, а също така и като естествен 
културен център на общината.

Предстоят години, преизпълнени със събития и 
важни решения за бъдещето на Нов български 
университет – продиктувани от зрелостта и с 
визия за развитие. Защото, убеден съм, независимо 
от удовлетворението, винаги можем повече!
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НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Нов български университет се създава с решение на Седмото Велико народно събрание на  
18 септември 1991 г. Учредител на университета е учреденото през 1990 г. от проф. Богдан Богданов, д.н. 
и група български интелектуалци Дружество за нов български университет. За първи път в България Нов 
български университет въвежда и развива обучението по програми за степените бакалавър, магистър и доктор; 
кредитната система; интердисциплинността на програмите; дистанционната и електронната форма на 
обучение; продължаващото обучение; новия тип кандидатстудентска кампания и писмен изпит – Тест по 
общообразователна подготовка (ТОП); електронното записване; отворената система за обучение с възможност 
за свободен избор от студентите. Девизът на НБУ е Ne varietatem timeamus. През академичната 2015/2016 година 
Нов български университет чества своя 25-годишен юбилей.

Мисия

 ■ Да бъде ориентиран към 
своите студенти като 
изгражда предприемчиви, 
социално отговорни 
личности, подготвени за 
живот в условията на 
съвременна демократична 
България, обединена Европа и 
глобализиращия се свят
 ■ Да допринася за напредъка 
на университетското 
образование чрез достъпно 
интердисциплинарно и 
специализирано обучение 
и научни изследвания по 
международни стандарти
 ■ Да поставя в служба на 
обществото своя академичен 

потенциал и да реагира на 
социалните и икономическите 
промени, като участва в тях 
със свои проекти

Академичен профил

 ■ науките за човека и 
обществото
 ■ природните науки и новите 
технологии
 ■ изкуствата

Образователна философия

Образователната философия на 
НБУ е основана на либералната 
идея за образование, свързващо 
придобиването на знания и 
професионалното специализиране 
с общото духовно развитие.

Органи на управление

 ■ Настоятелство
 ■ Председателски съвет на 
Настоятелството
 ■ Академичен съвет
 ■ Ректор
 ■ Ректорски съвет

Стратегия 2020 на НБУ

 ■ Стабилизиране на приема 
и увеличаване на броя на 
приетите студенти.
 ■ Подобряване на качеството 
на учебните програми с цел 
успешна кариерна реализация 
на завършващите студенти 
чрез: Реформи за промяна на 
фокуса на учебните програми 
от осигуряване на заетост 
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на преподавателите към 
актуалност и осигуряване 
на съвременни компетенции 
за обучаваните; Повишаване 
на ефективността на 
учебния процес в първата 
степен на бакалавърските 
програми; Разширяване 
на формите и обхвата на 
продължаващото обучение; 
Развитие на подпомагащо 
дистанционно обучение в 
редовното обучение; Развитие 
на индивидуални програми; 
Съобразяване с изискванията 
на пазара на труда 
относно компетенциите на 
студентите.
 ■ Подобряване на структурата 
на академичния състав 
и стимулиране на 
инициативността и 
иновативността на 
департаментите.
 ■ Изграждане на 
университетския кампус с цел 
създаване на стандартна среда 
за студентите.
 ■ Създаване на „Обществен 
съвет“ и привличане на 
инвестиции от бизнеса.
 ■ Привличане на възпитаниците 
на НБУ в решаване на задачи 
като увеличаване на приема 
на студенти, взаимодействие 
с бизнеса и актуализиране на 
учебните програми.
 ■ Влияние на публичния образ на 
НБУ в обществото.
 ■ Привличане на външни 
финансирания по проекти 
с пряко институционално 
значение, средства от 
спомагателни и стопански 
дейности и финансови приходи 
с цел намаляване на дела на 
таксите в издръжката на 
университета. 

Нормативни актове

През академичната 2015/2016 г. 
са приети, изменени и допълнени 
следните нормативни актове:
 ■ Правилник за устройството и 
дейността на НБУ 
Изменен и допълнен от 
Настоятелството на  
07.12.2015 г. и на 04.06.2016 г.

 ■ Наредба за учебния процес в 
НБУ 
Изменена и допълнена от 
Академичния съвет на НБУ на 
23.02.2016 г., на 29.03.2016  г. 
и на 31.05.2016 г., в сила от 
учебната 2016/2017 г.
 ■ Наредба за студентите в НБУ  
Изменена и допълнена от 
Академичния съвет на НБУ на 
23.02.2016 г., на 29.03.2016 г., на 
31.05.2016 г. и на 27.09.2016 г. 
 ■ Наредба за развитието на 
академичния състав на НБУ 
Изменена и допълнена от 
Настоятелството на НБУ на 
04.06.2016 г.
 ■ Наредба за заетостта на 

преподавателите в НБУ 
Изменена и допълнена от 
Настоятелството на НБУ на 
04.06.2016 г.
 ■ Система за управление на 
качеството в НБУ 
Приета от Академичния съвет 
на НБУ на 27.10.2015 г.
 ■ Наредба за вътрешния ред в 
НБУ 
Изменена и допълнена от 
Академичния съвет на НБУ на 
28.06.2016 г.
 ■ Процедура за aдминистриране 
на мобилностите по програма 
„Еразъм+“ 2014-2020 г. 
Приета от Академичния съвет 
на НБУ на 23.02.2016 г.
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АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 ГОДИНА В НБУ

Факултетът за базово 
образование осигурява 
обучението през първите две 
години на бакалавърската 
степен – бакалавърска 
програма I част. Обучението 
включва общо образование – 
общообразователните курсове 
(ООК) за знания и за умения 
по – чужд език, български език, 
компютърни умения, спорт 
или изкуства – първа степен на 
общото образование. Акцент в 
бакалавърските програми І част е 
втората, специализирана степен 
на общото образование, в която 
се изучават двусеместриални 
курсове по основни научни 
направления и практически 
курсове в съответната 
научна област. Успоредно с 
общообразователните курсове се 
изучават курсовете от избраната 
програма. Основните цели на 
обучението са постигане на 
специализирана базова подготовка 
в професионалното направление на 
избраната програма, увеличаване 
дела на практическото умение 
и осигуряване на стъпаловидно 
усложняване на знанието.

През академичната 2015/2016 
година ФБО:

 ■ Организира прием и провежда 
обучение след средно 
образование в 52 програми 
за степен „бакалавър“: 
Администрация и управление, 
Англицистика (Английски 
език, култура и литература), 
Анимационно кино, 
Антропология, Арабистика 
(Арабски език, култура и 
литература), Биология – обща 
и приложна, Българистика 
(Български език, култура 
и литература), Българска 
културна история и музеи, 
Връзки с обществеността, 
Германистика (Немски език, 
култура и литература), 
Гражданска и корпоративна 
сигурност, Графичен 

дизайн, Египтология 
(Египетски език, култура 
и литература), Екология 
и опазване на околната 
среда, Журналистика, 
Изкуствознание и 
артмениджмънт, Интериорен 
дизайн, Информатика, 
Информационни технологии, 
Испанистика (Испански 
език, култура и литература), 
История и археология, 
Италианистика (Италиански 
език, култура и литература), 
Кино и телевизия, Класически 
езици, антична култура и 
литература, Логопедия, 
Маркетинг, Международна 
политика (на френски 
език), Мениджмънт 
на хотелиерството и 
ресторантьорството 
(професионален бакалавър), 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ФАКУЛТЕТИ
ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ (ФБО)
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Мода, Мрежови технологии 
(на английски език), Музика, 
Мултимедия и компютърна 
графика, Неоелинистика 
(Новогръцки език, култура 
и литература), Пластични 
изкуства, Политически науки, 
Политиката и обществото 
(на английски език), Приложни 
чужди езици за администрация 
и управление (на английски и 
втори чужд език), Психология, 
Психология (на английски 
език), Реклама, Романистика 
(Френски език, култура и 
литература), Русистика (Руски 
език, култура и литература), 
Социална работа, Социология, 
Счетоводство и одит, 
Театър, Телекомуникации, 
Туризъм, Управление на 
бизнеса и предприемачество, 
Философия, Финанси, 
Фотография.
 ■ Приема нова бакалавърска 
програма - Приложни чужди 
езици за администрация и 
управление (на английски и 
втори чужд език).
 ■ Приема 8 нови 
общообразователни курса 
за знания: Американска 
литература, проф. Албена 
Бакрачева, д.н., История и 
социология на сексуалността, 
доц. д-р Мартин Канушев, 
Човешкото тяло,  
проф. Милена Беновска-
Събкова, д.н., "Лайф скилс" в 
академична среда (на английски 
език), ас. Сияна Харизанова, 
преп. Светлана Ташевска, 
Изкуството: психика и 
творчество, гл. ас. д-р Росица 
Гичева, Минало несъвършено 
- нередактирани истини за 
началото на прехода, Евгений 
Михайлов, Многообразие и 
еволюция на живата природа, 
проф. д-р Даниела Пиларска, 
Въведение в управлението на 
човешките ресурси,  
гл. ас. д-р Мариана 
Димитрова.
 ■ Създава Лаборатория по 
морска биология в гр. Созопол, 
Лаборатория по зоология и 

ботаника, Лаборатория по 
анатомия и хистология.
 ■ Организира класиране за 
прием на кандидат-студенти 
през май (за завършили в 
предходни години), юли, август 
и септември.  
 ■ Организира 
кандидатстудентската 
кампания на НБУ - 
представя университета на 
кандидатстудентски борси 
в София, Пловдив, Монтана, 
Велико Търново, Добрич,  
Варна, Бургас, Хасково и 
Стара Загора; провежда Ден 
на отворените врати за 
ученици, родители и учители 
от цялата страна.

Студенти:

 ■ Новоприети студенти след 
ТОП – 778.
 ■ Студенти на базата на 
подписани договори с 
професионални колежи 
и гимназии за прием в 
трети семестър –  85 в 18 
бакалавърски програми.
 ■ Студенти чрез прехвърляне 
от други университети в 
бакалавърски програми I част  
– 389.
 ■ Общ брой студенти – 2739. 

Проекти:

Фонд „Учебни програми“ на 
ФБО финансира проектите:
 ■ Практикум в археологическите 
музеи на Гоце Делчев, Ксанти, 

Гюмурджина и Ивайловград
 ■ Пътуващ семинар: „България 
– кръстопът на култури“
 ■ Театрална постановка 
„Влюбените“ 
 ■ Теренно проучване в Сапарева 
баня и региона
 ■ Посещение в Логопедичен 
център „Сиввена“, Пловдив 
 ■ Пътуващ семинар 
„Национална обсерватория и 
Климатична станция, Рожен“
 ■ Колективна изложба на 
студенти и преподаватели 
„НБУ в НДК“ 
 ■ Съвременна интерпретация 
на древногръцки текстове
 ■ Представяне на програмите 
на департамент 
„Информатика“ пред 
кандидат-студенти
 ■ Ежегоден преглед на 
фотографското майсторство 
„Студентски мигове 2015“
 ■ Студентски филмов фестивал 
„Нова вълна“ 
 ■ Пътуващ семинар: „Българска 
култура и изкуство в 
годините на социализма - 
Димитровград“
 ■ Закупуване на 
психодиагностични 
инструменти за оценка
 ■ Модно ревю на БП „Мода“
 ■ Лабораторно оборудване за 
Лаборатория по химия 
 ■ Концерт в студио 5 на НДК 
на Университетски смесен 
хор „Фолк-джаз формация“ на 
НБУ
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БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (БФ)

Бакалавърският факултет 
осигурява обучението през 
третата и четвъртата 
година на бакалавърската 
степен – бакалавърска 
програма II част. Студентите 
могат да се обучават в 
една основна бакалавърска 
програма, в няколко 
независими бакалавърски 
програми или в една основна и 
в една minor-програма – втора 
специалност. Обучението в 
бакалавърските програми II 
част има за цел да осигури 
възможност за професионална 
реализация на студентите, 
да им даде необходимите 
знания и практически умения 
в съответната област, както 
и достатъчна подготовка 
за избор на магистърска 
програма.

През академичната 2015/2016 
година БФ:

 ■ Обучава студенти в 52 
бакалавърски програми с 
редовна форма на обучение и 
в 58 minor-програми – втора 
специалност.
 ■ Приема нова бакалавърска 
програма - Приложни чужди 
езици за администрация и 
управление (на английски и 
втори чужд език).
 ■ Приема 4 нови minor-програми 
- Етнология на България, 
Етнология на България  
(на английски език), 
Изобразителни изкуства, 
Театър (на английски език).
 ■ Приема 2 нови модула 
- „Керамика и порцелан. 
Дигитални форми“ в БП 
„Пластични изкуства“, 
„Стъклото в изкуството и 
дизайна“ в БП „Пластични 
изкуства“.
 ■ Приема 36 нови курса в 13 
бакалавърски програми.
 ■ Подпомага провеждането 
на практики и стажове 
на студентите от 
бакалавърските програми 
с помощта на проект 
„Студентски практики“, 
финансиран от ЕС.
 ■ Оборудва и оптимизира 

средата в Център за 
компютърно музициране и 
компютърна звукообработка 
„Станислав Станчев-Стенли“ 
посредством предоставено 
дарение.
 ■ Закупува професионален 
пистолет за глазиране 
на керамични изделия 
за Ателие по керамика, 
както и специализиран 
софтуер за генериране на 
параметризирани изображения 
на лица FACE GEN за 
практическото обучение 
на студенти от БП 
„Психология“.

Студенти:

 ■ Общ брой студенти – 2531.
 ■ Студенти, обучаващи се в 
minor-програми – 453.
 ■ Дипломирани студенти – 1098.

Преподаватели:

Академичният състав на 
БФ се увеличава с 5 нови 
преподаватели: почетен 
професор Филип Димитров, 
проф. д-р Даниела Пиларска,  
гл. ас. д-р Христина 
Костадинова, ас. д-р Светослав 
Савов, преп. Нона Кринчева.
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Проекти:

Фонд „Учебни програми“ на БФ 
финансира проектите:
 ■ Участие на студенти от 
БП „Театър“ в Арт школа – 
Варвара
 ■ Пътуващ семинар 
на студенти от БП 
„Изкуствознание и 
артмениджмънт“ в Стара 
Загора, Казанлък и Пловдив
 ■ Участие на студенти в „ТФ 
Фест – Млад предприемач“ в 
Пловдивския панаир
 ■ Теренно изследване и пътуващ 
семинар със студенти от БП 
„Музика“ до с. Лешница
 ■ Практика по ситопечат в Sito 
Studio на студенти от БП 
„Пластични изкуства“, модул 
„Графика и илюстрация“

 ■ Годишна конференция на 
департамент „Когнитивна 
наука и психология“ и Зимна 
школа по когнитивна наука 
 ■ Участие на студенти от 
БП „Анимационно кино“ 
съвместно със студенти 
от Единбургския колеж по 
изкуствата в международен 
фестивал „10 филма за 10 дни“
 ■ Практика на студенти от БП 
„Туризъм“ по анализ и оценка 
на конкурентоспособността в 
Туризма, Велинград
 ■ Осми международен пътуващ 
университет в Западна 
Стара планина и Чипровци 
„Бъдещето на града/Градът 
на бъдещето“
 ■ Пътуващ семинар 
със студенти от БП 

„Изкуствознание и 
артмениджмънт“ - „България 
– кръстопът на култури“ до 
Бачковски манастир
 ■ Студентски стаж „Обучение 
по изкуства – работа с деца в 
риск“, гр. Малко Търново 
 ■ Археологически летен стаж и 
школа на ранноелинистически 
обект в местността 
Голямата канара при с. 
Александрово, общ. Поморие
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МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (МФ)

Магистърският факултет 
осигурява обучението в 
магистърските и докторските 
програми, както и в 
петгодишната магистърска 
програма „Право“ и 
шестгодишната магистърска 
програма „Архитектура“. 
Магистърските програми 
могат да бъдат с 
професионална или 
изследователска насоченост. 
Високият академичен 
стандарт и връзката с 
професионална общност се 
гарантират с подходящо 
съчетаване на аудиторни 
курсове, практически 
занятия и стажове. В 
преподавателските екипи се 
привличат преподаватели, 
утвърдени имена от бизнеса, 
политиката и обществената 
сфера. Докторските програми 
водят до придобиването на 
степента „Доктор на НБУ“.

През академичната 2015/2016 
година МФ:

 ■ Организира прием и обучение 
в 92 магистърски програми, в 
10 от които преподаването е 
изцяло на чужд език, както и в 
33 докторски програми. 
 ■ Приема 6 нови магистърски 
програми - Криминология и 
политики за превенция на 
престъпността, Кризисен 
мениджмънт и интернет 
технологии, Мениджмънт на 
развлекателната индустрия, 
Керамика и порцелан. 
Съвременни и дигитални 
форми, Изкуството 
от стъкло в дизайна и 
архитектурата, Публичен 
мениджмънт (на английски 
език).
 ■ Приема 9 нови докторски 
програми - Германски езици 
(английски и немски език), 
История на философията, 
Нова и най-нова обща история, 
Организация и управление на 

извънпроизводствената сфера 
(публична администрация), 
Романски езици (испански), 
Славянски езици (руски език), 
Стара история (включително 
праистория) – Археологически 
изследвания и археометрия, 
Теория и практика на превода, 
Финанси, парично обращение, 
кредит и застраховки.
 ■ Организира Първи 
докторантски семинар към 
Докторантско училище на 
НБУ.
 ■ Оборудва специализирана 
учебна компютърна зала по 
архитектура – 01, корпус ІІ. 

Студенти:

 ■ Общ брой студенти – 2447, от 
които: 
- 2393 в магистърски програми; 
- 54 в докторски програми.
 ■ Дипломирани 841 магистри и 
33 докторанти.
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Преподаватели:

Академичният състав на 
МФ се увеличава с 8 нови 
преподаватели: проф. Асен 
Писарски, проф. Калин Гайдаров, 
доц. Георги Тупаров, ас. Галина 
Маркова, ас. Николай Пачев,  
ас. Гинка Симеонова, ас. Пламен 
Рилски, ас. Стоян Ставру.

Проекти:

Фонд „Учебни програми“ на МФ 
финансира проектите:
 ■ Пътуващ семинар „България - 
кръстопът на култури“  
 ■ Провеждане на зимно училище 
в МП МОС „Лидерство за 
организационно съвършенство“
 ■ Теренно проучване в град 
Сапарева баня и региона: 
Културни ресурси за местно 
развитие
 ■ Премиерна прожекция на 
късометражните филми от 
майсторския клас на проф. 
Георги Дюлгеров в НБУ
 ■ Пътуващ семинар по 
маршрут: Казанлък 
(Музей, галерия и гробници: 
Казанлъшка, Арсеналка, 
Оструша, Голяма Косматка) и 
Сливен (Музей и галерия) 
 ■ „Цветни пространства“ - 
изложба в галерия „Любен 
Гайдаров“, гр. Перник
 ■ Годишна конференция на 
департамент “Когнитивна 
наука и психология” и Зимна 
школа по когнитивна наука 
 ■ Първи годишен докторантски 
семинар на НБУ, 2016
 ■ Интердисциплинарен проект 
на департамент „Философия 
и социология“, департамент 
„Когнитивна наука и 
психология“ и департамент 
„Политически науки“
 ■ Публична конференция 
„Социалното 
предприемачество в 
България: Добри практики и 
образователни перспективи“
 ■ Пет рекламни клипа за 
магистърска програма 
„Социално предприемачество“

 ■ Каталог за изложба 
„Европейски школи за стъкло“ 
- Школата на НБУ
 ■ Дипломно модно ревю на 
студенти от МП “Мода и 
бизнес стратегии”
 ■ Реклама на МП „Криминология 
и политики на превенция 
на престъпността“ и МП 
„Кризисен мениджмънт и 
интернет технологии“
 ■ Пътуващ семинар до 
гр. Велико Търново - 

„Търновската конституция“
 ■ Лекционен семинар за 
съвременно изкуство „(Не)
допустимите комбинации“
 ■ Регионален етнографски музей 
в Пловдив - експониране 
и управление на културни 
наследства
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Задачата на Факултета за 
дистанционно, електронно 
и продължаващо обучение и 
неговите центрове – Център 
за дистанционно и електронно 
обучение, Център за продължаващо 
и професионално обучение и 
Сертификационен център – е да 
подкрепя неконвенционалните 
форми на учене. Центърът за 
дистанционно и електронно 
обучение (ЦДЕО) осигурява 
обучението в бакалавърските 
и магистърските програми 
с дистанционна форма и е 
методическо звено за провеждане 
на електронно обучение във всички 
програми на НБУ. ЦДЕО се грижи 
за работата и функционалността 
на МOODLE НБУ. Центърът за 
професионално и продължаващо 
обучение (ЦППО)  разработва 
и предлага програми, курсове, 
семинари, майсторски класове, 
летни училища, ориентирани 
към всички възрасти и към 
различни професионални групи; 
предлага курсове по английски, 
немски, испански, френски, 
италиански, новогръцки, руски 
и други езици на равнища A1, 
A2, B1, B2, C1 и C2. Организира 
сертификационни изпити на 
TOEFL, OSD, DELE, CELI и 
други. Центърът организира 
обучения, свързани с изпълнение на 
обществени поръчки и проекти, 
индивидуални и корпоративни 
обучения. ЦППО като част 
от ФДЕПО е сертифициран по 
ISO 9001:2008 и от 2013 година 
успешно подготвя и провежда 
надзорния и ресертификационния 
одит на ФДЕПО. ИТ Трейнинг 
център  провежда целогодишно 
компютърни обучения и 
сертификационни изпити за 
ИТ администратори на водещи 
световни компании. Чрез 
лицензираните си ИТ академии 
предлага обучения за ECDL, MOS, 
Cisco, Microsoft, Linux, VMware, 
Android и др.

През академичната 2015/2016 
година ФДЕПО: 

 ■ Провежда обучение в 10 
бакалавърски програми с 
дистанционна форма на 
обучение - Счетоводство и 
одит, Екология и опазване 
на околната среда, Бизнес 
администрация, Маркетинг, 
Финанси, Туризъм, Науки 
за Земята и алтернативни 
енергии, Екология и управление 
на околната среда, Графичен 
дизайн, Управление на бизнеса 
и предприемачество, и в 
7 магистърски програми 
с дистанционна форма 
на обучение -  Бизнес 
администрация, Бизнес 
комуникации, Международен 
алтернативен туризъм, 

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИСТАНЦИОННО, ЕЛЕКТРОННО И 
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ФДЕПО)

Национална и международна 
сигурност, Противодействие 
на престъпността и 
тероризма, Управление 
на туризма, Маркетинг 
мениджмънт. 
 ■ Приема 5 нови програми за 
професионален бакалавър 
с дистанционна форма на 
обучение - Маркетинг и 
продажби, Мениджмънт 
и предприемачество, 
Мениджмънт на 
екскурзоводството и 
туристическа анимация, 
Счетоводство, Фирмени 
финанси, и 1 нова магистърска 
програма с дистанционна 
форма на обучение - 
Маркетинг мениджмънт. 
 ■ Разработва 23 нови 
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бакалавърски курса и 28 
нови магистърски курса 
с дистанционна форма на 
обучение. 
 ■ Провежда продължаващо 
обучение в програмите и 
курсовете - Археологически 
полеви школи  (съгласно 
Рамков договор за 
сътрудничество между 
НБУ и Фондация Балканско 
Наследство),  Козметична  
/естетична/ хирургия - на 
английски език за чужденци, 
Арт терапия – за първи 
път се проведе и обучение 
в град Пловдив, Учител по 
чужд език – английски език, 
Учител по информатика и 
информационни технологии, 
Учител, Майсторски клас 
по дигитален маркетинг, 
Програми по Лидерство и 
мениджмънт и по Коучинг и 
мониторинг към Института 
по лидерство и мениджмънт – 
Великобритания.
 ■ За първи път организира 
и провежда успешно 
квалификационна програма 
„Учител по …“ за италиански 
граждани, която е пилотна 
за България и стартира с 81 
обучаеми от Италия. 
 ■ Успешно приключва договори 
за обучение на служители от 
Българско национално радио, 
Министерство на земеделието 
и храните, Ръководство 
въздушно движение и сключва 
нови договори и анекси за 
сътрудничество и обучение 
с Ръководство въздушно 
движение, Индустриална 
стопанска камара, гр. 
Враца, Медицински център 
„Естетична хирургия, 
Естетична медицина“ – 
проф. Н. Сердев,   фондация 
„Балканско наследство“.
 ■ Организира опреснителни 
курсове по български и 
английски език за студенти, 
изпити по чужд и български 
език, Лятно училище по 
български език. 
 ■ Провежда 14 изпитни сесии за 
международни сертификати 

(TOEFL и OSD) за 223 
кандидати.
 ■ Провежда обучение в програми, 
лицензирани ИТ академии и 
сертификационни изпити към - 
Майкрософт офис специалист, 
ECDL трейнинг и тестов 
център, Cisco академия, Linux 
академия, Microsoft академия, 
VMware академия, Microsoft 
Learning Partner Silver, Cisco 
обучителен партньор, Pearson 
Vue тестов център, Certiport 
тестов център.
 ■ Обучава и сертифицира 
служители на водещи 
корпоративни ИТ фирми, като 
Hewlett-Packard, Sutherland, IBM 
България, Сиенсис, Парафлоу, 
Адеко, Стемо и др.
 ■ Създава обучителна банка за 
кадри на високотехнологични 
квалифицирани и 
сертифицирани ИТ 
специалисти за нуждите на 
бизнеса.
 ■ Организира и провежда - 
Международен майсторски 
клас на Райна Кабаиванска; 
Постановка на операта 
„Турандот“ от Джакомо 
Пучини с участие на артисти 
от Школата на Райна 
Кабаиванска; Майсторски клас 
на проф. Сузана Клинчарова 
„Арфата-извор на вдъхновение 
V”, “Paris toujours...”– арфа; VII 
майсторски клас на Людмил 
Ангелов - пиано; XVI Лятна 
джаз академия на Милчо 
Левиев и Вики Алмазиду 
-„R&BB“ (Rythm & Bulgarian 
Blues)/ “The Art of Singing”; 
Семинар „Цугтромбон, туба 
и камерни брас ансамбли“ на 
Станислав Почекански.  
 ■ Организира публични лекции 
и обучения - "Мениджър 
за един ден", "Бъдеще 
има", "Интерактивна 
презентационна система 
PREZI", "Коучинг – краткият 
път към успеха", "Да споделим 
знание", “An insight into a global 
company with a local presence”, 
"Обща рамка за оценка CAF", 
"За белите якички и черните 
пари", "За белите дворци на 

сивите пари", "От белите 
проекти до сивите пари: 
ОЛАФ и борбата с измамите 
в Европейския съюз", "Няма 
невъзможни неща", "Следвай 
мечтите си", "Пътят от 
0 до 4 000 000", "Лятна 
школа по творческо писане",  
„Стъклото като изразно 
средство“, "Фолклорната и не-
фолклорната култура на XIX 
век", "Случаят Добрович: едно 
голямо предизвикателство", 
"Работа с Поведенчески 
въпросник за деца на възраст 
1 ½-5 години", "Рекламна 
академия", "Академия за 
онлайнреклама", "Академия 
за иновации", "Актуални 
тенденции в европейското 
здравеопазване", "Софийско 
бизнес училище", „Проблеми 
пред икономическия растеж 
в Европа", "Емоционални и 
поведенчески нарушения при 
деца", "Психоаналитична 
работа с родители", 
"Българската политика 
след местните избори", 
"Европейска нощ на музеите и 
галериите".
 ■ Организира цикъл от лекции в 
Дискусионен клуб по приложна 
икономика, в който участват 
водещи мениджъри - Илиян 
Василев, д-р Веселин Данев, 
Николай Василев, Владимир 
Каролев, Венцислав Славков, 
д-р Божидар Данев, Бисер 
Манолов, проф. Стоян Сгурев, 
Петър Ризов, Диана Митева, 
Емил Хърсев.

Студенти:  

 ■ Обучава 877 студенти в 
програмите с дистанционна 
форма на обучение и 1666 
курсисти в програмите и 
курсовете с продължаваща 
форма на обучение. 
 ■ Дипломира 318 студенти от 
програми с дистанционна 
форма на обучение и 
издава 173 свидетелства за 
завършили програми и курсове 
с продължаваща форма на 
обучение.
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Най-предпочитаните от 
кандидат-студентите 
бакалавърски и магистърски 
програми за академичната 
2015/2016 година са: МП 
Право, БП Психология, БП 
Информационни технологии, 
БП Графичен дизайн, БП  
Информатика, БП Реклама, 
БП Управление на бизнеса и 
предприемачество,  БП Бизнес 
администрация (РО и ДО), 
МП Управление на проекти по 
информационни технологии,  
МП Реклама и бранд 
мениджмънт, МП Филмово 
и телевизионно изкуство, 
МП Софтуерни технологии 
в интернет, МП Финанси 
и  др. Наградата на Ректора 
„Студент на годината“ се 
присъжда на Диана Кирова, 
студент в БП „Връзки с 
обществеността“. 

Кандидат-студенти

 ■ Провеждат се 13 сесии 
на ТОП, за които са 
регистрирани 4279 явявания.
 ■ Общ брой кандидат-студенти 
за НБУ – 3713.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за програмите с 
ТОП е 2203, или средно по 1,02 
кандидати за едно място.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за бакалавърски 
програми след професионални 
гимназии и колежи е 85.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за магистърските 
програми е 1425.
 ■ Обявеният от НБУ прием 
за програмите за степен 
„бакалавър“, както и за 
магистърските програми 
„Право“ и „Архитектура“ е  
2165 души. 

 ■ Средният резултат от ТОП 
за всички сесии е 45,36 точки.

Обучаеми

Общият брой на обучаемите е 
10 260, от които:
 ■ 8 594 студенти  
- 7717 редовно обучение 
- 877 дистанционно обучение
 ■ 1 666 курсисти в курсове и 
програми за продължаващо 
обучение.

Мобилност на студентите 

 ■ Външна мобилност: 
- 488 студенти от други 
висши училища и след висше 
образование избират да 
продължат обучението си в 
НБУ. 
- 270 студенти на НБУ са 
продължили обучението си 
в други висши училища в 
страната и в чужбина.
 ■ Вътрешна мобилност: 
- 108 студенти са променили 
програмата си в рамките на 
университета.

Дипломирани студенти 

 ■ Издадени са 2257 дипломи, 
от които 1324  за степен  
„бакалавър“, 933 за степен 
„магистър“ и 33 за степен 
„доктор“. 
 ■ Издадени са 132 
свидетелства за чужд език 
и 41 удостоверения за 
професионална квалификация и 
преквалификация.  

Стипендии

През академичната 2015/2016 
година за студентите от 
отделните факултети  на 
НБУ се отпускат  общо 298 
стипендии:
 ■ От фонд „Стипендии“ на 
Настоятелството на НБУ – 
246 стипендии: 
- 187 академични стипендии, 
разпределени по факултети 
както следва: ФБО и БФ – 150, 
от които 32 за новоприети 

СТУДЕНТИ
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студенти; МФ – 37; 
- 59 социални стипендии, 
разпределени по факултети 
както следва:  ФБО и БФ – 
49, от които 4 за новоприети 
студенти; МФ – 10.
 ■ Стипендии за докторанти – 33.
 ■ Стипендии от външни 
източници – 60, от които:  
- Фондация „Контакти 
без ограничения“ - 10 
продължаващи стипендии и 
10 стипендии за новоприети 
студенти. 
- Фондация „Институт 
отворено общество“ (HESP) 
- 32 стипендии за новоприети 
студенти в програми от 
приоритетни за фондацията 
области. 
- Фонд „Райна Кабаиванска“ – 8 
стипендии.

Студентски труд и стаж

По системата за студентски 
труд и стаж през академичната 
2015/2016 година в различните 
университетски структури са 
били ангажирани 53 студенти: 
29 - през есенния семестър и 
24 - през пролетния. От тях 
9 са работили със стипендия, 
40 срещу почасово заплащане, 
а 4 са получили кредити за 
изкаран стаж към съответната 
програма.

Събития на Студентския 
съвет на НБУ

 ■ Организира издаването на ISIC 
карти в НБУ. 
 ■ Организира турнир по футбол 
за купата на Студентски 
съвет на НБУ.  
 ■ Осигурява за 
университетските спортни 
клубове терени за спортно-
тренировъчна дейност, 
спортно-състезателни екипи, 
спортно-тренировъчни 
екипи, както и необходимите 
спортно-тренировъчни 
консумативи (топки, плавници, 
очила за плуване, боксови 
ръкавици и др.) за подобряване 

на тренировъчния процес 
на отборите; подготвя 
документацията за участия 
в държавни студентски 
първенства.  
 ■ Финансира студентски 
проекти - Изложба 
на студенти от МП 
„Архитектура“; проект 
„Общностите и тяхната 
култура през призмата на 
фотографията“; участие на 
студенти в Международна 
конференция по когнитивна 
наука на студент от БП 
„Психология“; участие на 
студенти в Международна 
научна конференция „Техника 
и технологии“; седмица на 

изкуствата в НБУ „Spirit of 
Art“; участие на студенти от 
клуб по интереси „Дебати“ 
в състезание по дебати в 
гр. Бургас; образователен 
семинар „Новите гласове на 
театралната среща в Берлин“ 
и др.  
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Центърът за качество и 
оценяване (ЦКО) е специализирано 
звено в НБУ, което разработва 
и развива стандарти и процедури 
за оценяване. Центърът подготвя 
и оценява кандидатстудентския 
Тест за общообразователна 
подготовка (ТОП), както и 
неговото електронно  провеждане. 
Подготвя изпитни въпроси и 
поддържа база-данни с въпроси в 
областите от теста. Подпомага 
развитието на текущото и 
финалното оценяване в курсовете 
на НБУ. Оказва методическа 
помощ на преподавателите при 
провеждането на различните 
форми на оценяване. ЦКО 
извършва дейности по поддържане 
и развитие на системата за 
качество в НБУ – анкетни 
проучвания, анализи на 
резултатите и предложения за 
развитие.

програми: много добър 4,00. 
 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореност от 
административното 
обслужване. Проучването 
констатира 53,80% 
удовлетвореност от 
дейността на отдел 
„Студенти“; 61,36% от ФБО; 
62,46% от БФ; 62,14% от 
МФ; 61,97% от ЦДЕО.
 ■ Кариерният център е бил 
полезен с работата си според 
66,44% от студентите, а  
Библиотечният комплекс – 
86% от студентите.
 ■ Анкетно проучване сред 
кандидат-студентите за 
техните нагласи и очаквания 
към НБУ. Основният 
източник на информация 
за кандидатстващите в 
НБУ са неговите студенти 
(54%). Личните впечатления 
от университета (47%) и 
информацията от съучениците 
(27%) са също определящи 
за избора на кандидат-
студентите. Основните 
предимства на НБУ кандидат-
студентите виждат в 
добрата практическа 
подготовка (71%), 
съвременната материална 
база (64%) и различното 
отношение към студентите 
(54%). Възможността за 
индивидуална учебна програма, 
съобразена с образователните 
потребности и възможности 
на студентите, е нов 
въпрос от настоящата 
анкета. Наблюдава се 
сравнително висок процент 
на кандидатите, които 
одобряват тази  
възможност (35%).

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ (ЦКО)

През академичната 2015/2016 
година ЦКО:

 ■ Успешно въвежда 
електронния вариант на 
Теста по общообразователна 
подготовка Е-ТОП -  провежда 
11 сесии с над 230 участници.
 ■ Създава 44 нови варианти на 
ТОП.
 ■ Провежда 14 
кандидатстудентски изпитни 
сесии на ТОП с 4393 явявания. 
 ■ Провежда 5 индивидуални 
сесии за кандидатстващи от 
чужбина и 2 извънредни сесии 
за кандидати със специфични 
нужди.

Анкетни проучвания
 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореност от 
курсовете и преподавателите. 
Средната оценка за курсовете 
е съответно много добър 4.36 
и 4.34 (макс. 5.00). Средната 
оценка за преподавателите е 
съответно много добър 4.49 и 
4.44 (макс. 5.00). Студентите 
са оценили като обективно 
оценяването в курсовете 
с оценка отличен 4.50 през 
есенния семестър и много 
добър 4.34 през пролетния. 
Полезността на курсовете 
е оценена с отличен 4,55 за 
есенния и много добър 4,44 за 
пролетния семестър. 
 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореността на 
студентите от учебните 
програми. Средна оценка за 
всички програми: много добър 
3,98 (по петобална скала от 
1 до 5). Обща средна оценка 
за бакалавърските програми: 
много добър 3,96. Обща средна 
оценка за магистърските 
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Центърът за кариерно развитие 
и обучителни ресурси развива 
дейности по кариерното 
консултиране на студентите 
на НБУ – методическа помощ 
при оформянето на документи 
за кандидатстване, провеждане 
на тестове за професионално 
ориентиране, публикуване и 
разпространение на обяви за 
свободни стажантски и работни 
позиции, организиране на 
събития в помощ на кариерното 
консултиране на студентите; 
дейности, свързани с алумни 
общността – проучване на 
реализацията на възпитаниците 
на НБУ,  информиране на 
възпитаниците на НБУ за 
събития от университетския 
живот. За преподавателския 
и административния състав 
центърът организира обучения 
за развитие на професионални 
компетенции.

През академичната 2015/2016 
година ЦКРОР:

 ■ Организира поредица от 
събития за студентите 
-   Представяне на 
стажантски позиции на 
Хюлет-Пакард Ентърпрайс 
в НБУ, Работилница „Как 
да се усъвършенстваме“ – 
Заедно в час, Информационна 
кампания „Младежка 
заетост“, „Ускорено интервю 
за работа“, Национална 
стажантска инициатива 
„Оставаме в България“, 
Кариерна инициатива, свързана 
с представяне на позиции към 
GiGroup, BTL активност и др.
 ■ Организира двудневен форум 
„Кариери и студенти 2016“  
за среща на студентите с 
работодатели и решаване на 
бизнес казуси. 48 студенти 
решават казуси, предложени 
от работодателите Metro 
Cash & Carry, Investor.bg, 
UniCredit Bulbank и Sutherland 
Global Services, а най-добрите 
са поканени да станат част 
от екипа на организациите. 
Разработва се уебсайт -  
www.karieri.nbu.bg.

 ■ Поддържа партньорски връзки 
със 117 работодатели, сред 
които - FPI Hotel & Resort, 
Andrews, Lidl, BrightPoint, 
British American Tabaco, TELUS 
International, Sitel, Unify Service 
Centre, VMware, IBM, НДК, 
Uber, Alaric Securities, Innimmo, 
Telerik, GfK, Евромаркет 
Груп, Prometriks, METRO Cash 
& Carry, Gameloft, Kaufland, 
Enhancv, Sky Scanner, Mtel, 
Фондация “Тръст за социална 
алтернатива”, TechHubble, 
Информационен център на 
Европейския съюз, Adecco, 
Bosch и много други компании.
 ■ Работи по проект 
„Студентски практики“, 
по който 50 студенти 
преминават успешно 
практическото си обучение.
 ■ Реализира срещи на алумни 
клубове по департаменти: 
Алумни клуб по икономика, 
Алумни клуб по бизнес 
администрация, Алумни клуб 
по психология, Алумни клуб по 
масови комуникации, Алумни 
клуб по право, Алумни клуб 
по кино, реклама и шоубизнес, 
Алумни клуб по дизайн. 
 ■ Разработва уебсайтове към 
страницата „Алумни“ - 
„Алумни новини“ и „Алумни на 
успеха“.
 ■ Продължава 
сътрудничеството си 
с ELEMARK на базата 
на повишаване на 
заинтересоваността на 
кандидат-студентите от 
теста за избор на програма в 
НБУ.
 ■ Провежда програма за 
обучение на административния 
състав на НБУ в модулите 
„Процедури и нормативни 
уредби“, „Управление на 
документи. Документооборот“, 
„Електронно управление на 
процесите“, „Бранд и публично 
лице на НБУ“, „Личностно 
развитие и комуникации“, 
„Безопасност на работното 
място“, „Компютърна 
грамотност“, „Чужди езици“.

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ЦКРОР)
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Външни проекти

 ■ OI-Net project – програма 
„Еразъм+“
 ■ Проект за обмен - CEEPUS
 ■ Best Alliance – Better Skills in 
Tourism Alliance – DG Education 
and Culture 
 ■ Участие, опит и овластяване 
на ромски младежи (PEER) – 
JUST/2013/Action Grants 
 ■ Ноу-хау център за 
алтернативни грижи за деца 
– Child Abuse Program на 
фондация ОАК
 ■ Създаване и развитие на 
„Регионален ресурсен център 
за повишаване на ключови 
знания, умения и политики в 
грижата за децата и тяхната 
закрила в Югоизточна Европа“ 
- JUST/2013/Action Grants
 ■ Паневропейски обмен на 
учебни програми в сферата 
на закрилата на детето – 
програма „Еразъм+“
 ■ ReCriRe – „Между 
представителството 
на кризата и кризата на 
представителството“ – 
програма „Хоризонт 2020“ 
 ■ Прогнозиране на бъдещи 
ситуации по аналогия – 
EOARD
 ■ BE READY – Life Skills and 
Career Development: helping 
young people progress into success 
- програма „Еразъм+“  
 ■ КЛаДА-БГ: Национална 
интердисциплинарна 
изследователска 
Е-инфраструктура за ресурси 
и технологии за българското 
езиково и културно наследство, 
интегрирана в рамките на 
европейските инфраструктури  
CLARIN и DARIAH – целево 
финансиране на МОН
 ■ Център за локализиране 
и експериментална 
реконструкция на древни 
пътища и хабитати чрез 
методите на пространствения 
анализ и археометрията – 
SARCHUS-AIR
 ■ Разработване на система 
от критерии за оценка 

на въздействието и 
ефективността - СП 
„Култура“ 
 ■ Археологически разкопки на 
укрепено селище от 12/11 в. 
пр. Хр. в м. Бресто, с. Баня, 
община Разлог 
 ■ Научен проект за предоставяне 
на целева финансова подкрепа 
за теренни археологически 
проучвания на елинистически 
обект в м. Голямата канара, с. 
Александрово, община Поморие
 ■ Димитър Добрович (1816-1905) 
–  честване на 200 години от 
рождението 
 ■ Представяне на спектакъла 
„Троянки“ от Еврипид на 
сцената на Дом „Витгенщайн“, 
Виена и в Българския културен 
институт в Братислава
 ■ Интерактивно образование 
в 360 градуса - програма 
„Еразъм+“

Вътрешни проекти 

Централен фонд за 
стратегическо развитие

Семинари, публични лекции, 
конференции, фестивали:

 ■ Българо-френски семинар 
“Валидиране на професионален 
опит за образователна степен” 
 ■ Европа през 21 век
 ■ Законът на правото или 
правото на закона
 ■ Димитър Добрович
 ■ Учредителна конференция на 
Източноевропейска мрежа по 
философия на науката 
 ■ Публична конференция 
“Социалното 
предприемачество в 
България: добри практики и 
образователни перспективи”
 ■ Президентски избори 2016
 ■ Международна конференция 
„Кризи, протести, 
мобилизации“ 
 ■ Знаци на агресията
 ■ International Association of 
Southeasteuropean Anthropology 
 ■ Кръстопътища на историята
 ■ Международен студентски 
филмов фестивал “НОВА 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
ВЪЛНА” – трето издание
 ■ Национален отворен форум 
“Следата” 
 ■ Подкрепа за Миндя рок фест 
 ■ Майски дни на модата
 ■ Световен фестивал на 
анимационния филм 
 ■ Конкурс за нова пиеса на Нов 
български университет 

Участие на преподаватели и 
студенти в международни научни 
форуми:

 ■ Конференция на Европейската 
федерация  за обитаване, 
Хелзинки, Финландия
 ■ Преводното плагиатство в 
академичния дискурс
 ■ Европейската конференция 
по изследване на социалната 
работа, Лисабон
 ■ Международен конгрес на EAM, 
Рен, Франция 
 ■ VI конференция за 
южнославянските езици и 
литератури 
 ■ VI световен конгрес по 
междуличностно приемане и 
отхвърляне, Мадрид, Испания
 ■ 38-а Световна конференция 
по когнитивна наука – 
COGSCI2016 The 38th Annual 
Meeting of the Cognitive Science 
Society
 ■ Шеста конференция по 
социално и екологично 
счетоводство, Парма, Италия
 ■ 12-а Международна 
конференция по информатика – 
Фулда-Нюрнберг, Германия 
 ■ Научна конференция “Промени 
в средата за сигурност”  
 ■ Конференция на Thoreau Society   
– Конкорд, Масачузетс 
 ■ 5-а международна конференция 
“Психология – потребление – 
качество на живот, Полша 
 ■ Международна конференция 
“Cognitive Science – Approaches 
and Results toward Artificial 
Intelligence”
 ■ Международна научна 
конференция на тема “Древняя 
и средневековая культура 
Балкан”, Санкт Петербург
 ■ PRIX EUROPA –  фестивал  
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за документални, игрални 
филми, телевизия, радио и нови 
интерактивни медии в Европа
 ■ Екселсиор – танцов спектакъл
 ■ Участие на международен 
театрален фестивал в 
СИБИУ, Румъния 
 ■ Участие на представлението 
“Вишневи сестри” на 
Международен театрален 
фестивал, Словакия
 ■ Преподавателска мобилност 
във Фрибур, Швейцария 
 ■ Преподавателска мобилност 
в Киевски национален 
университет
 ■ Обмен на студентски стаж 
по договор с Академията в 
Светли над Сазава
 ■ Участие в Международно 
студентско състезание по 
програмиране

Изложби, представления, 
концерти, филми, модни ревюта:

 ■ “Ивайло Петров. Слово и 
образ”,  Музей на НБУ
 ■ Изложба “СИТО”, галерия 
“Райко Алексиев”
 ■ Студентски пленер с изложба, 
Варна и Златни пясъци – 
“Expression Art” 
 ■ Последните граждани на Кале
 ■ ПРОМЯНАТА – театрален 
спектакъл 
 ■ “Двама бедни румънци, 
говорещи полски” – театрален 
спектакъл
 ■ Вербатим театър – работни 
ателиета, спектакъл и турне 
 ■ “Екселсиор” – танцов 
спектакъл
 ■ Дипломно модно ревю на 
студенти от МП “Мода и 
бизнес стратегии” – “Fashion 
Forecast 2017” 
 ■ Арфата – извор на 
вдъхновение v Paris Toujours 
 ■ Документален филм “Пътят 
на Добрович”
 ■ Предпремиерна промоция и 
реклама на филма “Жалейка”
 ■ “Серафим” – дипломен 
късометражен игрален филм  
 ■ Късометражен филм “Ореол”
 ■ “Светлина” – мултимедиен 
диск

 ■ “Четирите годишни времена” 
от Антонио Вивалди и 
“Четирите годишни времена” 
на Буенос Айрес от Астор 
Пиацола”, Академичен 
оркестър “Камерата Орфика”

Проучвания, работа на терен и 
изследвания:

 ■ Теренно антропологическо 
изследване “Българите в 
Брюксел”
 ■ Младите и конфликтът 
– възможни решения. 
Израелско-палестинският 
конфликт според младите 
от студентските общности 
в Израел и Палестинската 
автономия - III част.
 ■ Теренно изследване  “Значение 
на 9 май за младите българи”
 ■ Нагласи на мюсюлманите в 
България  
 ■ Състояния на организираната 
и трансгранична престъпност
 ■ Източни Родопи – между 
традиции и иновации
 ■ Археологически разкопки в 
Египет
 ■ Общностите и тяхната 
култура през призмата на 
фотографията
 ■ Медийните образи на 
кандидат-президентите на 
президентски избори  

Уъркшопи, майсторски класове, 
школи и стажове:

 ■ АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 
Варвара 2
 ■ Школа състезателно 
програмиране
 ■ XXI Международна 
ранноесенна школа по 
семиотика “Подходи в 
семиотичните изследвания”
 ■ Седма анимационна 
работилница, Варвара  
 ■ Лятна школа по визуална 
антропология: Река Дунав 
– европейският път 
през Добруджа: културни 
наследства и местни политики 
в България и Румъния  
 ■ Sommerschule “TRANS 

2016 Translation und 
Fachkommunikation” 
 ■ Уъркшоп на Райнхилд Герум - 
художник 
 ■ Соло-пърформанс-
съавторство, танцов уъркшоп 
на Вили Прагер
 ■ VISUAL MACHINE 1.0
 ■ Международен практически 
семинар “How to write and 
publish your scholarly paper” 
 ■ Обучение на обучители,  
гр. Велико Търново
 ■ Поезията на голото тяло
 ■ Стаж в стъкларската база 
на Академията по изкуства 
в Светла над Сазава, Чешка 
република  
 ■ Обучение по изкуства – 
работа с деца в риск,  
гр. Малко Търново
 ■ Участие на Били Кобъм в 
Лятна джаз академия на НБУ  
 ■ Отпускане на стипендии на 
изявени студенти за участие в 
Софийско бизнес училище  

Пътуващи семинари:

 ■ Културно-историческото 
наследство на Западна Тракия
 ■ Античен театър и антично 
изкуство
 ■ Централна Македония – от 
древността до наши дни
 ■ Симетрии на науката и 
изкуството, ЦЕРН
 ■ Осми международен пътуващ 
университет за регионално 
устойчиво развитие в Западна 
Стара планина “Бъдещето 
на градовете – Градове на 
бъдещето”



24

През академичната 2015/2016 година сред значимите изследователски и творчески събития в НБУ са  
XVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска, който завършва с Галаконцерт на участниците 
в Софийска опера и балет, а Райна Кабаиванска е удостоена с Наградата на София за ярки постижения в 
културата. Млади изпълнители от Школата Кабаиванска представят операта „Турандот“ на Джакомо Пучини 
в три спектакъла със Софийската опера. Под мотото „Никой не може да спре 2016 – годината на Добрович“ 
преминават честванията на 200 години от рождението на Димитър Добрович – първият български художник с 
академично образование, организирани от център „Българо-европейски културни диалози“. За високи резултати 
в рейтинговата система за 2016 година Нов български университет е поставен на първо място в професионално 
направление „Теория на изкуствата”. Провежда се третото издание на Международния студентски филмов 
фестивал „Нова вълна“, организиран от  департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, в който участват 3800 
филма от 119 държави, селектирани са 61 филма от 18 държави и е представен последният документален филм 
на проф. Иван Георгиев – „Усмивките на българските кинокомедии“ (2015). Камерният оркестър Камерата 
Орфика НБУ съдейства за създаване на културно сътрудничество на музиканти от балканските държави 
с център Виена. На 6 ноември 2015 г. в Гранд хотел София се провежда юбилейна конференция в чест на  
проф. Богдан Богданов – „Разбиране, образование и университет“. На конференцията са представени юбилейният 
сборник  „Разширяването на света. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов“ и френското издание на 
„Европа: разбирана и правена“.

Нови учебно-практически и 
изследователски звена

 ■ Департамент 
„Администрация и управление” 
– приемник на бизнес 
обучението и преподаването 
на департаментите „Бизнес 
администрация” и „Публична 
администрация”.
 ■ Изследователски център 
“Институт за съвременни 
физически изследвания” 
съвместно между НБУ и 
едноименния институт (www.
iaps.institute) – за развитие на 
фунадаментални и приложни 
изследвания.
 ■ Лаборатория за дигитални 
иновации към департамент 
„Информатика“ – с основни 
направления обработка и 
извличане на информация от 
големи масиви от данни (big 
data, data analytics); обработка 
и разпознаване на изображения 
и визуализация; работа с 
естествени езици; електронно 
обучение; дидактически игри;  
e-Leadership.
 ■ Виртуален център  
„Проф. Пламен С. Цветков д.н.“    
към департамент „История“ 
- за интердисциплинарни 
изследвания между историци, 
културолози, изкуствоведи, 
политолози, филолози, 
богослови.
 ■ Университетски център за 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
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консултиране и психотерапия 
- за специализирано 
консултиране и подкрепа в 
университетската общност 
и за външни клиенти; за 
провеждане на тематични 
работилници с цел развитие 
на междуличностни умения, 
разрешаване на конфликти и 
повишаване на емпатичния 
и творчески потенциал; за 
решаване на конфликтни 
ситуации; за иницииране на 
изследователски проекти 
и обучителни лекции по 
психологични и социални теми.

Публикации и художествено-
творчески изяви

 ■ Средният брой публикации 
на преподавател в научни 
издания е 4,45. Най-много са 
публикациите в областта 
на хуманитарните науки и 
изкуствата, и на стопанските 
науки. Най-висок процент 
публикации в реферирани и 
индексирани издания са в 
областта на математика и 
информатика, психология и 
когнитивна наука. 
 ■ Художествено-творческите 
изяви – изложби, концерти, 
представления, ревюта 
са 737, международните 
художествено-творчески 
прояви са 26, като средният 
брой участия на преподавател 
е 8,65.

Общоуниверситетски семинари

 ■ Подражание, събитие и модел 
за човек в „Поетика“ на 
Аристотел. Водещи:  
проф. Богдан Богданов, д.н.,  
гл. ас. д-р Георги Гочев,  
ас. д-р Владимир Маринов
 ■ Истини и ценности. Водещи: 
проф. д-р Христо Тодоров, 
доц. д-р Димитър Вацов,  
гл. ас. д-р Христо Гьошев
 ■ Гражданското общество и 
политическата система в 
епохата на прехода. Водещи: 
доц. д-р Васил Гарнизов,  
гл. ас. д-р Иван Начев.

Семинари на департаментите:

 ■ Департамент „Англицистика“ 
– „Междукултурни 
комуникации“, Изследователски 
методи в обучението“
 ■ Департамент „Антропология“ 
– „Гражданското 
общество и политическата 
система в епохата на 
прехода“, „Работилница за 
антропологични филми“
 ■ Департамент „Археология“ 
- Археология – открития и 
проблеми“
 ■ Департамент „Архитектура“ 
- „Архитектурна работилница“ 
 ■ Департамент „Бизнес 
администрация“ - 
„Мениджмънт и лидерство“, 
„Актуална икономика и 
бизнес“
 ■ Департамент „Дизайн“ 
- „Изкуства, средства, 
материали в интериорния 
дизайн“
 ■ Департамент „Здравеопазване 
и социална работа“ - 
„Психичната болест и 
обществото“
 ■ Департамент „Изящни 
изкуства“ - „Изкуство и 
форма“
 ■ Департамент „Икономика“ - 
„Актуална икономика и бизнес“ 
 ■ Департамент „Информатика“ 
- Регулярен научно-методичен 
семинар 
 ■ Департамент „История“ - 
„История и съвременност
 ■ Департамент 
„Изкуствознание и история 
на културата“ - „Разговори 
за българската култура“, 
„Визуалният образ“
 ■ Департамент „Кино, реклама 
и шоубизнес“ - „Анимационен 
семинар“;  „Филмотечен 
семинар“, „Ново българско 
кино“
 ■ Департамент „Когнитивна 
наука и психология и ИЦ 
„Когнитивна наука“- 
Методически семинар
 ■ Департамент „Масови 
комуникации“ - „Знания за ПР 
практици и журналисти“
 ■ Департамент „Музика“ - 
„Музикални субхоризонти“

 ■ Департамент „Национална 
и международна сигурност - 
„Езици на сигурността“
 ■ Департамент „Нова 
българистика“ - „Годините 
на литературата“, „Дизайн и 
литература“
 ■ Департамент „Политически 
науки“ - „Гражданското 
общество и политическата 
система в епохата на 
прехода“
 ■ Департамент „Публична 
администрация“ - „Лидерство 
и управление в публичния 
сектор“
 ■ Департамент „Право“ - 
„Реформата в правната 
система на Р България“
 ■ Департамент „Природни 
науки“ - „Терра ностра“; 
„Терра ностра джуниър“
 ■ Департамент „Романистика 
и Германистика“ - „Език 
и култура“, „Лингвистика 
и теория и практика на 
превода“, „Методика на 
обучението по съвременни 
езици“
 ■ Департамент 
„Средиземноморски и 
Източни изследвания“ - 
„Култура на Източното 
Средиземноморие“, 
„Ориенталия“
 ■ Департамент „Театър“ 
- „Режисьорски практики 
в театъра“, „Съвременен 
американски театър“
 ■ Департамент 
„Телекомуникации“ 
- „Подобряване на 
интердисциплинарните 
умения и взаимодействие с 
бизнеса на специалистите по 
телекомуникации“ 
 ■ Департамент „Философия 
и социология“ – „Истина и 
ценности“
 ■ ИЦ Български институт 
по египтология - „Слово и 
изображение“ 
 ■ ИЦ Югоизточноевропейски 
център за семиотични 
изследвания - „Нови форми на 
знание на социални и езикови 
взаимодействия и на културни 
ценности в епохата на 
интернет“
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Нов български университет 
е член на: Европейска 
университетска асоциация 
(EUA); Европейска асоциация 
за международно образование 
(EAIE), Франкофонската 
университетска агенция 
(AUF), Институт за 
международно образование (IIT), 
Международна асоциация за 
семиотични изследвания (IASS), 
Международен институт 
по административни науки 
(IIAS), Мрежа на институтите 
и училищата по публична 
администрация в Централна 
и Източна Европа (NISPAcee), 
Европейски консорциум за 
политически изследвания, 
Международна PR организация 
(IPRA), Неформална европейска 
театрална среща (IETM), 
Европейска асоциация на 
студентите по театър 
(EAST), Европейска лига на 
институтите по изкуствата 
(ELIA).

Нови международни 
споразумения за сътрудничество

 ■ Южен федерален университет, 
Русия
 ■ Башкирски държавен 
педагогически университет  
„М. Акмула“, Русия
 ■ Университет „Гулиелмо 
Маркони“, Италия
 ■ Московски държавен 
педагогически университет, 
Русия
 ■ Московска държавна академия 
по дизайн и приложни изкуства 
„Строганов“, Русия 

Чуждестранни студенти

В НБУ се обучават 324 
чуждестранни студенти, като 
най-предпочитаните програми 
са „Реклама“, „Приложни чужди 
езици за администрация и 
управление“ (на английски език) 
„Психология“ (на английски език), 
„Политиката и обществото“ 
(на английски език), „Мрежови 

технологии“ (на английски език), 
„Архитектура“, „Маркетинг“ и 
др. 

Международна мобилност

 ■ Изходящите студентски 
мобилности с цел обучение 
са  52, изходящи студентски 
мобилности с цел практика 
са 5. Администрираните 
изходящи преподавателски 
мобилности и мобилности на 
административния състав са 
общо 26. 
 ■ НБУ е приел по програма 
„Еразъм+“ 47 чуждестранни 
студенти и 22 преподаватели 
и представители на 
администрацията от различни 
университети-партньори.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
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„Грижата в лошата ситуация е тя да завърши, а не да се проточи, 
защото по-доброто е безпроблемието. Така че има две времена – на 
безпроблемието, в което няма време, и на случването на проблем и 
неговото отстраняване, което, гледано наедро с оглед на основните 
събития, е двусъбитийна фабула – на опасността от проблема и на 
неговото отстраняване.“ 

„Добрата ситуация се търси активно и целта й не е да завършва, а да 
се проточва, и то дотам, че, ако може, и да се разпростира върху целия 
живот.“

„Истинското добро на щастието съвсем не е то да се случва и просто да 
се задържа, като се прави онова, което диктуват собственото желаене 
и лична нагласа. Истинското добро е в радостта от усилената човешка 
единичност, влязла в контакт с външното на достатъчно обемен свят.“ 

Богдан Богданов, 
Думи, значения, понятия и неща

Общоуниверситетски издания

 ■ Вкусвал ли си пепел. Иван 
Кирков
 ■ Думи, значения, понятия и 
неща. Богдан Богданов
 ■ Къщите говорят. Мариана 
Мелнишка
 ■ Мисията на университета. 
Хосе Ортега и Гасет
 ■ Мит и религия в древна 
Гърция. Жан-Пиер Вернан
 ■ Митология и религия. Пламен 
Бочков, Теодор Леков
 ■ Недовършената градина (II). 
Цветан Тодоров
 ■ Факт и фикция. Съставител: 
Еми Барух
 ■ Романтикът Димитър 
Добрович. Автор и 
съставител: Ружа Маринска

Учебни издания

 ■ Programing in C++. Ласко 
Ласков
 ■ USB. Стефан Куцаров
 ■ Въведение в туризма. Ирена 
Емилова, Еленита Великова
 ■ Да разбираме икономиката. 
Събина Ракарова
 ■ Дислексия (III). Екатерина 
Тодорова
 ■ Компютърни системи 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

в модната индустрия. 
Незабравка Попова-Недялкова
 ■ Контролинг концепция. Ваня 
Хаджиева
 ■ Софтуерни приложения в среда 
Android. Мартин Иванов

Научни издания

 ■ Аналогиите в детска възраст. 
Милена Мутафчиева
 ■ Античност, археология и 
национално въобразяване. 
Цвете Лазова
 ■ Годишник на департамент 
„Романистика и 
германистика“, том 1. 
Юбилейно издание в чест на 
70-ата годишнина на  
доц. д-р Ани Леви. 
Съставител: Мария Спасова
 ■ Драматургичното 
пространство на анимацията. 
Невелина Попова
 ■ Емоции, измерения, състояния. 
Калина Христова
 ■ Изкуството в НБУ без 
граници. Съставител: 
Константин Вълчев
 ■ Историзмът в Германия като 
научна парадигма и светоглед. 
Теодора Карамелска
 ■ Историкът като изследовател, 

През академичната 2015/2016 
година Издателството на НБУ 
представя книгите, издавани в 
периода 2001-2015 г. в „Каталог 
на изданията. Историята на Нов 
български университет в книги“, 
в който се публикува и пълна 
библиография на изданията от 
създаването на университета. 
Издателският център на НБУ 
поддържа и обновява официалните 
уебсайтове на 
проф. Богдан Богданов – 
www.bogdanbogdanov.net 
и акад. Вера Мутафчиева – 
www.veramutafchieva.net. 
През академичната 2015/2016 
година излиза от печат последната 
книга на проф. Богдан Богданов – 
„Думи, значения, понятия и неща“.
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гражданин и човек. Сборник 
от конференция, посветена 
на Петър Мутафчиев. 
Съставители: Румен Генов, 
Лъчезар Стоянов, Светла 
Янева
 ■ Историческа социология на 
наказателните политики в 
България Т.2: Наказателните 
практики на комунистическия 
режим. Мартин Канушев
 ■ Комуникационна демокрация. 
Росен К. Стоянов
 ■ Конституционният дебат в 
българския парламент през 19 
век. Веселин Методиев
 ■ Кризисен мениджмънт. 
Информационни стратегии и 
интернет платформи. Руси 
Маринов
 ■ Кризите на Народния театър. 
Виолета Дечева
 ■ Лидерството - време е за 
промени. Съставители: 
Димитър Панайотов
 ■ Огледала в нощта. Георги И. 
Петков
 ■ Петрографски и 
петрохимически изследвания 
на магмените скали в Стара 
планина. Иван Вутов
 ■ Под сянката на Сталин и 
Хитлер, том 4. Пламен С. 
Цветков
 ■ Преплетени истории 
на Балканите, том 3. 
Съставители: Румен Даскалов, 
Диана Мишкова
 ■ Придобиване на недвижимо 
имущество по давност. 
Цветалина Петкова
 ■ Реализация на категориите 
род, число и определеност 
в номиналната система на 
българския език като чужд. 
Галина Куртева
 ■ Скулптурата на древен 
Египет през периода XII 
и XVIII династия. Моника 
Попова
 ■ Това е истина! Димитър 
Вацов
 ■ Тоталитарната държава и 
право в България, 1944-1999 г. 
Екатерина Михайлова
 ■ Формирането на двуполюсния 
свят. Соня Хинкова

 ■ Югоизточна Европа - новите 
заплахи пред регионалната 
сигурност. Съставител: Тодор 
Коларов
 ■ NBU Leadership Papers. Paper 
1: How to influence people and 
their institutions. Denis Asenova, 
Maria Apostolidou
 ■ The Body of God. Сергей 
Игнатов

Периодични издания

 ■ в. Университетски дневник
 ■ сп. Следва

Рекламно-информационни 
издания

 ■ Каталог на изданията на НБУ 
2001-2015
 ■ Брошура на изданията на НБУ
 ■ Кандидатстудентски 
справочник 2016-2017
 ■ Годишен доклад 2014/2015
 ■ Информационна брошура на 
НБУ
 ■ Кандидатстудентски брошури 
на НБУ
 ■ Информационни брошури 
за бакалавърските и 
магистърските програми
 ■ Информационна брошура за 
minor-програмите
 ■ Информационна брошура за 
общообразователните курсове 
по чужд език
 ■ Каталог на магистърските 
програми
 ■ Информационна брошура за 
чуждестранните студенти
 ■ Ориентационна програма за 
чуждестранните студенти
 ■ Пътеводител на 
библиотеката
 ■ Рекламни материали за 
събитията, посветени 
на 200-годишнината от 
рождението на Димитър 
Добрович
 ■ Рекламни материали за 
Лятната музикална академия
 ■ Рекламни материали за форум 
„Кариери и студенти 2016“
 ■ Рекламни материали за 
Софийското бизнес училище
 ■ Представителни рекламни 
материали на НБУ
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Библиотеката на НБУ е модерен 
културно-информационен център, 
който предоставя достъп 
до качествени източници на 
информация и богат спектър от 
библиотечни, информационни 
и технологични услуги. Освен 
познатите традиционни 
издания, в локалната мрежа 
на университета и извън 
нея се ползват стотици 
хиляди електронни книги, 
списания, изображения, аудио- 
и видеофайлове от световно 
признати научни бази данни, 
като нови през академичната 
2015/2016 година са EBSCO: eBook 
Academic Collection, ProQuest: 
University Press Ebook Collection и 
Alexander Street: Academic Video 
Online. Подписва се споразумение 
с Висше франкофонско училище по 
администрация и мениджмънт 
(ВФУАМ) за осигуряване 
на достъп на студенти и 
преподаватели до библиотеките 
на двете висши училища.

През академичната 2015/2016 
година Библиотеката на НБУ:  

 ■ Управлява библиотечен фонд, 
възлизащ на 139 855 тома.
 ■ Обогатява библиотечния 
фонд с 6113 библиотечни 
документа, като придобитите 
информационни източници са 
се увеличили с 923 тома. 
 ■ Обслужва 130 735 
потребители, които 
заемат 104 857 библиотечни 
документа.
 ■ Регистрира 73 незрящи 
потребители и внедрява 
нова електронна платформа, 
осигуряваща достъп до 
адаптирани издания за 
незрящи. 
 ■ Обогатява библиотечния 
каталог с 2274 съдържания и 
4228 изображения на корици.
 ■ Допълва дигиталната 
библиотека с 67 заглавия, 
разпределени в две колекции 
- „Най-четени заглавия“ и 
„Литература към курсове“.
 ■ Поддържа Научния електронен 
архив на НБУ с 2113 
документа, към който добавя 
324 нови материала. През 
периода архивът е посетен  
30 477 пъти от 21 468 уникални 
потребители от цял свят.
 ■ Става партньор на EBSCO 
Information Services, като 
целта е индексиране на 
публикациите от Научния 
електронен архив на НБУ в 
платформата за обединено 
търсене. 
 ■ Партнира си и със Central and 
Eastern European Online Library 
(CEEOL), водещ доставчик на 
научно електронно съдържание 
в Централна и Източна 
Европа. Споразумението 
предвижда голяма част 
от академичните списания 
и периодични сборници в 
областта на хуманитарните 
и социалните науки, издавани 
от университета, да бъдат 
достъпни в електронен 
формат чрез онлайн 
библиотеката. 

БИБЛИОТЕКА
 ■ Осъществява книгообмен с 
56 библиотеки в България 
и чужбина, сред които са 
Библиотека на Конгреса на 
САЩ, Национална библиотека 
на Гърция, Славянска 
библиотека, Прага, Руска 
държавна библиотека, Москва, 
Библиотека Интерцентрос, 
Луго (Испания) и др.
 ■ Издава пътеводител 
“Какво трябва да зная за 
библиотеката“ на български 
език, месечен бюлетин 
“Библиотека”, електронното 
списание „Библиосфера“.
 ■ Провежда тестове на 
две приложения за онлайн 
комуникация с потребители 
в реално време от сайта 
на университета, меню 
„Библиотека“. 
 ■ Поддържа онлайн електронни 
пътеводители за студенти, 
чрез системата LibGuides, 
като през периода са създадени 
9 нови и са актуализирани 3 
електронни пътеводителя. 
Създаден е „Пътеводител за 
докторанти и преподаватели“. 
Поддържа се видеогайд на 
жестомимичен език, както 
и аудиопътеводител за 
потребители с нарушено 
зрение.
 ■ Организира 13 изложби и 157 
семинара и информационни 
сесии, провежда 6 тематични 
събития, съвместно с 
департаменти, на които са 
присъствали 496 ученици от 15 
училища.
 ■ „Освободени“ са 496 книги 
в специално обособена 
буккросинг зона.
 ■ Провежда  - Международна 
седмица на открития достъп 
до научна информация, 
„Маратон на четенето“, 
„Библиотеката – място за 
всеки“.
 ■ В категория „Библиотекар на 
годината 2015” за годишните 
награди ББИА е номинирана 
Гергана Мартинова, началник 
отдел „Библиотечни и 
информационни услуги“. 
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Първият дарен на НБУ личен 
архив е на българския философ 
проф. Иван Саръилиев. Първата 
фондация в НБУ за развитие на 
университетското образование 
е създадената от проф. Богдан 
Богданов Фондация „За нов 
български университет“. Първата 
дарена на НБУ лична библиотека 
е на ст.н.с. Магдалина Станчева 
– археологътна София. Първият 
дарителски фонд за присъждане на 
стипендии на студенти е създаден 
от Райна Кабаиванска. През 
академичната 2015/2016 година 
НБУ получава и нови дарения 
от личности и организации, 
които избират университета 
за място, в което да развиват 
и популяризират ценностите. 
Публикуваме имената на 
дарителите и техните дарения 
в знак на благодарност за 
доверието към Нов български 
университет.

Дарителите на НБУ

 ■ Райна Кабаиванска – средства 
за присъждане на стипендии за 
обучение по оперно пеене. 
 ■ Д-р Анастасия Мозер – 
финансиране за фонд „Чарлз 
Мозер“ за присъждане на 
стипендии.
 ■ Милчо Левиев – средства за 
присъждане на стипендии.
 ■ Росица и Иван Станчеви – 
специализирано оборудване, 
литература и финансиране 
за изграждането на Учебно-
практическо и изследователско 
звено за компютърно 
музициране и компютърна 
звукообработка „Станислав 
Станчев-Стенли“.
 ■ Рая Заимова, Симона 
Рангелова, Боян Цветков и 
Калин Цветков - личен архив 
на проф. Пламен С. Цветков.
 ■ Проф. Лиляна Минкова – 
личен архив като изявен 
специалист по българска 
възрожденска литература и 
преводач.
 ■ Проф. д-р Евгений 
Дайнов – предоставяне на 
докторантска стипендия „Не 
се боим от отличието“.
 ■ Бенчмарк Финанс АД – 
финансиране за техническо 
оборудване на зали за 
програмите по Икономика.
 ■ Алпаксис Ютилитис енд 
Индъстри ЕООД, Делтасток 
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АД, Симбула ООД – 
финансиране на Лятно училище 
ТРАНС.
 ■ Фондация „Америка за 
България“ – средства за 
присъждане на стипендии за 
обучение по оперно пеене при 
Райна Кабаиванска.
 ■ Верига магазини 
„Фантастико“ – средства 
за присъждане на стипендии 
за обучение по оперно пеене 
при Райна Кабаиванска и 
представяне на операта 
„Турандот“ на Джакомо 
Пучини в Софийска опера и 
балет.
 ■ Столична община – средства 
за присъждане на стипендии за 
обучение по оперно пеене при 
Райна Кабаиванска.

 
Дарители на книги и 
периодични издания:

Радослав Гинин, Стоян Мишев, 
проф. д-р Христо Георгиев, доц. 
д-р Радка Бешкова, проф. Валерия 
Фол, проф. Виолета Дечева, 
д.н., проф. д-р Людмил Георгиев, 
Университетски комплекс по 
хуманитаристика “Алма матер”, 
доц. д-р Георги Пеев, доц. д-р 
Динамир Предов, Сдружение на 
писателите – Варна, проф. д-р 
Живка Винарова, д.м.н., Висш 
адвокатски съвет, доц. д-р Майя 
Василева, доц. Юлия Кънчева, 
Информационно обслужване АД, 
Columbia University, Константин 
Аврамидис Караманлис, Die 
Präsidentin Des Landtags NRW, 
Yale Law School, Здравка 
Христова, Павел Спасов, проф. 
д-р Христо Тодоров, Фондация 
“Комунитас”, проф. Богдан 
Богданов, д.н., ас. д-р Велин 
Белев, Асоциация на прокурорите 
в България, д-р Георги 
Текев, Сдружение “Български 
атомен форум”, Тодор Т. 
Петев, Фондация “Герои на 
времето”, Фондация “Петко 
Груев Стайнов”, Фондация 
“Хоризонти”, Фондация за 
достъп до права, Център за 
подводна археология.
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През академичната 2015/2016 
година в университетския 
уебсайт – www.nbu.bg  се 
разработват страниците - 
„Алумни новини“ и „Алумни 
на успеха“, разработват 
се нови подсайтове  за 
честванията на художника 
Димитър Добрович и за 
конкурса за нова пиеса на тема 
„Справедливост“. Уебсайтът 
на проф. Богдан Богданов, д.н. 
– www.bogdanbogdanov.net е 
номиниран за Националната 
награда „Христо Г. Данов“ 
в направление електронно 
издаване. 

Интегрираната информационна 
система (ИИС)

 ■ „Е-Каталог“ се интегрира 
с новия уебсайт на 
университета.
 ■ В „Е-преподавател“ се 
въвежда възможност за 
отчитане на проведените 
часове. 
 ■ В „Е-студент“ се въвеждат 
възможности за контрол 
на записването на 
двусеместриалните курсове и  
контролирано генериране на 
индивидуални протоколи.
 ■ В модул „Обучаеми“ се 
внедрява нов модул за 
акредитация на курсове; 
въвеждат се нови 
функционалности, свързани 
с възможностите в 
индивидуалните планове 
и програми, актуализация 
на файловете за МОН, 
оптимизация на модули 
„Студенти“,  „Дипломиране“ и 
„Стипендии“. 
 ■ В модул „Финансово 
управление“ се оптимизират 
възможностите, свързани с 
контрола на използваните 
отпуски и болнични, промяна 
на статута на щатни 
служители и преподаватели, 
актуализирането на справки 
според промените в НОИ, 
НАП и др.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И 
КОМУНИКАЦИИ

Комуникационни мрежи 

 ■ Оптимизира се структурната 
кабелна система чрез добавяне 
на нови комуникационни точки 
и мрежово оборудване от 
Cisco Systems.
 ■ Инсталират се 
високоскоростни точки за 
достъп Unifi.
 ■ Увеличава се интернет 
свързаността до: 100 мбит/
сек международна, 900 мбит/
сек национална.
 ■ Внедряват се - нов сторидж, 
отговарящ за архивиране на 
съществуващата информация; 
нов сървър за електронната 
поща.
 ■ Изграждат се нови 
високоскоростни оптични 
трасета, осигуряващи 
телефонната и интернет 
свързаност между корпусите.
 ■ Преминава се към гигабитова 
свързаност във всички 
компютърни зали.
 ■ Оптимизират се 
възможностите на системата 
за видеоизлъчване в интернет.

Компютърно оборудване

Закупуват се 73 компютърни 
конфигурации, 4 лаптопа, 16 ММ-
прожектори, 14 принтера, 16 
скенера.

Компютърни зали

Оборудват се специализираните 
учебни компютърни зали – 310A 
в корпус I, 01 и 112 в  корпус II, 
както и учебните зали -  210, 
214, 405, 411, 413, 505, 506, 511, 
514 в корпус I и 304, 305, 307, 507 
в корпус II. Изгражда се ново 
сървърно помещение в корпус III. 
 
Нови софтуерни продукти

Microsoft Imagine; cad.Assyst – 10 
броя лицензи; Autodesk Design 
Academy – 2015; Adobe Acrobat 
Professional 11; Abby Finereader;  
Adobe Captivate 9;  NOD32.



32

Приоритет на 
Настоятелството на НБУ е 
развитието на кампус с висок 
стандарт на материалната 
среда, със специализирани 
учебни пространства в 
съответствие с практическата 
насоченост на учебните 
програми. За постигане на 
целите за изграждане на Зелен 
университет се реализира 
нисковъглеродна организационна 
политика с осигуряване на 
енергийно ефективен сграден 
фонд. Провежда се и дългосрочна 
политика по развитие на 
парковите пространства – 
определяне и обозначаване на 
ценни растителни видове, 
изграждане на розариум, 
поддържане на зелените зони.

Нови университетски 
пространства

 ■ Реализира се проект за 
разширение на Центъра по 
изкуства с ново Ателие 
по стъкло и допълнителни 
пространства за ателиетата 
по графика, скулптура, 
керамика и порцелан.
 ■ Реализира се ІІ етап от 
изграждане на Център за 
книгата с книжарница, офис 
на Университетски архив, 
гардероб към Библиотеката, 
асансьор за хора с двигателни 
проблеми, складова база.
 ■ Разширено е Централното 
фоайе с обособена изложбена 
част и пространства за 
провеждане на събития.
 ■ Извършват се довършителни 
строителни дейности на 
четириетажния Корпус 3 
на НБУ, който ще включва 
Радио-телевизионен център, 
киносалон с 80 места и 
разширение на Библиотеката 
на НБУ. 

Обновяване на материалната 
среда

 ■ Създава се нова специализирана 
учебна зала - Лаборатория по 
компютърни мрежи.
 ■ Обзавеждат се 
пространствата на 
Център за книгата, 310А 
специализирана учебна 
компютърна зала, Център за 
консултиране и психотерапия, 
Център за кариерно развитие 
и обучителни ресурси,  
Университетски архив,  
Институт по съвременни 
физически изследвания, 
Студентски съвет. 
 ■ Реновират се Аулата на НБУ 
и прилежащото към нея фоайе 
с нова настилка, вентилация 
и климатизация, LED 
осветление; Библиотеката 
на НБУ -  възстановяване 
на подови настилки, стени, 
тавани, ел. инсталации, ОИВ, 
пожароизвестяване и СОТ; 
преработка на отоплителната 
инсталация и вентилационна 
система на книгохранилищата; 
Университетският театър; 
107 учебни зали, офиси и общи 
пространства.

МАТЕРИАЛНА СРЕДА
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 ■ Монтира се отваряема фасада 
на Студентски център, 
хидроизолира се покривно 
корито на фасада „север“,  
монтира се дизелов генератор 
в подземна клетка при  
Корпус 1; подобрена е 
силовата инсталация в 
Централно фоайе, подменя 
се дограмата в офиси 
„Топла връзка“, изгражда се 
вентилационна система в  
Лаборатория по изследване на 
ползваемостта.

Техническо оборудване

 ■ Закупуват се компютърни 
конфигурации за нова 
разширена специализирана 
учебна компютърна зала по 
архитектура, с възможност 
за ползване на специализиран 
софтуер по архитектура и 
по компютърна визуализация, 
както и за специализирани 
учебни компютърни зали, 
аудитории, книжарница и 
офиси. 
 ■ Подменя се презентационната 
техника - мултимедийни 
проектори и електрически 
екрани в специализираните 

учебни зали и учебно-
практическите и 
изследователски звена.
 ■ Закупуват се със средства 
от ХЕСП компютърни 
конфигурации с възможност 
за обучение със специализиран 
софтуер за графична обработка 
за специализирана учебна 
компютърна зала 310А, Корпус 1.
 ■ Оборудва се със специализирана 
компютърна техника новата 
Лаборатория по компютърни 
мрежи и учебните зали на ИТ 
Трейнинг център.
 ■ Инсталира се нова 
озвучителна техника за 
Университетски театър с 
висок клас професионална 
апаратура и стационарна 
озвучителна система за фоайе 
на корпус 2 – дарена от 
„Европа ВН“ ЕООД.
 ■ Придобита е нова 
специализирана техника: 
безжична система за превод 
BOSCH за провеждане 
на международни школи 
и конференции; безжична 
микрофонна система 
SENNHEISER; специализиран 
професионален обектив Canon 
и студиен статив за УПИЗ – 

Лаборатория по фотография; 
сензор за движение Kinect 
XBOX и CD player Numark 
HDCD за Университетски 
театър; професионален 
пистолет за глазиране за 
УПИЗ Ателие по керамика 
и пиано за обучението по 
музика; преносим компютър 
и камера Canon Eos 700D за 
БИОХ; преносими компютри 
и система за въздушно 
заснемане за департамент 
Археология.
 ■ Закупуват се нови софтуерни 
продукти за проверка на 
неправомерно цитиране в 
системата за електронно 
обучение Moodle, за учебна 
и изследователска работа с 
най-новите платформи на 
Microsoft,  за обработка на 
образ за Университетски 
театър, за генериране 
и отпечатване на щрих 
баркодове и за обработка 
на сканирани документи за 
Библиотеката и Adobe Captive 
9 за обучението в програмите 
по информатика, мрежови 
технологии, мултимедия и 
компютърна анимация.
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СЪБИТИЯ И ФАКТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЖИВОТ

НОВИ ПОЧЕТНИ ДОКТОРИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Д-р Захи Хауас –  удостоен с титлата 
Doctor Honoris Causa на НБУ за принос при 
установяването на археологическата мисия на 
НБУ в Египет. Академична лекция на тема: 
„Египетската цивилизация и съвременният свят“. 
(08.02.2016 г.)

Проф. Филип Димитров - за цялостна дейност и 
принос за имиджа на Нов български университет и 
на департамент „Политически науки“. 
Академична лекция на тема: “Нови заплахи и 
предизвикателства пред Западния свят”
(16.12.2015 г.)

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

 ■ Програми, професии, знание.  
Водещи:  проф. д-р Пламен Бочков и  
гл. ас. д-р Юлияна Гълъбинова. (23.03.2016)

 ■ 30.09.2015 г. – Откриване на академичната 
2015-2016 г. Академично слово на Панайот 
Денев, първи редактор на в. “Университетски 
дневник”.
 ■ 30.10.2015 г.  – Церемония по случай Деня 
на народните будители. Академично 
слово на Любомир Янчев - студент в БП 
„Информационни технологии“.
 ■ 10.12.2015 г. – Церемония по случай 8 декември. 
Академично слово на доц. д-р Георги Георгиев, 
ръководител на департамент “Архитектура”.
 ■ 01.03.2016 г. – Церемония по случай 3 март. 
Присъждане на Годишните награди на Ректора: 
журналист – Благой Цицелков; студент - Диана 
Кирова, БП „Връзки с обществеността“; 
преподавател – проф. д-р Екатерина Михайлова. 
Академично слово на Милен Русков, писател.
 ■ 24.03.2016 г. – Ден на отворените врати в НБУ.
 ■ 19.05.2016 г. – Церемония по случай 24 май. 
Академично слово на доц. д-р Йордан Ефтимов, 
преподавател от департамент „Нова 
българистика“.

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРАЗНИЦИ

НОВИ ПОЧЕТНИ ПРОФЕСОРИ НА  
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Ханс-Тийс Леман – удостоен с титлата 
Doctor Honoris Causa на НБУ за принос в 
театрознанието. Академична лекция на тема: 
„За правото и прекрачването му: Пиесата-урок и 
постдраматичната трагедия“. (27.04.2016 г.)
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 ■ Юбилейна конференция в чест на 75-годишния 
юбилей на професор Богдан Богданов

 ■ 25 години от създаването на Нов български 
университет: 
- Майсторски клас на Райна Кабаиванска и 
галаконцерт на участниците 
- Представяне на операта „Турандот“ с участници 
в майсторските класове на Райна Кабаиванска 
- Съвместна пресконференция на НБУ и АУБ 
- Съвместна научна конференция „Българските 
университети в 21 в. Постиженията на НБУ и 
АУБ в трансформацията на обществото“ 
- Изложба „25 години НБУ“ 
- V Международен студентски кинофестивал

 ■ Никой не може да спре 2016: Годината на 
Добрович: „Романтикът Димитър Добрович” – 
представителна изложба в Националната галерия 
– Двореца, Представяне на филма „Пътят 
на Добрович” на Теодор Караколев, студент 
в програма „Изкуствознание”; Workshop по 
елеофотография - техниката на Д. Добрович. 
С участието на Цветан Четъшки; Детски 
университет и детска академия на НБУ с Дея 
Вълчева; Конференция „Романтиката на XIX 
век. Димитър Добрович (1816-1905) - живот и 
творчество”; Издаване и церемония по валидиране 
на две юбилейни марки с винетки и печат, 
съвместно с Министерството на транспорта 
и съобщенията. Организатор: Център „Българо-
европейски културни диалози”, НБУ

ЮБИЛЕЙНИ СЪБИТИЯ

Академични лекции

 ■ проф. Жил Руе, почетен 
доктор на НБУ - „Граници и 
стени“
 ■ Филип Ромбаут, 
„Агрополихим“ - „Един белгиец 
в страната на чудесата“
 ■ Туньо Зафер, съосновател на 
pCloud -  „Пътят от 0 до  
4 000 000 потребители“
 ■ Ивайло Опълченски, HiQ Invest 
B.V. -  „Моята кариера в 
инвестициите: От НБУ до 
хедж-фонд“
 ■ д-р Ана Саксон-Буле, 
Университет на Познан, 
Полша - „Климатичните 
промени като заплаха за 
сигурността“ 

 ■ Иванка Которова – прокурор  
- „EUROJUST - функции и 
компетенции“ 
 ■ д-р Андреас Шварц, 
Университет по технологии, 
Илменау, Германия - 
„Европейски опит и практика 
в сферата на кризисни 
комуникации“
 ■ Жулиета Серафимова, 
Генерален директор на Гранд 
Хотел София АД и директор 
бизнес развитие на София 
хотелс мениджмънт - „Нови 
бизнес модели в индустрията 
на гостоприемството 
и влиянието им върху 
традиционното 
хотелиерство“

Конференции

 ■ „20 години Египтология в НБУ“ 
Организатор: Български 
институт по египтология
 ■ „Законът на правото или 
правото на закона“ 
Организатор: департамент 
„Право“
 ■ XI конференция „Млад научен 
форум за музика и танц 2016“ 
Организатор: департамент 
„Музика“
 ■ Учредителна конференция на 
Източноевропейска мрежа по 
философия на науката (EENPS 
2016)  
Организатори: департамент 
„Когнитивна наука и 
психология“, департамент 
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„Философия и социология“
 ■ „25 години кризи, протести, 
мобилизации“ 
Организатори: департамент 
„Политически науки“, Френски 
културен институт
 ■ „Личността в медиите и в 
ПР-а“ 
Организатор: департамент 
„Масови комуникации“
 ■ „Култура и образование“ 
Организатори:  
Университетски театър, 
департамент „Театър“
 ■ „Иновации в икономиката“ 
Организатор: департамент 
„Икономика“

Семинари

 ■ Общоуниверситетски семинар 
„Действие, добродетел и 
щастие - „Никомахова етика“ 
на Аристотел“
 ■ Общоуниверситетски семинар 
„Подражание, събитие и модел 
за човек в „Поетика“ на 
Аристотел“
 ■ Общоуниверситетски семинар 
„Гражданското общество и 
политическата система в 
епохата на прехода“
 ■ Общоуниверситетски семинар 
„Контексти на европейските 
ценности“
 ■ Общоуниверситетски семинар 
„Права на човека“
 ■ Общоуниверситетски семинар  
„Четем Вера Мутафчиева“
 ■ Междууниверситетски семинар 
„Екологичното счетоводство 
в България – проблеми и 
перспективи“
 ■ Междудепартаментен семинар 

„Емисионните функции на 
Българската народна банка от 
нейното създаване до днес “
 ■ Практически семинар 
„Творческо писане на английски 
език“
 ■ Семинар на проф. Марио 
Карбота, флейта, Италия 
Организатор: департамент 
„Музика“
 ■ Инсталиране на Linux OS и 
основни команди за работа в 
терминален режим 
Организатор: департамент 
„Телекомуникации“
 ■ Да си деен, докато правиш 
нищо: преживяването на 
пространството през 
предметите (case study) 
Организатор: департамент 
„Антропология“
 ■ Изкуството на Кристо 
Явашев 
Организатор: департамент 
„Изящни изкуства“
 ■ Запознаване с творчеството 
на Рейналдо Ромарес - 
дизайнер на сценични костюми 
за латиноамерикански танци 
Организатори: департамент 
„Дизайн“, Столична община

Международни школи и 
фестивали 

 ■ XXI Международна 
ранноесенна школа по 
семиотика „Подходи в 
семиотичните изследвания
 ■ XXIIІ Международна лятна 
школа по когнитивна наука
 ■ ХVІIІ Лятна школа по връзки 
с обществеността
 ■ Трети международен 

студентски филмов фестивал 
„NEW WAVE“ 
Организатор: департамент 
„Кино, реклама и шоубизнес“
 ■ XIV Международен форум-
фестивал „Вселената на 
компютърната музика 2015“ 
Организатор: департамент 
„Музика“, УПИЗ за 
компютърно музициране и 
компютърна звукообработка

Майсторски класове

 ■ Майсторски клас на  
проф. Сузана Клинчарова 
„Арфата-извор на вдъхновение 
V”, “Paris toujours...”– арфа. Под 
патронажа на Н. Пр. Стефан 
Тафров - Посланик, Постоянен 
представител на България в 
ООН, Ню Йорк; Н. Пр. Ксавие 
Лапер дьо Кабан, Посланик на 
Франция 
в България и Н. Пр. Ангел 
Чолаков, Извънреден и 
пълномощен посланик във 
Френската република. 
Концерти: 02.04.2016 г., 
Университетски театър, НБУ; 
03.04.2016 г., Театър „Азарян“. 
 ■ VII майсторски клас на 
Людмил Ангелов, пиано. 
Провеждане: 20-30 юни 2016 г., 
Концерт: 30.06.2016 г., НДК. 
Стипендианти и наградени: 
Емануил Иванов, Мария-
Десислава Стойчева, Ана-
Мария Узунова, Кристиян 
Тодоров, Борис Узунов, Георги 
Василев. 
 ■ XVI Международен майсторски 
клас на Райна Кабаиванска. 
Под патронажа на г-н Росен 
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Плевнелиев, Президент 
на Република България. 
Провеждане: 8-24 септември 
2016 г. Галаконцерт:  
25.09.2016 г., Софийската опера 
и балет. Диригент: Найден 
Тодоров. Стипендианти: 
Страхиня Джокич (Сърбия), 
Александрина Михайлова 
(България), Бейбей Ли (Китай), 
Даниела Нинева, Марио 
Арсенов (България), Йонгхюн 
(Давиде) Риу, (Южна Корея), 
Марили Санторо (Италия). 
Със специалната подкрепа 
на: Фондация "Америка за 
България", Столична община, 
Фантастико, Vino Vino, Гранд 
Хотел София и др.
 ■ Лятна джаз академия на Милчо 
Левиев и Вики Алмазиду - 
„R&BB“ (Rythm & Bulgarian 
Blues)/“The Art of Singing”. 
Провеждане: 5-16 септември 
2016 г. Специален гост: Били 
Кобъм. Галаконцерт:  
16.09.2016 г., в 21:00 ч., Sofia 
Live Club. Стипендианти: 
Никола Константинов, 
Стилян Пенев (България), 
Акриви Аркекоглу, Елефтериа 
Мавромати, Евита Агаици, 
Зоуи Монтзоу, Христина 
Пападопулу (Гърция).
 ■ „Турандот“ от Джакомо 
Пучини с участие на артисти 
от Школата на Райна 
Кабаиванска. Провеждане: 
9, 11, 13 декември, 2016 г., 
Софийска опера и балет. 
Диригент: Никола Пашковски. 
Изпълнители: Ана Петричевич 
(Сърбия), Марили Санторо 
(Италия) в ролята на 
Принцеса Турандот; Димитър 
Арнаудов (България) в ролята 
на Император Алтум; 
Костадин Мечков (България) 
и Страхиня Джокич (Сърбия) 
в ролята на Тимур; Йонгхюн 
Риу (Корея), Таесунг Лий 
(Корея) в ролята на Калаф; 
Бейбей Ли (Китай) в ролята на 
Лиу и Стефано Ким (Корея), 
Жиангмин Конг (Китай), 
Мануел Родригез (Испания) в 
ролите на Пинг, Панг и Понг.

Концерти

 ■ Камерен концерт от цикъл 
„Солисти-интерпретатори“ - 
Жерар Пуле (цигулка), Милена 
Моллова (пиано) и Доминик 
дьо Вилиенкур (виолончело)
 ■ Концерт на студенти и 
курсисти от класа по цигулка 
на проф. Марио Хосен
 ■ Концерт по случай 1 октомври 
– световен ден на музиката
 ■ 166 години от смъртта на 
Фредерик Шопен 
 ■ Флейтисисимо 2015
 ■ Музика за китара от втората 
половина на XX в.

Изложби

 ■ „Рисуване, живопис и стъкло“
 ■ „30 години египтология в 
България“
 ■ Изкуството в НБУ без 
граници
 ■ „Пътят. Рисунки по четирите 
евангелия“ – самостоятелна 
изложба на проф. Николай 
Майсторов

 ■ „Ивайло Петров. Слово и 
образ“
 ■ „Поезия в рисунката“ 
 ■ „Кирилица и глаголица“
 ■ „Последните граждани на 
Кале“ – самостоятелна 
изложба-скулптура на 
Венцислав Занков
 ■ „Общностите и тяхната 
култура през призмата на 
фотографията“ – доц. д-р 
Васил Гарнизов и студенти по 
фотография

Спектакли

 ■ Премълчаното разказано
 ■ PLAYBACK
 ■ НЕОН – Протестиращо 
тяло/Празнуващо тяло
 ■ „Троянки“ от Еврипид
 ■ „Двама бедни румънци, 
говорещи полски“

Ревюта
 ■ Wormhole Fashion Show NBU 
2015
 ■ Ancient Egypt and Fashion in  
21 century“
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Преди всичко отново ще посрещнем новоприетите 
студенти, а и всички останали, в обновена среда – 
строим нов трети корпус, където ще се помещава 
университетският радио-телевизионен център, 
разширихме пространството на библиотеката 
и създаваме модерна книжарница. Изцяло новата 
визия на Втори корпус и пространството между 
двата корпуса ги превръща в място за срещи, 
почивка, забавления и учене. На второ място 
бих поставил акцент върху индивидуалните 
програми – имаме Бюро за индивидуални 
програми, което консултира всички желаещи 
студенти да създадат своя програма от курсове 
от различни специалности. Опитваме се да 
мотивираме търсещите студенти, да провокираме 
любопитството и амбицията на по-изявените 
колеги. И на трето място ще посоча обновяването 
на лабораториите, специализираните зали и 
аудиториите в университета. Стремим се да 
създадем среда, в която да се работи с възможно 
най-актуалната техника.

Интервю с проф. д-р Пламен Бочков, 
Ректор на Нов български университет, 

„Академика“,  1 октомври 2015 г.

НБУ разви широка палитра от програми в области, 
в които имаме висок рейтинг - между първите 
три университета в страната - психология, 
администрация и управление, графичен дизайн, 
мултимедия и компютърна графика, икономика, 
информатика и информационни технологии, 
право, архитектура, история и археология, музика, 
обществени комуникации, антропология, театрално 
и филмово изкуство. В други области имаме 
уникални програми - египтология, интериорен 

дизайн, мода, телекомуникации, туризъм, управление 
на бизнеса и предприемачеството. За нас от 
голямо значение обаче са индивидуалните програми, 
които студентите съставят сами от курсове, 
предлагани от различни департаменти, с помощта 
на академичен консултант.

Интервю с д-р Георги Текев, Изпълнителен директор 
на Нов български университет, сп. „Мениджър“, 

3 април 2016 г.

Чуждестранните студенти в Нов български 
университет учат по програми на английски, 
френски и италиански език. Едно от завоеванията 
ни е, че успяхме да разширим програмите на чужд 
език и това е най-важното, за да имаме студенти 
от чужбина в нашия университет. 
Амбицията ни е да привлечем чуждестранни 
студенти, които да имат желанието за обучение 
по български език в НБУ и съответно да се 
запишат в програми на български език.

Интервю с проф. Людмил Георгиев, член на 
Настоятелството на  Нов български университет, 

БТА, 2  ноември 2015 г.

Личните библиотеки на академик Вера Мутафчиева, 
професорите Александър Фол, Цеко Торбов, Боян 
Ничев, Георги Михайлов,  Магдалина Станчева, 
Питър Блек, Ричард Шнайдер и още видни родни 
и чужди учени се намират в Нов български 
университет. Дарените лично от тях или от 
наследниците им ценни колекции са на разположение 
на всеки интересуващ се. 

в. Стандарт, 8 август 2016 г.

Нов български университет има добри партньорски отношения както в националното медийно пространство, 
така и с чуждестранните медии. Представените откъси от журналистически материали са само част от приноса 
на медиите за публичния образ на университета. Нов български университет благодари на всички журналисти.

МЕДИИТЕ ЗА НБУ
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Финансовият отчет съдържа 
данни за приходите и 
разходите на НБУ за периода 
01.10.2015 г. – 30.09.2016 г. 
Посочен е делът на всеки 
показател в общата сума на 
приходите и разходите на НБУ 
за академичната 2015/2016  
година. Отчетът е приет от 
Настоятелството на НБУ на 
5.12.2016 г.

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на 
отчета за академичната 
2015/2016 година са представени 
приходите на НБУ за периода. 
Те са разделени според източника 
на приходи от такси, приходи 
от външни проекти и други 
финансови приходи. Общата сума 
на приходите е 32,648,760.77 лв.  
Приходите от такси включват 
всички постъпили средства от 
студентски такси за обучение. 
Сумата на този вид приходи за 
периода е 25,847,482.81 лв., или в 
относителен дял към общата 
сума на приходите на НБУ – 
79.17%. 
Приходите от проекти 
съдържат салдата от минали 
периоди и реално привлечените 
през отчитания период 
средства по външни проекти. В 
абсолютно изражение приходите 
по тази точка възлизат на 
4,189,367.15 лв., или 12.83% от 
общите приходи на НБУ.
В частта други приходи  се 
включват всички останали 
приходи за НБУ през учебната 
година като финансови приходи, 
наеми, административни такси 
и др. Общата им сума за периода 
е 2,611,910.81 лв., или 8.00% от 
всички приходи. 
В РАЗХОДНАТА ЧАСТ 
на финансовия отчет са 
отразени направените през 
периода разходи, необходими 
за поддържане и развитие на 
дейността на НБУ, както и 
тези, извършени във връзка с 
реализирането на вътрешно- 
и външнофинансирани 
проекти. Видовете разходи 
са систематизирани в 
следните основни пера: 
стратегическо и материално 
развитие; възнаграждения (на 
преподаватели, изследователи, 
административен и 
обслужващ състав); учебни 
програми и учебен процес; 
научноизследователска и 
международна дейност; 
библиотека и информационна 
дейност; социална дейност; 

административна дейност; 
данъци и осигуровки и 
продължаващи външни проекти. 
Общата сума на всички разходи 
за периода е 32,648,760.77 лв.
Разходите за стратегическо 
и материално развитие са в 
размер на 6,275,136.18 лв., или 
19.22% от общите разходи. 
Те включват финансиране на 
проекти за стратегическо 
развитие на учебната и 
изследователската дейност, 
издателска дейност, развитие на 
материалната база, капитално 
строителство и ремонтна 
дейност, майсторски класове, 
университетски театър, разходи 
по външни проекти. 
Разходите за възнаграждения 
включват заплатите на 
академичния, административния 
и обслужващия състав, 
хонорарите за преподавателска 
и научноизследователска дейност 
и свързаните с тях дейности. 
Общата сума на разходите по 
тази точка е 16,823,917.29 лв., 
или в относителен дял към 
общата сума на разходите 
на НБУ – 51.53%. От тези 
разходи 12,839,045.28 лв., или 
39.32% от общите разходи, са 
възнаграждения на преподаватели 
и изследователи и 3,984,872.01 лв., 
или 12.21% от общите 
разходи, са възнаграждения на 
административен и обслужващ 
състав.  
Разходите за учебните програми 
и учебния процес са в размер 
на  1,003,308.32 лв. –  3.07% от 
общите разходи и включват 
всички материални разходи, 
свързани с осигуряването на 
учебния  процес. 
Разходите за 
научноизследователска и 
международна дейност са в 
размер на 1,051,891.46 лв., или 
3.22% от общите разходи.  
Разходите за Библиотеката 
и информационната дейност 
са в размер на 524,240.46 лв., 
или 1.61% от  общата сума на 
разходите.  
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Разходите за социална дейност 
включват разходите за 
стипендии, безплатните учебни 
материали, безплатния достъп 
до интернет  за студентите, 
безплатните копирни услуги и 
др. Разходите са на стойност 
1,315,388.74 лв., или 4.03% от 
общите разходи. 
Разходите за административна 
дейност отразяват всички 
преки административни разходи, 
свързани с основната дейност 
на НБУ (ел. енергия, газ, охрана, 
телефон, пощенски разходи, офис 
материали и консумативи, и др.). 
Те са 1,725,513.37 лв., или 5.29% 

от общите разходи.  
За учебната 2015/2016 година 
данъците и осигуровките са в 
размер на 2,906,325.21 лв., или 
8.90% от общите разходи. 
Към края на академичната 
2015/2016 година наличността 
по външни проекти, които не са 
приключили е 1,023,039.74 лв., или 
3.13% от общите разходи.

ПРИХОДИ
(1+2+3)

РАЗХОДИ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Всичко

1. Приходи от учебни такси

2. Приходи от външни 
проекти

3. Други приходи

32,648,760.77 лв.

25,847,482.81 лв.

 4,189,367.15 лв.

2,611,910.81 лв.

100%

79.17%

12.83%

8.00%

Всичко

1. Стратегическо и 
материално развитие

2. Възнаграждения

3. Учебни програми и 
учебен процес

4. Научноизследователска и 
международна дейност

5. Библиотека и 
информационна дейност

6. Социална дейност

7. Административна дейност

8. Данъци и осигуровки

9. Продължаващи външни 
проекти

32,648,760.77 лв.

6,275,136.18 лв.

16,823,917.29 лв.

1,003,308.32 лв.

1,051,891.46 лв.

524,240.46 лв.

1,315,388.74 лв.

 1,725,513.37 лв.

2,906,325.21 лв.

1,023,039.74 лв.

100%

19.22%

51.53%

3.07% 

3.22%

1.61%

 4.03%

 5.29%

8.90%

3.13%


