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ИЗЯВЛЕНИЯ

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

Нов български университет
май 2019 г.

Нов български университет следва тенденцията 
на успехи и просперитет. Целта ни е запазвайки 
духа на НБУ да създадем условия за устойчивото му 
развитие. На базата на приетата Стратегия „НБУ 
2020“ се стремим да сме отворени към новостите 
и към реалностите в съвременния свят. Важно е 
продължаването на усилията на университетската 
общност за повишаване качеството на обучение, 
реализацията на нашите студенти и по-осезаемо 
градивно присъствие на НБУ в обществения живот 
на Република България.
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проф. д-р Пламен Бочков,
Ректор на 

Нов български университет
май 2019 г.

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. 

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 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!

Това, което днес ние правим в Нов български 
университет, е да създаваме отношение към 
студените, съобразено с техните индивидуални 
потребности, да допринасяме за тяхното 
образование, ценности, професионално развитие и 
среда така, че те самите да се чувстват сигурни в 
правенето на по-добрия свят. 

През академичната 2017/2018 година в Нов 
български университет сме постигнали много – 
високия стандарт на университетската среда, 
изграждането на пространства за обучение, 
съобразени с бизнеса, създаването на контакти 
с външната среда и отварянето на вратите на 
университета за добрите практики. Вече са факт 
редица специализирани учебни пространства, които 
са създадени с участието на различни инвестиции от 
водещи компании и институции. Успоредно на това 
нашата реформа осъществи и предизвикателството 
във всички програмни съвети да има представители 
от практиката – за да гарантираме качество във 
всички степени на висшето образование.

Нов български университет има вкус към 
доброто и красивото и затова е разпознаваем и 
обичан – нашата цел е това винаги да бъде в по-
висока степен.

 д-р Георги Текев,
Изпълнителен директор и Член на 

Настоятелството на 
Нов български университет

май 2019 г.
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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 създаденото през 1990 г. от проф. Богдан Богданов, д. н. и група български ин-
телектуалци 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 студен-
тите. Девизът на НБУ е Ne varietatem timeamus – Да не се боим от разнообразието.

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 
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 
 ■ науките за обществото
 ■ природните науки 
 ■ 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.

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

Визия – НБУ 2025

 ■ Стабилизиране на приема 
НБУ е образователен център, 
ориентиран към своите 
студенти, който осигурява 
обновяваща се учебна 
програма, фокусирана върху 
високото качество и насочена 
към компетенциите на XXI 
век.
 ■ НБУ е изследователски и 
творчески център за идеи, 
проекти и технологии, както 
за собственото си развитие, 
така и за да посреща нуждите 
на общественото развитие 
сега и в бъдеще.
 ■ НБУ има засилено публично 
присъствие за разпространение 
на своите постижения и 
утвърждаване на положителен 
и креативен имидж и 
повишаване на рейтинга на 
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университета в национален и 
международен план.
 ■ НБУ има изграден кампус 
с развита инфраструктура 
и висок стандарт на 
материалната база за 
осигуряване на академична 
среда. 

Стратегически проекти –  
2018-2020

 ■ Реформа на общото 
образование
 ■ Развитие на учебните 
програми
 ■ Развитие на преподавателския 
състав
 ■ Развитие на 
научноизследователската 
и творческата дейности 
на НБУ чрез приоритетни 
проекти
 ■ Развитие на материалната 
база
 ■ Комуникационна реформа

Нормативни актове

През академичната 2017/2018 
година са приети, изменени и 
допълнени следните нормативни 
актове:
 ■ Правилник за устройството и 
дейността на НБУ 
Изменен и допълнен от 
Настоятелството на  
27.11.2017 г. и 24.05.2018 г.
 ■ Наредба за финансовата 
дейност, имуществото и 
фондовете на НБУ 
Изменена и допълнена от 
Настоятелството на НБУ на 
24.05.2018 г.
 ■ Наредба за учебния процес в НБУ 
Изменена и допълнена от 
Академичния съвет на НБУ на 
22.05.2018 г.
 ■ Наредба за студентите в НБУ 
Изменена и допълнена от 
Академичния съвет на НБУ на 
25.9.2018 г.
 ■ Наредба за развитието на 
академичния състав на НБУ 
Изменена и допълнена от 
Настоятелството на НБУ на 
27.11.2017 г. и 24.05.2018 г.
 ■ Наредба за заетостта на 

преподавателите в НБУ 
Изменена и допълнена от 
Настоятелството на НБУ на 
24.05.2018 г.

Система за качествo

Анкетни проучвания

 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореност от курсовете 
и преподавателите 
Получени данни за 4205 курса 
и техните преподаватели 
през есенния и пролетния 
семестър. Средната оценка за 
удовлетвореност от курсовете 
е съответно много добър 4,41 
и 4,42 (макс. 5,00). Средната 
оценка за удовлетвореност от 
преподавателите е съответно 
отличен 4,52 и 4,50 (макс. 
5,00). Студентите са оценили 
като обективно оценяването 
в курсовете с оценка отличен 
4,53 през есенния семестър и 
отличен 4,50 през пролетния. 
Полезността на курсовете 
е оценена с отличен 4,54 за 
есенния и отличен 4,51 за 
пролетния семестър. 
 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореността на 
студентите от учебните 
програми 
Събрани са данни за 121 
програми. Средна оценка 
за всички програми: много 
добър 4,14 (по петобална 
скала от 1 до 5), което е 
повишен резултат с 0,07 
от предишната академична 
година. Обща средна оценка 
за бакалавърските програми: 
много добър 4,04. Обща средна 
оценка за магистърските 
програми: много добър 4,26, 
което е повишение с 0,26 
от миналогодишните 
резултати. Обобщената 
оценка от отговорите на 
допълнителните въпроси 
в анкетата е много добър 
3,99 (повишение с 0,06), 
а обобщената оценка за 
дейността на програмните 
консултанти е много добър 
4,44.

 ■ Анкетно проучване сред 
кандидат-студентите за 
техните нагласи и очаквания 
към НБУ 
Получени отговори от над 
1200 кандидати. Основният 
източник на информация 
за кандидатстващите в 
НБУ са неговите студенти 
(48,4%). Личните впечатления 
от университета (45,1%) 
и информацията от 
съучениците (28,8%) са 
също определящи за избора 
на кандидат-студентите. 
Основните предимства на 
НБУ кандидатите виждат 
в добрата практическа 
подготовка (75,6%), 
съвременната материална 
база (64,5%) и различното 
отношение към студентите 
(54,5%). Показателен факт е 
и устойчивият процент (над 
64%) на кандидатите, които за 
поредна година заявяват, че ще 
кандидатстват само в НБУ.
 ■ Анкетно проучване за 
удовлетвореност от 
административното 
обслужване 
В проучването взимат 
участие 2281 студенти. 
Проучването констатира 
повишена удовлетвореност 
от дейността на повечето 
административни 
структури – 60,6% 
удовлетвореност от 
дейността на отдел 
„Студенти“; 63,52 от 
дейността на ФБО; 61,77% 
от дейността на БФ; 66,64% 
от дейността на МФ; 61,86% 
от дейността на ФДЕПО. 
Програмните консултанти 
са се ползвали с доверието 
на 74,42% от студентите, 
а секретарите на 
департаменти – със 74,54%. 
Кариерният център е бил 
полезен с работата си според 
71,51% от студентите, а за 
работата на Библиотечния 
комплекс удовлетвореността 
е – 84,98%.
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АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА В НБУ

Нов български университет предлага бакалавърски програми с редовна и с дистанционна форма на обучение. 
През първите две години на бакалавърската степен – бакалавърска програма I част – обучението включва общо 
образование (общообразователни курсове за знания и за умения по чужд език, български език, компютри, спорт, 
изкуства или социални умения) и образование по избраната програма (двусеместриални курсове по основни научни 
направления и курсове от областта на програмата). Основните цели на обучението са постигане на специализи-
рана базова подготовка в професионалното направление на програмата, увеличаване дела на практическото уме-
ние и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието. Студентите, успешно преминали първата част на 
бакалавърската програма, продължават обучението си през третата и четвъртата година (бакалавърска про-
грама II част), като могат да продължат в бакалавърската програма, в която са се обучавали през първите две 
години; да изберат друга бакалавърска програма; да се обучават в основна major-програма и в minor-програма – 
втора специалност от същото или друго професионално направление, като при успех над добър (4.00) и набрани 
изискваните кредити от първата част на бакалавърската програма могат да запишат minor-програма – втора 
специалност безплатно; да се обучават едновременно в две или повече бакалавърски програми; да се обучават 
в индивидуална програма. Обучението в бакалавърските програми II част има за цел да осигури възможност за 
професионална реализация на студентите, да им даде необходимите практически умения в съответната област, 
както и достатъчна подготовка за избор на магистърска програма. Нов български университет предоставя въз-
можност и за съставяне на индивидуални бакалавърски програми – за студенти със специфични интереси, които 
искат да акцентират върху определени научни знания. Обучението в бакалавърските програми I част с редовна 
форма на обучение се осигурява от Факултета за базово образование, Бакалавърският факултет осигурява обу-
чението в бакалавърските програми II част с редовна форма на обучение, а Факултетът за дистанционно, елек-
тронно и продължаващо обучение администрира бакалавърските програми с дистанционна форма на обучение. 

Програмна дейност

 ■ Провежда се обучение в 
51 програми за степен 
„бакалавър” с редовна форма 
на обучение: 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), 
Визуални изкуства, Връзки 
с обществеността, 
Германистика (Немски език, 
култура и литература), 
Гражданска и корпоративна 
сигурност, Графичен дизайн, 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

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), 
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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), 
Мода, Мрежови технологии 
(на английски език), Музика, 
Мултимедия и компютърна 
графика, Неоелинистика 
(Новогръцки език, култура и 
литература), 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 контролинг, 
Театър, Телекомуникации 
и компютърни технологии, 
Управление на туризма, 
Управление на бизнеса и 
предприемачество, Философия, 
Финанси, Фотография.
 ■ Провежда се обучение 
в 6 програми за степен 
„бакалавър” с дистанционна 
форма на обучение: 
Счетоводство и контролинг, 
Екология и опазване на 
околната среда, Маркетинг, 
Финанси, Управление на 
туризма, Управление на 
бизнеса и предприемачество.
 ■ Обучават се студенти в 54 
minor-програми. 
 ■ Приемат се 2 нови minor 
програми – втора специалност: 
Гражданско образование, 
Визуална естетика. 
 ■ Приемат се 12 нови 
бакалавърски курса.
 ■ Приемат се студенти в 19 
бакалавърски програми на 

НБУ от 31 професионални 
гимназии и колежи на 
базата на сключени 
договори за образователно 
сътрудничество.
 ■ Осъществява се първата 
фаза на кредитната реформа, 
водеща до увеличаване на 
специализираните курсове 
в бакалавърските програми 
I част и чуждоезиковото 
обучение в бакалавърските 
програми ІІ част.
 ■ Реформират се 
общообразователните курсове 
за компютърни умения, като 
се въвежда електронен курс 
по компютърни умения; 
общообразователните курсове 
по български език, като се 
извършва структурна промяна 
в тематичния план и се 
въвежда електронно текущо 
оценяване. 

Студенти

 ■ Общ брой студенти в 
бакалавърски програми с редовна 
форма на обучение – 5260
 ■ Общ брой студенти в 
бакалавърски програми с 
дистанционна форма на 
обучение – 544
 ■ Общ брой студенти в 
minor програми – втора 
специалност – 462
 ■ Дипломирани студенти за 
степен „бакалавър“ – 956
 ■ Дипломирани студенти 
за степен „професионален 
бакалавър“ – 17 

Преподаватели 

 ■ Академичният състав 
на Факултета за базово 
образование се увеличава с 
четирима нови преподаватели 
– ас. Борислава Димова, ас. д-р 
Захарина Петрова–Проданова, 
ас. д-р Стоян Мишев и ас. 
Слав Ангелов; академичният 
състав на Бакалавърския 
факултет се увеличава с 
трима нови преподаватели: 
гл. ас. д-р Росица Голева, доц. 
д-р Николай Петров, Нели 

Маринкова; академичният 
състав на Факултета за 
дистанционно, електронно 
и продължаващо обучение 
се увеличава с един нов 
преподавател – гл. ас. д-р 
Едуард Маринов. 

Проекти

 ■ Пътуващ семинар „Траки, 
елини и македонци: Естетика 
и култура на Беломорието“
 ■ Пътуващ семинар „Текстилът 
– изкуство, културна 
технология и наследство“
 ■ Практически семинар 
„Усвояване на първоначални 
операторски техники“
 ■ Студентска изложба 
„Дигитални колажи с 
Photoshop“
 ■ Студентски семинар 
„Екология и околна среда“ 
 ■ Практическо обучение 
на студенти по сензорна 
терапия в логопедичен център 
„Сивена“, гр. Пловдив
 ■ Студентска изложба 
„Кориците на Vogue“
 ■ Лятна школа по антропология 
„Етнографското наследство 
на селото: Ритуалната 
култура в градските музеи“
 ■ Участие на студенти от 
НБУ в модното събитие 
„Sofia Green Fashion Days“
 ■ Практики по керамика и 
порцелан в завод „Идеал 
Стандарт“ гр. Севлиево и 
фирма „Тера“, гр. Червен бряг
 ■ Годишна конференция на 
департамент „Когнитивна 
наука и психология“ и Зимна 
школа по когнитивна наука
 ■ Проект 10 филма за 10 дни 
2018 (10х10х18) 
 ■ Участие на студенти по 
управление на бизнеса в 
ТФ Фест 2018 – „Млад 
предприемач“ в гр. Пловдив
 ■ Практика по анализ и оценка 
на конкурентоспособността в 
туризма, гр. Велинград
 ■ Теренно изследване на 
студенти по администрация и 
управление.
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МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Нов български университет 
предлага магистърски 
програми с редовна и с 
дистанционна форма на 
обучение. След получаване 
на бакалавърска степен 
обучението може да продължи 
в магистърска програма в 
същата или в различна област. 
Магистърските програми 
в НБУ са професионални 
и изследователски. 
Приоритетни за НБУ са 
тематичните програми 
с външна подкрепа, с 
международно академично 
участие – осигуряващи 
специализации, възможности 
за връзка с практиката, 
богата изследователска 
работа. В преподавателските 
екипи се привличат утвърдени 
имена от бизнеса, политиката 
и обществената сфера. 
За кандидат-студенти, 
завършили бакалавърски 
програми в област, 
различна от избраната 
магистърска програма, се 
предлагат подготвителни 
модули. Голяма част от 
магистърските програми 
предлагат и възможност 
за обучение на студентите 
с квалификационна степен 
„Професионален бакалавър” от 
професионалното направление 
на програмата – чрез записва-
не на надграждащ семестър. 
Нов български университет 
предоставя възможност и за 
съставяне на индивидуални 
магистърски програми – за 
студенти със специфични 
интереси, които искат да 
акцентират върху определени 
научни знания. Магистърските 
програми с редовна форма на 
обучение се администрират 
от Магистърски факултет, а 
Факултетът за дистанционно, 
електронно и продължаващо 
обучение администрира 
магистърските програми 
с дистанционна форма на 
обучение. 

Програмна дейност

 ■ Осигурява се прием и 
обучение в 104 магистърски 
програми с редовна форма 
на обучение, в 10 от които 
преподаването е на чужд 
език, в професионалните 
направления – Филология, 
История и археология, 
Философия, Социология, 
антропология и науки за 
културата, Психология, 
Политически науки, Социални 
дейности, Обществени 
комуникации и информационни 
науки, Право, Администрация 
и управление, Икономика, 
Туризъм, Науки за земята, 
Информатика и компютърни 
науки, Комуникационна 
и компютърна техника, 
Архитектура, строителство 
и геодезия, Обществено 
здраве, Теория на изкуствата, 
Изобразително изкуство, 
Музикално и танцово 
изкуство, Театрално и 
филмово изкуство, Национална 
сигурност.

 ■ Обучават се студенти в 
8 магистърски програми 
с дистанционна форма 
на обучение – Банков 
мениджмънт, Бизнес 
администрация, Бизнес 
комуникации, Международен 
алтернативен туризъм, 
Мениджмънт на 
туристическия бизнес, 
Управление на туризма, 
Маркетинг мениджмънт, 
Управление и развитие на 
човешките ресурси, Екологични 
експертизи и контрол
 ■ Приема се нова 
магистърска програма с 
дистанционна форма на 
обучение – Управление на 
здравеопазването.
 ■ Приемат се 16 нови курса за 
магистърските програми с 
редовна форма на обучение – 
Журналистика 3.0 (онлайн 
преса, радио и телевизия), 
Журналистика и ПР, 
Когнитивна наука (на англ. 
ез.), Право, Управление на 
здравеопазването, Филмово 
и телевизионно изкуство, 
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Реклама и бранд мениджмънт, 
Архитектура, и 4 нови курса 
за магистърските програми 
с дистанционна форма на 
обучение.

Студенти

 ■ Общ брой студенти в 
магистърски програми с 
редовна форма на обучение – 
1854
 ■ Общ брой студенти в 
магистърски програми с 
дистанционна форма на 
обучение – 181
 ■ Дипломирани студенти за 
степен „магистър“ – 914 

Преподаватели

Академичният състав на 
Магистърския факултет 
се увеличава с четири нови 
преподаватели: ас. д-р Екатерина 
Цветанова, ас. д-р Христина 
Дякова, ас. д-р Дафинка Сидова и  
ас. д-р Михаел Димитров. 

Проекти

 ■ Пътуващ семинар до Рилски 
манастир – МП „Сравнително 
изкуствознание“
 ■ Провеждане на зимно училище 
„Лидерство за организационно 
съвършенство“
 ■ Пътуващ семинар 
„Съвременно изкуство и 
култура в Габрово и Трявна“ 
 ■ Закупуване на фолклорни 
костюми 

 ■ Изкуствата в НБУ гостуват 
в галерия „Любен Гайдаров“ 
– дворец на културата, гр. 
Перник
 ■ Магистърски стаж – 
асистиране на режисьор в 
професионален театър при 
произвеждане на театрален 
спектакъл
 ■ Конференция „Идентичност и 
артификация на реалността 
в изкуството, дизайна и 
архитектурата“
 ■ Провеждане на 
кандидатстудентска 
кампания за пролетен прием 
в магистърските програми на 
департамент „Политически 
науки“
 ■ Отбелязването на Деня 
на Конституцията 
и представянето на 
парламентарни дебати в 
Учредителното събрание в гр. 
Велико Търново
 ■ Международна научна 
конференция „Нови технологии 
в диагностиката и терапията 
на нарушения в развитието“
 ■ Стенна творба – проектирана 
и предназначена за 
екстериорно пространство на 
сграда в оживено централно 
място в Студентски град 
 ■ Провеждане на обучение за 
идентификация и контрол на 
ГМО в България
 ■ Позициониране на НБУ 
като водеща образователна 
институция в страната в 

областта на дизайна
 ■ Пътуващ семинар „България – 
кръстопът на култури“ 
Източна Македония 
 ■ Дипломна изложба на МП 
„Стайлинг“ 
 ■ VIII Годишна изложба 
Арх&УрБан’2018 „Модерност и 
устойчивост“ на студентите 
по архитектура в НБУ
 ■ IV конференция 
Aрх&УрБаН’2018 
Модернизъм и устойчивост“ 
с международно участие 
„Архитектура и природа“
 ■ Изложба „Fashion Mix”, Дни на 
изкуствата, НБУ
 ■ Култура и география на 
виното – пътуващ еднодневен 
семинар до с. Могилово
 ■ Участие на представител на 
НБУ в международна среща на 
студенти по архитектура – 
EASA 2018 в Риека, Хърватия 
 ■ Лабораторно оборудване и 
консумативи за аудиторни 
курсове и практически занятия 
на студенти по химия
 ■ „Гилгамеш“ – спектакъл. 
Участие в рамките на МТФ 
„Варненско лято“
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ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Докторските програми на 
Нов български университет 
обучават редовни 
докторанти и докторанти на 
самостоятелна подготовка. 
По предварително обявени 
от департаментите теми 
се приемат докторанти 
със стипендия от НБУ. 
Обучението включва 
научноизследователска 
(творческа) дейност, 
докторантски минимуми по 
специалността и по чужд 
език, докторантски курсове 
и семинари, преподавателска 
дейност. Обучението в 
докторските програми води 
до получаване на степента 
„Доктор”. Докторските 
програми се администрират 
от Магистърски факултет. 

Програмна дейност

 ■ Осигурява се прием и обучение 
в 36 докторски програми в 
професионални направления – 
Филология, История и 
археология, Философия, 
Психология, Политически науки, 
Обществени комуникации и 
информационни науки, Право, 
Администрация и управление, 
Икономика, Туризъм, 
Архитектура, строителство и 
геодезия, Теория на изкуствата, 
Изобразително изкуство, 
Театрално и филмово изкуство, 
Национална сигурност.
 ■ Приема се 1 нова докторска 
програма – Исторически 
изследвания.
 ■ Провежда се докторантско 
училище, което обединява 
работата на докторантите 
от всички докторски програми. 

Докторанти

 ■ Общ брой докторанти – 46
 ■ Защитили докторанти – 27

Конкурси за прием на редовни 
докторанти със стипендия

 ■ 8.2 Изобразително изкуство 
(ДП „Визуални-пластични 
изкуства), тема: „Иновативни 

техники в изкуството и 
архитектурата от стъкло“)
 ■ 3.9 Туризъм (ДП „Туризъм“), 
тема: „Интензифициране на 
развлекателния потенциал на 
градския туризъм“)
 ■ 2.1 Филология (ДП „Теория и 
история на литературата“), 
тема: „Психолингвистични 
подходи за терапия при деца с 
аутизъм“)
 ■ 3.2 Психология (ДП 
„Обща психология“), 
тема: „Ментализация и 
темперамент при патологични 
личностни организации“).

Конкурси за прием на редовни 
докторанти с такса

 ■ 3.6 Право (ДП „Граждански 
процес“), тема: "Производство 
по колективни искове" 
 ■ 3.2. Психология (ДП „Обща 
психология“)
 ■ 2.2. История и археология 
(ДП „Египтология“)
 ■ 3.5. Обществени комуникации 
и информационни науки 
(ДП „Медии и обществени 
комуникации“), тема: 
„Предизвикателства 
пред връзката между 
ПР образованието и ПР 
практиката“
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 ■ 8.3 Музикално и танцово 
изкуство (ДП „Музика“)
 ■ 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата (ДП 
„Антропология“)
 ■ 9.1. Национална сигурност (ДП 
„Стратегии и политики на 
сигурност“), тема: „Структура 
и динамика на умишлените 
убийства в Република България 
в периода 1990-2015 г.“
 ■ 9.1. Национална сигурност 
(ДП „Стратегии и политики 
на сигурност“), тема: 
„Организация и тактика на 
оперативно-издирвателната 
дейност за превенция и 
разкриване на престъпления“ 
 ■ 4.6 Информатика и 
компютърни науки (ДП 
„Информатика“), тема: 
„Холистичен подход за 
управление на качеството на 
софтуерното производство“ 

Защитени докторски 
дисертации

 ■ „Формиране на комуникативна 
компетентност по английски 
език за специални цели чрез 
работата със специализиран 
текст“ – Албена Стефанова
 ■ „Изборното законодателство и 
проблемът за противодействие 
на изборните нарушения и 
манипулации в България (2010-
2015)“ – Александър Димитров
 ■ „Вероятностни подходи към 
потвърждението. Ролята на 
приорните вероятности в 
правенето на извод в полза 
на най-доброто обяснение“ – 
Антон Дончев 
 ■ „Дизайн на печатните издания в 
България в края на 19 и началото 
на 20 век (1878-1944 г.)“ – Биляна 
Валентинова Стоименова 
 ■ „Система за управление на 
рисковете от ПТП в градска 
среда“ – Богдан Милчев
 ■ „Семантични и структурни 
особености на онкологичната 
терминология на английски 
език в съпоставка с български 
език“ – Бойка Петкова
 ■  „Дрехата под влияние на 

пространството“ – Динка 
Якимова-Касабова 
 ■ „Адаптиране на модела на 
Алтман за оценка на риска 
от фирмена несъстоятелност 
за българските условия“ – 
Екатерина Цветанова
 ■ „Символ и функционалност в 
дизайна на монети“ – Елена 
Тодорова
 ■ „Правна природа на плана за 
оздравяване на търговец в 
производството по несъстоя-
телност“ – Eмил Радев
 ■ „Оркестрацията и 
аранжиментът като средство 
за стимул на творческата 
инвенция. Принципи и 
възможности“ – Емил Трайчев 
 ■ Българското културно 
наследство на английски 
език – измерения на 
комуникативността“ – Живко 
Христов
 ■ „Политики и практики 
за трансформиране на 
организационната култура 
в силова институция в 
България“ – Иван Иванов
 ■  „Звукът в киното и 
телевизията. Съвременни 
тенденции и реализация в 
България“ – Калин Каралеев
 ■ „Властта в ситуация: 
теоретични и емпирични 
аспекти“ – Леа Вайсова 
 ■ „Неоосманизмът в Република 
Турция. Обособяване и 
ценностен корпус“ – Мартин 
Табаков
 ■ „Техники и методи за графична 
реконструкция на недвижими 
археологически паметници“ – 
Миглена Райковска 
 ■ „Съдебно усмотрение при 
определяне на наказанието“ – 
Милена Рангелова 
 ■ „Динамика на сигурността в 
Междинна Европа (1990-2015 г.)“ 
– Михаел Димитров
 ■ „Анимационният типаж. 
Анализ и развитие (1906-2012)“ 
– Пенчо Кунчев 
 ■ „Организационни и 
административни проблеми 
при въвеждането на 

е-управлението в Република 
България“ – Петър Алексиев
 ■ „Социалната мисия и 
социалните практики на 
християнските изповедания в 
България през периода 1879-
1949 г.“ – Румяна Лечева 
 ■ „Политики на трудовата 
заетост за социално включване: 
на примера на ромите и 
бежанците в България“ („Employ-
ment policies for social inclusion: 
the case of Roma and refugees in 
Bulgaria”) – Стана Илиева 
 ■ „Управление на дистанционното 
обучение във ВУ: форми, 
тенденции и перспективи“ – 
Христо Чукурлиев
 ■ „Семиотични подходи за 
изследване на корпоративната 
комуникация в новите 
медии“ – Ягодина Къртунова
 ■ „Ситуиране на театралния 
спектакъл в поредица „Ритуал-
Театър-Ритуал“ – Възкресия 
Вихарова
 ■ „Ролята на някои 
контекстуални фактори при 
усвояването на имплицитни 
и експлицитни знания и 
овладяването на английски език 
като чужд“ – Мариана Гоцева 

Проекти

 ■ Годишна докторантска 
конференция на НБУ – 2018 г.
 ■ XIII Научна конференция за 
докторанти и постдокторанти 
с международно участие „Млад 
научен форум за музика и танц“
 ■ Съвместен докторантски 
семинар – кръгла маса 
към департамент „Чужди 
езици и култури”, НБУ и 
Катедра по методика на 
чуждоезиковото обучение, 
СУ, „Св. Климент Охридски” 
на тема „Актуални проблеми 
и съвременни тенденции в 
развитието на езиковедските 
и дидактическите изследвания”
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Нов български университет 
подкрепя неконвенционалните 
форми на учене, разширяването 
на обхвата на продължаващото 
обучение в нови области; 
привличането на интереса на 
обществото към дейността на 
НБУ извън обсега на класическото 
висше образование. Центърът за 
професионално и продължаващо 
обучение (ЦППО) към Факултета 
за дистанционно, електронно 
и продължаващо обучение 
(ФДЕПО) 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 др. Центърът организира 
обучения, свързани с изпълнение на 
обществени поръчки и проекти, 
индивидуални и корпоративни 
обучения по чужд език; 
консултиране на потенциални 
клиенти във връзка с нуждите 
им от обучение. ИТ Трейнинг 
центърът на НБУ провежда 
целогодишно компютърни 
обучения и сертификационни 
изпити за ИТ администратори на 
водещи световни компании. Чрез 
лицензираните си ИТ академии се 
предлагат обучения за ECDL, MOS, 
Cisco, Microsoft, Linux, VMware, 
Android и др. Към факултета 
работи Център „Българо-
европейски културни диалози”, 
който е методически ръководител 
на галерия UniArt на НБУ. 
Факултетът за дистанционно, 
електронно и продължаващо 
обучение, към който е ЦППО, 
успешно премина към новия 
сертификат за качество ISO 
9001:2015

Програмна политика 

 ■ Провежда се обучение в 
13 програми и курсове за 
продължаващо обучение – 
Археологически полеви школи 
(съгласно Рамков договор 
за сътрудничество между 
НБУ и Фондация „Балканско 
Наследство“); Козметична/
естетична/хирургия – на 
английски език за чужденци; 
Арт терапия; Учител по 
чужд език – английски език; 
Учител по …; Квалификационна 
програма „Учител по …“ 
и „Ресурсен учител“ за 
италиански граждани; 
Курсове по чужд език за 
външни граждани – групово 
и индивидуално, обучение по 
български език за чужденци; 
обучение на служители от 
Ръководство въздушно 
движение (РВД); Опреснителни 
курсове по български за 
студенти; Лятно училище по 
български език за чужденци; 
Индивидуални музикални 
курсове по пиано, цигулка, 
флейта, оперно пеене, поп и 
джаз пеене; „Монтесори класна 
стая – основни дейности, 

подход и практики в ученическа 
възраст 1-4 клас“; Компютърна 
академия IT STEP; Академия за 
културен мениджмънт 2018“ 
/по програмата е сключено 
тристранно споразумение 
между НБУ, Гьоте-институт 
България и Асоциация за 
развитие на София (от името 
на Столична община). 
 ■ Приемат се нови програми 
и курсове за продължаващо 
обучение – програма Училищна 
психология, Методология на 
терапевтичното изследване, 
Invitro – методики в 
репродуктивната биология, 
Приложение на дигиталните 
технологии в началното 
образование.
 ■ Разработват се програми за 
професионална квалификация 
учител и ресурсен учител.
 ■ Провежда се Софийско 
бизнес училище 2018 – след 
подписан Меморандум за 
сътрудничество със Сдружение 
„Реформ Юнион Клуб“.
 ■ Провежда се Ученически 
дискусионен форум на тема: 
„Холистичен поглед към 
агресията“. Съвместна 
инициатива с Българската 

ПРОДЪЛЖАВАЩО И НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
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асоциация на училищата 
БАЧУ. 
 ■ Провеждат се публичните 
лекции „Делото Норис срещу 
Ирландия в Европейския 
съд по правата на 
човека“ – сенатор Дейвид 
Норис, член на Горната 
камара на Парламента в 
Ирландия; „Представяне на 
Европейската архитектурна 
студентска асамблея“ – 
Теодор Узунов, Мартин 
Вандов, Константин 
Евтимов, Васил Вандов, 
Александър Ангелов – EASA.
 ■ Организират се XVIII 
Международен майсторски 
клас на Райна Кабаиванска с 
галаконцерт в Софийската 
опера и балет и втори 
галаконцерт в Бургаската 
опера; постановка на операта 
„Норма“ с участието на 
артисти от Школата 
на Райна Кабаиванска; 
концерт „Тенорите на Райна 
Кабаиванска“; Лятна джаз 

академия на професор Милчо 
Левиев и Вики Алмазиду 2018; 
Девети майсторски клас на 
професор Людмил Ангелов в 
НБУ; Седми майсторски клас 
на проф. Сузана Клинчарова 
(арфа).
 ■ Провежда се обучение и 
сертификационни изпити 
за ИТ администратори на 
водещи световни компании – 
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. Подписва се 
договор с PALO ALTO USA за 
лицензиране на нова академия 
в НБУ за обучение на мрежови 
инженери по сигурност.
 ■ Организира чрез 
Франкофонски център за 
академични постижения 
Дни на Франкофонията 

в НБУ, Представяне на 
франкофонските програми на 
НБУ, Публична лекция „Зет 
поколението и нови тенденции 
в електронното обучение 
на чужди езици“ – гл. ас. д-р 
Милен Шипчанов, постоянен 
междудепартаментен 
франкофонски семинар 
„Сюрреални срещи“, кръгла 
маса „Мозъчните тръстове 
начин на употреба“. 
Представяне на Френския 
институт за международни 
отношения (IFRI), Бал на 
Франкофоните в НБУ, Цикъл 
от лекции „Les nouveaux lieux 
de l'économie : l'Economie 
sociale et solidaire (France, 
Argentine, Bulgarie)” и др. 

Студенти и курсисти

Общ брой обучаеми в програми 
и курсове за продължаващо 
обучение – 1335
Общ брой свидетелства и 
сертификати – 381
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През академичната 2017/2018 година се създава Кандидатстудентски 
информационен център като структура в Централна студентска 
администрация. От 10 септември 2018 г. центърът прераства в 
самостоятелна структура към Зам.-ректора по учебната дейност на 
НБУ – Кандидатстудентски и студентски информационен център. В 
структурата на центъра влиза консултативен съвет и три отдела – 
„Привличане и консултиране на кандидат-студенти“, „Консултиране 
на студенти“ и „Рекламно-информационни материали“. Дейността на 
центъра обхваща – индивидуалните консултации на кандидат-студенти 
и студенти за избор на програма, изготвянето на профил на кандидат-
студента, привличането на кандидат-студенти, задържането и 
консултирането на студентите, създаването на печатни и електронни 
рекламно-информационни материали, представящи Нов български 
университет. В университетския уебсайт – www.nbu.bg, меню „Кандидат-
студенти“ се разработват новите модули – „Консултиране и събития“ 
и „Най-често задавани въпроси“, поставящи началото на нови практики 
за индивидуални консултации за кандидат-студенти, периодични 
информационни дни и събития, консултиране за избор на програма, 
комуникация с училища, родители и партньорски организации.

Кандидатстудентска кампания

 ■ Обявеният от НБУ прием 
за програмите за степен 
бакалавър, както и за 
магистърски програми „Право“ 
и „Архитектура“ е 2060 души. 
 ■ Кандидатстудентската 
кампания за академичната 
2017/2018 година показа 
увеличение при явилите се на 
Тест по общообразователна 
подготовка и увеличение на 
кандидат-студентите спрямо 
предходната година. 
 ■ Кандидатите по първо желание 
за прием в първи семестър на 
бакалавърските програми и 
магистърски програми „Право” 
и „Архитектура“ e 2403 
(увеличават се с 38 в сравнение 
с 2016/2017 г. – 2365).
 ■ Най-предпочитаните програми 
след средно образование са: 
Управление на бизнеса и 
предприемачество, Графичен 
дизайн, Информатика, 
Психология, Интериорен 
дизайн, Право, Кино и 
телевизия, Информационни 
технологии, Реклама, 
Управление на бизнеса и 
предприемачество (ДО).
 ■ Записаните студенти през 
2017/2018 година са 1854 (със 
199 повече в сравнение с 

2016/2017 година – 1655). 
 ■ Прехвърлените студенти 
от други висши училища в 
първи курс на бакалавърските 
програми са – 101.
 ■ Броят на кандидат-
студентите в магистърските 
програми е 1047. Най-
предпочитаните магистърски 
програми са – Бизнес 
администрация – ДО, 
Управление на проекти по 
информационни технологии, 
Реклама и бранд мениджмънт, 
Маркетинг мениджмънт, 
Софтуерни технологии в 
Интернет, Счетоводство и 
одитинг и др.

Кандидат-студенти

 ■ Провеждат се 15 сесии 
на ТОП, за които са 
регистрирани 4796 явявания.
 ■ Общ брой кандидат-студенти 
за НБУ – 3570.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за програмите с 
ТОП е 2403.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за бакалавърски 
програми след професионални 
гимназии и колежи е 120.
 ■ Броят на кандидат-
студентите за магистърските 
програми е 1047.

СТУДЕНТИ И ПОСТИЖЕНИЯ
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

 ■ Средният резултат от ТОП 
за всички сесии е 46,73 точки.

Събития и рекламно-
информационни материали 

 ■ На 29 март 2018 г. в 
НБУ се провежда Ден на 
отворените врати. През 
месец септември се организира 
кандидатстудентски 
информационен ден в НБУ-
София. 
 ■ Нов български 
университет участва в 
кандидатстудентските борси 
в София, Пловдив, Варна, 
Бургас, кандидатстудентските 
изложения „Световно 
образование“ и „Образование 
без граници“, София, 
Международната 
кандидатстудентска борса в 
Букурещ, Румъния. 
 ■ За кандидат-студентите се 
издава Кандидатстудентски 
справочник, Брошура за 
чуждестранни кандидат-
студенти, Информационна 
брошура на НБУ на 
български и английски език, 
Ориентационна програма за 
чуждестранни студенти.



17

През академичната 2017/2018 година се създава Системата за тюторство на НБУ, която има за цел да развива 
контактите и партньорството между студентите и преподавателите, да подпомага академичния живот 
на студентите във всички аспекти на тяхното следване и да създава благоприятни условия за студентски 
инициативи, споделяне на опит, добри практики и преживявания. Системата за тюторство се създава по 
идея на Настоятелството от екипа на Бакалавърски факултет. Тюторите са академични съветници, които 
предлагат индивидуални насоки на студентите. Свои тютори могат да изберат всички студенти в първи курс 
на бакалавърските програми на НБУ. В новата структура на Кандидатстудентски и студентски информационен 
център започва да работи отдел „Консултиране на студенти“ с приоритетни дейности – вътрешната 
мобилност в обучението, движението между възможните избори, които студентите на НБУ могат да правят, 
създаването на индивидуални програми, отговарящи на специфичните интереси на студентите, дефинирането 
на професионалната насоченост на студентите.

Обучаеми

Общият брой на обучаемите е 
9204, от които:

 ■ студенти 7869
– 7150 редовно обучение
– 719 дистанционно обучение

 ■ 1335 курсисти в курсове и 
програми за продължаващо 
обучение.

Чуждестранни студенти

През академичната 2017/2018 г. 
в НБУ се обучават 344 
чуждестранни студенти. Най-
предпочитаните програми за 
чуждестранните студенти са: 
БП Психология (на англ. ез.), 
БП Приложни чужди езици за 
администрация и управление (на 
английски и втори чужд език), 
БП Политиката и обществото 
(на англ. ез.), БП Мрежови 

технологии (на англ. ез.), МП 
Архитектура, МП Право и др. 

Мобилност на студентите 

 ■ Външна мобилност:
– 484 студенти от други 
висши училища и след висше 
образование избират да 
продължат обучението си в 
НБУ.
– 222 студенти на НБУ са 
продължили обучението си 
в други висши училища (в 
страната и в чужбина).

 ■ Вътрешна мобилност:
– 228 студенти са променили 
програмата си в рамките на 
университета.  

Дипломирани студенти

 ■ Издадени са 1942 дипломи, 
от които 17 за степен 

СТУДЕНТИ

„професионален бакалавър“,  
956 за степен „бакалавър”,  
914 за степен „магистър” и  
27 за степен „доктор”. 
 ■ Издадени са 121 
свидетелства за чужд език 
и 260 удостоверения за 
професионална квалификация и 
преквалификация. 

Стипендии

През академичната 2017/2018 
година за студентите от 
отделните факултети на 
НБУ се отпускат общо 246 
стипендии:

 ■ От фонд „Стипендии“ на 
Настоятелството на НБУ – 
222 стипендии
– 169 академични стипендии, 
разпределени по факултети 
както следва:
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ФБО и БФ – 150, от 
които 30 за новоприети 
студенти;
МФ – 19;

– 53 социални стипендии, 
разпределени по факултети 
както следва: 

ФБО и БФ – 47, от които 
4 за новоприети студенти;
МФ – 6;

 ■ Стипендии за докторанти – 4.
 ■ Стипендии от външни 
източници – 48, от които 
Фондация „Контакти 
без ограничения“ – 15 
продължаващи стипендии и 
9 стипендии за новоприети 
студенти; Фонд „Райна 
Кабаиванска“ – 7, Фонд „Милчо 
Левиев и Вики Алмазиду“ –  
13; Международно биенале 
по стъкло – 3; Стипендия за 
обучение по арфа от Сузана 
Клинчарова – 1. 

Студентски труд и стаж

По системата за студентски 
труд и стаж през академичната 
2017/2018 година в различните 
университетски структури са 
били ангажирани 58 студенти: 
33 през есенния семестър и 
25 през пролетния семестър. 
От тях 10 са работили срещу 

пълната семестриална такса, 41 
срещу почасово заплащане, а 7 
са получили кредити за проведен 
стаж към съответната програма.

Студентски награди

 ■ Награда „Студент на 
годината“ – Здравко Донев – 
студент в бакалавърска 
програма „Мрежови технологии 
(на английски език)“, НБУ
 ■ Трето място за медиатор 
на Студентски форум и 
състезание по медиация – 
Даяна Къчева, НБУ
 ■ Второ място за отбор 
адвокат/клиент – Богдан 
Петков и Кира Георгиева, НБУ
 ■ Специална награда за най-добра 
преговорна стратегия на екип 
адвокат/ клиент – Богдан 
Петков, НБУ 
 ■ Награда за отлично 
представяне на актьорите 
на Балкански фестивал на 
камерния театър – студенти-
актьори от спектакъла „Шега 
в две действия“
 ■ Първо място на Национален 
конкурс за студентска статия 
– Гергана Праматарова, НБУ
 ■ Второ място на Национален 
конкурс за студентска статия 

– Северина Орешкова, НБУ
 ■ Второ място в категория 
„Студентски проект“, BAPRA 
Bright Awards 2018 – Диана 
Кирова и Виолета Николова – 
бакалавърска програма „Връзки 
с обществеността“
 ■ „Най-добър туристически 
агент“ на XXI Международен 
панаир на учебно-
тренировъчните фирми – 
Любомила Павлова, БП 
„Управление на бизнеса и 
предприемачество“, майнър 
програма „Туризъм“
 ■ Награда на студентите на 
Националния кръг на XIV 
Международен конкурс за 
студенти по архитектура 
Сен-Гобен „Мулти-комфортна 
къща“ – Амер Баруди и 
Алла АлМаллах от МП 
„Архитектура“
 ■ Трета награда на Националния 
студентски конкурс за 
най-добра разработка на 
туристическа тематика на 
XV Международно изложение 
„Културен туризъм 2018“ – 
Велико Търново – Екатерина 
Иванова, бакалавърска 
програма Туризъм, майнър 
програма Връзки с 
обществеността 
 ■ Голямата награда за Най-
добра студентска статия 
на франкофонска тематика, 
написана и публикувана на 
българската уеб страница на 
Уикипедия – Лора Иванова, 
бакалавърска програма 
„Приложни чужди езици за 
администрация и управление“
 ■ Първо място „Плуване“ 
(мъже) – Стоичко Стоицов – 
БП „Управление на бизнеса и 
предприемачество“; ІІ място 
„Плуване“ (мъже) – Георги 
Стоянов – БП „Туризъм“
 ■ Трето място „Плуване“ 
(жени) – Кристина Томова – 
МП „Право“ и Нели 
Кънчева – БП „Интериорен 
дизайн“ – Националните летни 
студентски игри „Летен 
университет“, 2018
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Алумни общността на Нов български университет продължава връзката на завършилите студенти с 
университета. Членове на Алумни общността могат да бъдат бивши студенти на НБУ както и всички, които 
са били академично обвързани с него. Алумни общността на Нов български университет има две основни цели – да 
утвърждава и подобрява имиджа на университета и да спомага ефективната връзка на университета с бизнеса. 
Регистрацията за Алумни общността на НБУ се извършва през университетския уебсайт – https://nbu.bg/bg/
alumni/registraciq-v-alumni-obshtnost. За формирането на алумни общността на НБУ – проучване на реализацията 
на възпитаниците на НБУ, информиране на възпитаниците на НБУ за събития от университетския живот 
отговаря Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси към Централна университетска администрация. 
През академичната 2017/2018 година се разработва и специална секция „Алумни на успеха“, в която завършилите 
студенти могат да споделят своите постижения – https://nbu.bg/bg/alumni/alumni-na-uspeha.

Алумни срещи и постижения

 ■ Бал на алумни-франкофони 
на НБУ – организира се от 
Франкофонски център за 
академични постижения и 
Център за кариерно развитие 
и обучителни ресурси с цел 
да изгради трайна връзка 
между поколенията студенти-
франкофони и академичната 
общност на университета.
 ■ Публична лекция „Българското 
парламентарно участие 
в Председателството на 
Съвета на Европейския съюз“ 
с водещ Еньо Савов – алумни в 
магистърска програма „Право“.
 ■ Привличане на алумни от 
департамент „Право“, 
действащи магистрати в 
практическата подготовка на 

два отбора на НБУ за участие 
в Национално състезание за 
решаване на наказателно-
правни казуси
 ■ Изграждане на активен 
алумни клуб към департамент 
„Когнитивна наука и 
психология“ – среща със 
завършили студенти от 
програмите „Психология“ 
„Когнитивна наука“, 
„Психология на развитието“, 
„Клинична психология“ и 
„Организационна и социална 
психология“.
 ■ Алумни събиране 2017 на 
студентите от програмите 
на департамент „Масови 
комуникации“. 
 ■ Първа награда в конкурс 
„Фасади, цветове, хармония“ 

АЛУМНИ

печели Деляна Кирова, 
завършила магистърска 
програма „Архитектура“, член 
на алумни общността на НБУ.

Алумни клубове

 ■ Алумни клуб към департамент 
„Икономика“
 ■ Алумни клуб към департамент 
„Администрация и управление“
 ■ Алумни клуб „Клинична 
психология – психоаналитична 
перспектива“
 ■ Алумни клуб към департамент 
„Масови комуникации“
 ■ Алумни клуб към департамент 
„Право“
 ■ Алумни клуб към департамент 
„Кино, реклама и шоубизнес“
 ■ Алумни клуб към департамент 
„Дизайн“
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За кариерното развитие на 
студентите в Нов български 
университет и за осигуряването 
на актуални обучения за 
академичната общност се грижи 
Центърът за кариерно развитие 
и обучителни ресурси (ЦКРОР). 
Основните дейности на центъра 
са свързани с – кариерното 
консултиране на студентите – 
срещи с работодатели и 
вдъхновяващи хора, представяне 
на стажантски програми, 
работилници за изготвяне на 
документи за кандидатстване 
за работа (CV, мотивационно 
писмо). За преподавателския 
и административния състав 
центърът организира обучения 
за развитие на професионални 
компетенции – академично и 
административно обслужване 
на студентите, форми 
на преподаване, социални, 
компютърни, езикови умения и 
др. През академичната 2017/2018 
година 203 работодателски 
организации са потърсили 
услугите на Център за кариерно 
развитие и обучителни ресурси, 
от които 80 са нови контакти, 
на сайта на университета са 
публикувани 547 обяви, подходящи 
за работа и стаж на студенти.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Кариерни събития

 ■ Форум „Кариери и студенти“, 
в който участват 28 големи 
български и международни 
компании, предлагащи 
стажантски и работни 
позиции в различни бизнес 
сектори – сферата на 
ИТ, телекомуникации, 
консултантски фирми, рекламни 
агенции, търговски фирми, 
финансови институции и банки. 
По време на форума се изгражда 
консултативен център, в който 
участие взимат шест водещи 
НR специалисти от различни 
компании.
 ■ Международен проект „Ден 
на отворените врати“ в 
Европейска централна банка – 
състоял се във Франкфурт 
на Майн. Основната цел на 
международния проект е 
насочена към възможностите, 
които предоставя 
Европейската централна банка 
като работодател.

Срещи и обучения

 ■ „Уроци по пътя към успеха“ с 
Евгения Пеева, основател на 
фондация „Заедно в час“
 ■ „Защо да бъда преподавател в 
21 век ?“ – дискусия между ОЦ 
Британика и студенти
 ■ „V-RAY СТАНИ ЧАСТ ОТ 
МАГИЯТА!“ – специалисти 
от Chaos Group разказват за 
Владимир Койлазов, спечелил 
Оскар за цялостен принос в 
развитието на визуалните 
ефекти в киното. Представя 
се професията на 3D артист. 
 ■ „Данъците са интересни. Знаете 
ли защо?“ – представители на 
Делойт запознават студентите 
със същността, възможностите 
и предизвикателствата, които 
съдържа в себе си професията 
на Данъчен консултант 
 ■ „SUMMERJOBS – Как 
младите хора най-често 
стават жертви на трафик на 
хора, когато кандидатстват 
за работа“ – Фондация А21
 ■ „Как да стана част от 

организацията AIESEC? 
Възможности за стаж в 
чужбина“ – студентите се 
запознават с доброволческите 
стажове в чужбина 
 ■ „Умения за управление на 
кариерата“– Selfinvest, Таня 
Терзийска – сертифициран 
кариерен консултант 
 ■ „Ефективно управление на 
времето“ – Фондация „Заедно 
в час“ 
 ■ „Банка ДСК – В търсене на 
таланти“ - Банка ДСК представя 
възможностите за кариерно 
развитие на студентите 
на НБУ, включително за 
провеждане на стаж и 
постъпване на работа в банката
 ■ „АЙ БИ ЕМ – представяне на 
възможности за стаж и работа 
в организацията“ – АЙ БИ 
ЕМ представя възможности за 
стаж и работа пред студенти 
от НБУ, обучаващи се в 
програми на „Телекомуникации“ 
и „Информационни технологии“

Реализирани студентски 
стажове и практики 

 ■ Бакалавърски факултет – 
стаж – 1534 студенти, 
практика – 1647 студенти.
 ■ Магистърски факултет – 
стаж – 1305 студенти
 ■ Проект 
BG05M20P001-2.002-0001 на 
МОН „Студентски практики 
– Фаза 1”, финансиран от ОП 
НОИР –1146. 

Обучения за академичния и 
административния състав

 ■ „Записване на новоприети 
студенти” 
 ■ „Въвеждащо обучение на 
тютори“
 ■ „Новият регламент за защита 
на личните данни”
 ■ „Програмна схема – випуск 
2019/2020 и промяна на 
кредитната система в НБУ”
 ■ „Разглеждане на различни 
казуси, свързани с публикуване 
на информация на сайта и 
политиката на GDPR”
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В преподавателския състав на Нов български университет се разпознават академични лица с важен принос 
в различни научни области, привличат се изявени практици от бизнеса и изкуството. През академичната 
2017/2018 година Наградата на Ректора на НБУ за най-добър преподавател се присъжда на проф. д-р Христо 
Тодоров от департамент „Философия и социология“ и член на Настоятелството на НБУ. Националната 
наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ за 2018 г. печели проф. Михаил Неделчев, департамент „Нова 
българистика“, за принос към развитието на българската литература, литературната наука и критика, както 
и за приноса му към академичното образование по българистика и хуманитарното образование в НБУ. 

Нови почетни професори на  
Нов български университет

Проф. Анри Кулев – за 
всеотдайна преподавателска 
работа в НБУ като основател 
на програма „Анимационно 
кино“ и за постиженията му 
като художник и режисьор във 
всички жанрове на анимацията. 
(30.11.2017 г.)
 
Проф. д-р Марин Маринов – за 
всеотдайна преподавателска 
работа в НБУ и приноса му за 
усъвършенстване на учебните 
програми по математика, 
за активната му дейност в 
развитието на департамента по 
информатика, на магистърските 
и докторски програми, за 
приноса му към управлението 
на университета. Академична 
лекция: „Изследователски подход 
в обучението по математика“ 
(26.03.2018 г.)

Проф. Сузана Клинчарова – за 
дългогодишния успешен проект 
„Арфата – извор на вдъхновение“, 
за разностранната международна 
концертна дейност и невероятно 
професионално пресъздавания 
широк стилов репертоар. 
(15.12.2018 г.)

Развитие на академичния 
състав

 ■ За професори са избрани – 
Росен Стоянов, Димитър 

Вацов, Светла Христова, Иво 
Драганов, Орлин Тодоров.
 ■ За доценти са избрани – Деница 
Топчийска, Анна Пампулова, 
Венцислав Занков, Георги И. 
Петков, Илия Кожухаров, 
Цветалина Петкова.
 ■ За главни асистенти са 
избрани – Светлозар Василев, 
Владимир Маринов, Елена 
Спасова, Маргарита Мишева, 
Юлияна Хаджичонева, Методи 
Методиев, Кирил Костов.
 ■ За главен асистент с 
преминаване от друго висше 
училище е назначен – Едуард 
Маринов.
 ■ За преподаватели са избрани – 
Георги Цонев, Димчо Тилев.
 ■ За асистенти са назначени – 
Слав Ангелов, Екатерина 
Цветанова, Захарина Петрова, 
Стоян Мишев, Михаел 
Димитров, Борислава Димова, 
Христина Дякова, Ангел Коцев, 
Дафинка Сидова.

Публикации и цитирания

 ■ Общият брой публикации – 
статии, студии, доклади, научни 
съобщения, монографии, на 
преподаватели от НБУ, е 918.  
22% от общия брой публикации 
е в реферирани издания или в 
чуждестранни издания. 
 ■ Преподавателите на НБУ са 
цитирани 1823 пъти. Най-
голям е броят цитирания в 
областта на когнитивната 
наука, клиничната и социална 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ И 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

психология, изкуствознанието, 
археологията, съвременните 
визуални изкуства, 
философията и социологията, 
като и в сферата на 
иновативния мениджмънт и 
публичното управление.

Преподавателски награди

 ■ „Златен ритон“ за най-добър 
анимационен филм: „Вятър 
работа“ – сценарист Христо 
Ганев, режисьор и художник-
постановчик проф. Анри Кулев 
 ■ Орден за офицерско звание 
Академичните палми 
на Република Франция – 
Славянка Стамова, директор 
на БП „Мениджмънт 
на хотелиерството и 
ресторантьорството“ и на 
МП „Управление на луксозното 
хотелиерство“
 ■ Медицински „Оскар“ от 
Националните медицински 
награди – проф. Ивайло 
Търнев, д.н., член на 
Настоятелството на НБУ
 ■ Грами за Латино музика – хора 
„Нови български гласове“ на 
НБУ с диригент  
доц. д-р Георги Петков 
 ■ Награди „Успех“ за 
академичната 2017/2018г., 
връчени от Ректора на НБУ 
на Програмните съвети 
„Информатика“, „Кино 
и телевизия“, „Право“, 
„Психология“, „Администрация 
и управление“
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През академичната 2017/2018 година основни изследователски области, в които преподаватели, докторанти и 
студенти на НБУ работят, са: социална, клинична психология и когнитивна наука; сравнително изследване на 
европейските ценности; България в контекста на развитието на Европа в ново и най-ново време, история на 
международните отношения и дипломация, съпоставка на националната и международните правни системи; 
модерни социални теории, приложни етики и философия на образованието, социологията на ценностите; 
влиянието на дигиталната ера върху семиотиката и комуникациите. НБУ продължава успешно да развива 
изследвания в областта на информатиката, съвременните компютърни науки, телекомуникационни системи и 
технологии. Нови области на изследвания, които НБУ развива, са в областта на биологията, биоразнообразието, 
съвременни физически изследвания. Сред значимите събития на университета са XVIIІ Международен майсторски 
клас с галаконцерт на Райна Кабаиванска в Софийска опера и балет и концертът „Тенорите на Райна Кабаиванска“ 
в Зала „България“, международните конференции „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения 
в развитието“, „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, 
„Тракийската ономастика в Египет – нови находки и проучвания“, „Променящият се град“, „Правата на 
гражданите и тяхната защита“, кръглите маси – „Университетът среща музея – нематериалното културно 
наследство и неговото представяне“, „Статукво, предизвикателства и проблеми в публичната администрация“, 
Софийско бизнес училище, Лятното финансово училище, съвместно с Бенчмарк, Лятната школа по когнитивна 
наука с международно участие, Лятната школа по връзки с обществеността „Трансформация в обществото“, 
Международната ранноесенна школа по семиотика. 

Изследователски проекти 

 ■ Пета вълна на мегапроект 
„Европейското изследване на 
ценностите“
 ■ Университетски речник. 
Основни понятия
 ■ Популяризиране на 
философското архивно 
наследство в НБУ
 ■ Литературата на НРБ в 
архивите с лимитиран достъп
 ■ Майсторски клас „Бизнес 
лидерство“ 
 ■ „Миграцията – травми 
в прехода“ – съвместно 
с международния 
психоаналитичен университет 
в Берлин
 ■ „Политическо образование“, 
съвместно с Институт по 
публични политики и фондация 
„Ханс Зайдел“
 ■ Прогнозиране на бъдещи 
ситуации по аналогия
 ■ Обработка и лабораторни 
анализи на метални суровини и 
артефакти, събрани вследствие 
на експедиции по проект 
АрхГео
 ■ Педагогически и технологични 
аспекти на образователните 
компютърни игри
 ■ Политики за намаляване на 
социалното изключване на 
възрастните хора в България

 ■ Иновации за интелигентно 
управление на сгради от 
културното наследство
 ■ Речник на антропологичните 
термини
 ■ Национална идентичност, 
музеи, граници
 ■ Съвременни миграционни 
процеси 
 ■ Националните празници като 
форма на свободното време
 ■ „Достъп до информация и 
обществени комуникации – 
практическа програма“ към 
„Отворено общество“ 
 ■ Теренни археологически 
изследвания в община Сливница 
и Драгоман 
 ■ Теренно изследване 
„Комуникативни практики в 
община Хисаря“ 

Художествено-творчески изяви

 ■ Майсторски клас на Райна 
Кабаиванска
 ■ Клавирен майсторски клас 
на проф. Людмил Ангелов 
„Големите пианисти – 
композитори“
 ■ Лятна музикална академия 
под ръководството на Милчо 
Левиев – джаз и класическо 
пиано, импровизации;
 ■ Академия за онлайн реклама
 ■ Арт школа с участието на 

студенти по изкуствата 
 ■ Представяне на съвременното 
изкуство и дизайн от НБУ в 
Барселона
 ■ „Ние Гераците“, под 
ръководството на доц. 
Снежина Петрова 
 ■ Отбелязване творческия 
юбилей на проф. Георг Краев
 ■ Международен студентски 
кинофестивал „Нова вълна“
 ■ Дни на Изкуствата в НБУ 
 ■ Театрален фестивал „Следата“
 ■ Концертната дейност 
на Камерата Орфика и 
концертите в рамките 
на цикъл „Солисти – 
интерпретатори“

Общоуниверситетски и 
междудепартаментни семинари

 ■ „Дипломатът на 21 век. Да 
разбираме дипломацията и 
дипломатите“ – департаменти 
„Адмнистрация и управление“ 
и „Политически науки“, 
модератор д-р Георги Текев
 ■ „Българска памет и съвест 
за тоталитарната държава – 
исторически и юридически 
разказ“ – департаменти 
„Право“, „История“, 
„Политически науки“
 ■ „Какво ми/ни се случи след 
1989 година?“ – департаменти 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
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„История“, „Право“, 
„Политически науки“
 ■ „Права на човека“ – 
департаменти „Право“, 
„Политически науки“, 
„Здравеопазване и социална 
работа“
 ■ Читателски клуб – Център за 
книгата, департаменти „Нова 
българистика“ и „Философия и 
социология“
 ■ Съставяне на „Университетски 
речник. Основни понятия“
 ■ „Медии и литература“ – 
департаменти „Масови 
комуникации“ и „Нова 
българистика“
 ■ „Дизайн и литература” – 
департаменти „Нова 
българистика“ и „Дизайн“
 ■ „Работилница за 
антропологични филми“ – 
департаменти „Антропология“ 
и „Кино, реклама и шоубизнес“
 ■ „Градски пространства и 
визуални комуникации“ – 
департамент „Антропология“ 
и департамент „Дизайн“

Семинари на департаментите 

 ■ Департамент „Антропология“ 
– „Антропологични четения“, 
„Гражданското общество и 
политическата система в 
епохата на прехода“, „Визуална 
антропология“
 ■ Департамент „Археология“ 
– „Археология – открития и 
проблеми“
 ■ Департамент „Архитектура“ 
– „Архитектурно ателие“
 ■ Департамент „Администрация 
и управление“ – „Актуална 
икономика и бизнес“, 
„Мениджмънт и лидерство“, 
„Социално отговорен туризъм“
 ■ Департамент „Дизайн“ – 
„Дизайн, креативно мислене“
 ■ Департамент „Здравеопазване 
и социална работа“ – 
„Представяне на случай“, 
„Електронното здравеопазване“
 ■ Департамент „Изящни 
изкуства“ – „Изкуство и форма“
 ■ Департамент „Икономика“ – 
„Финансово управление 

и контрол“, „Актуална 
икономика и бизнес“ 
 ■ Департамент „Информатика“ 
– „Регулярен методически 
семинар“
 ■ Департамент „История“ – 
„История и съвременност“
 ■ Департамент „Изкуствознание 
и история на културата“ – 
„Визуалният образ“, „Разговори 
за българската култура Ad hoc“
 ■ Департамент „Кино, реклама 
и шоубизнес“ – „Филмотечно 
кино“, „Ново българско кино“, 
„Анимационен семинар“
 ■ Департамент „Когнитивна 
наука и психология“ и 
Изследователски център 
„Когнитивна наука“ – „Памет 
и аналогия“, „Методически 
семинар“
 ■ Департамент „Масови 
комуникации“ – „Знания за ПР 
практици и журналисти“
 ■ Департамент „Музика“ – 
„Музикални субхоризонти“, 
„Солисти интерпретатори“, 
„Музика и култура“
 ■ Департамент „Национална и 
международна сигурност“ – 
„Езици на сигурността“
 ■ Департамент „Нова 
българистика“ – 
„Литературноисторическа 
школа“, „История на 
литературата на НРБ – 
модели и подходи“
 ■ Департамент „Политически 

науки“ – „Запознаване с 
дипломацията и дипломатите“, 
Политически дебати“ 
 ■ Департамент „Право“ – 
„Права на човека“ „Българска 
памет и съвест за 
тоталитарната държава – 
исторически и юридически 
разказ“
 ■ Департамент „Природни 
науки“ – „Терра Ностра“, 
„Терра Ностра – Джуниър“
 ■ Департамент 
„Средиземноморски и Източни 
изследвания“ – „Култура на 
Източното Средиземноморие“ 
 ■ Изследователски център 
„Български институт по 
египтология“ – „Слово и 
изображение“
 ■ Департамент „Театър“ – 
„Шекспир – версии“
 ■ Департамент 
„Телекомуникации“ – Регулярен 
научно-методически семинар
 ■ Департамент „Философия и 
социология“ – „Настоящето и 
бъдещето на университета“
 ■ Департамент „Чужди езици и 
култури“ – „Език, литература, 
култура“, „Актуални проблеми 
на чуждоезиковото обучение“
 ■ Югоизточноевропейски център 
за семиотични изследвания“ – 
„Среща с бранд мениджърите 
в България“, „Дигитална 
епоха в семиотиката и 
комуникациите“
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През академичната 2017/2018 
година Нов български 
университет е работил по 
общо 46 проекта с външно 
финансиране, от които 11 
са приключили изпълнението 
си, 16 са продължили своята 
реализация, 19 нови проекта са 
били подкрепени и са започнали 
осъществяването си. От тях 
20 проекта са образователни,16 
проекта – изследователски, 
8 – творчески и 2 – 
институционални. Централният 
фонд за стратегическо развитие 
на НБУ разглежда през учебната 
2017/2018 година общо 122 
предложения за финансиране на 
проекти. От тях са одобрени 
111 – 55 през есенния семестър 
и 56 през пролетния семестър. 
Нов български университет 
е член на редица национални 
и международни асоциации 
и дружества, сред които 
Европейска университетска 
асоциация (EUA), Европейска 
асоциация за международно 
образование (EAIE), 
Франкофонска университетска 
агенция (AUF), Институт за 
международно образование (IIT), 
Международна асоциация за 
семиотични изследвания (IASS), 
Международен институт 
по административни науки 
(IIAS), Европейски консорциум 
за политически изследвания, 
Международна PR организация 
(IPRA), Европейска асоциация 
на студентите по театър 
(EAST), Европейска лига на 
институтите по изкуствата 
(ELIA), Асоциация на 
езиковите тестови центрове 
в Европа (ALTE). Нов 
български университет има 
институционални споразумения 
и договори с университети и 
образователни институции 
в Европа, Америка, Азия, 
Австралия, по силата на които 
се реализира студентската и 
преподавателската мобилност 
и се разработват съвместни 
учебни и изследователски 
проекти и програми.

Нови външни проекти

 ■ Иновационни модели 
за повишаване но 
конкурентоспособността на 
земеделските стопанства
 ■ Национално съфинансиране по 
проект СА15122 „Намаляване 
на социалното изключване на 
възрастните хора“
 ■ Национално съфинансиране 
на проект СOST №TD1406 
„Иновации за интелигентно 
управление на сгради от 
културното наследство“ 
(i2MHB)
 ■ Нелинейно взаимодействие 
и поляризационни ефекти на 
свръхкъси лазерни импулси в 
диеликтрични среди
 ■ Експериментално и 
теоретично изследване 
на свръхбърза динамика 
на процеси, индуцирани 
при субпикосекундна 
лазерна нанообработка на 
полупроводници с широка 
забранена зона
 ■ FID: To fulfill the impossible 
dreams – REC-AG
 ■ Добрите практики в 
училищното образование – 
програма „Еразъм +“
 ■ EU Youth Power – програма 
„Еразъм +“
 ■ Регионална интердисцирплинарна 
платформа за обучение – HUB 2
 ■ K-TRIO-3 – Учените в 
триъгълника на знания – 
Хоризонт 2020
 ■ Цялостна предварителна оценка 
на въздействието на проект на 
Закон за социалните услуги
 ■ Европа в моята професия – 
Еразъм +, Жан Моне
 ■ E-Leadership Trainer 
Accelerator – КД2 
Стратегически партньорства
 ■ E.R.W. – Empowering of Roma 
Women for Roma Children 
Education – REC-RDIS-DISC-AG
 ■ Know How Center on Alternative 
Care – Towards Establishing Child-
centered System in Bulgaria – OAK 
Foundation – Institutional Grant
 ■ „Историята ти в мен“
 ■ Събуждане на паметта 
за Магдалина Станчева – 

археолог на София и български 
представител в ЮНЕСКО – 
Министерство на културата
 ■ Участие със спектакъл в 
Международен фестивал 
на театралните училища 
„Истрополитана 2018“, 
Братислава
 ■ Дигитални образователни 
мостове – e-start@school – 
подкрепа от Google

Вътрешни проекти

Централен фонд за 
стратегическо развитие на НБУ

Семинари, публични лекции, 
конференции, фестивали:

 ■ Официално посещение на проф. 
Роналд Роунър в НБУ
 ■ „Двете лица на писателя: 
Персонални казуси в 
източноевропейските 
литератури”
 ■ Съвместен докторантски 
семинар – кръгла маса към 
департамент „Чужди езици и 
култури”, НБУ и Катедра по 
методика на чуждоезиковото 
обучение, СУ, „Св. Климент 
Охридски” 
 ■ Солитонни решения за някои 
многокомпонентни нелинейни 
уравнения на Шрьодингер
 ■ Национална научна 
конференция „10 години 
България в Европейския съюз”
 ■ Провеждане на международна 
научна конференция 
„Съединението прави силата”
 ■ Конференция „Асиметрични 
заплахи, хибридни войни 
и влиянието им върху 
националната сигурност”
 ■ Презентация на резултатите 
от Петата вълна на 
Европейското изследване на 
ценностите – European Values 
Study (EVS)
 ■ Младите хора и езика на 
омразата
 ■ Международен студентски 
филмов фестивал „НОВА 
ВЪЛНА” – пето издание
 ■ Майски дни на дизайна 2018 
 ■ Национален отворен форум 
„Следата” 2018 г.

ПРОЕКТНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
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Участие на преподаватели и 
студенти в международни научни 
форуми, конференции, семинари и 
фестивали:

 ■ Участие в годишната 
конференция на Society for 
Neuroscience, Вашингтон
 ■ Участие в международна 
конференция по социални науки, 
организирана от Университета 
на Лотарингия, Мец, Франция 
 ■ Участие в научен форум в 
Университета на Лодз, Полша
 ■ Участие в международна 
конференция „Between narcissism 
and entitlement: Self-enhancement 
in a cross-cultural perspective” 
 ■ Участие в международен 
уъркшоп „Обяснителна 
мощност”, Женева
 ■ Участие в Конференцията 
на IASA и Карловия 
Университет, Прага
 ■ Участие в международна 
конференция „Отвъд всички 
граници: Анатолия през 
I хилядолетие пр. Хр.”
 ■ Участие в VII Международен 
конгрес по междуличностно 
приемане – отхвърляне, 
Атина, Гърция
 ■ 14 Международна конференция 
по информатика и обучение по 
информатика – Бостън, САЩ
 ■ Участие в 15 конференция на 
Европейската асоциация на 
социалните антрополози
 ■ Участие в 12 Европейски 
конгрес по термичен анализ и 
калориметрия за представяне на 

експериментални резултати за 
устойчиво използване на природни 
ресурси и опазване на околната 
среда (Брашов, Румъния)
 ■ 7th Italian Conference on 
Social and Environmental Ac-
counting Research – Account-
ing, Accountability and Soci-
ety, Университет на Урбино 
„Карло Бо”, Италия
 ■ Мястото на културата 
в обучението по език и 
междукултурното общуване
 ■ Участие в 7 международна 
конференция „Международна 
конференция по пространно 
познание”, Рим, Италия
 ■ Участие на общата конференция 
на Европейския консорциум по 
политически науки /ECPR Gen-
eral conference, Хамбург, Германия 
 ■ Интегриран подход при 
преподаването на литература 
и изкуства в средните 
общообразователни училища в 
България
 ■ PRIX EUROPA 2017 – фестивал 
за документални, игрални 
филми, телевизия, радио и нови 
интерактивни медии в Европа
 ■ Участие на фрагменти от 
пърформънса „Моят живот. 
Да имаш ляв палец!” work-
in-progress, Македония – 
Интернационален театрален 
фестивал „Plays without mask, 
theatre without discrimination” 
 ■ Участие на танцова формация 
„Тропанка” в Дните на 
българската култура, фолклор 

и традиция в Охрид 
 ■ Гилгамеш – в рамките на 
МТФ „Варненско лято”
 ■ Участие в Международния 
театрален фестивал в Сибиу 
(FITS), Румъния – платформа 
Sibiu Performing art market
 ■ Участие в седмица на модата 
в гр. Тараз, Казахстан – Taraz 
fashion week

Изложби, представления, 
концерти, филми:

 ■ Авторски проект на Моника 
Попова участието на поета 
Иван Кулеков в изложбата 
„1+1=1+1” в „Галерията за 
съвременно изкуство”, 
ул. „Шипка” №6 
 ■ 15 години Университетски 
смесен хор „Фолк-джаз 
формация” на НБУ
 ■ Преоткриване на наследства – 
кръгла маса, изложба и 
модно ревю (със знака на 
Международната година на 
културното наследство – 
ЮНЕСКО)
 ■ Спектакъл „Рибарски свади” 
от Карло Голдони, реж. Елена 
Панайотова
 ■ Реализиране на театрален 
спектакъл „Изход” – по текст 
на Йоана Мирчева, носител на 
наградата от първото издание 
на конкурс за драматургично 
писане 2017 г. 
 ■ Представление „Плешивата 
певица” от Йожен Йонеско
 ■ Разпространение на театрален 
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спектакъл „Ние, Гераците”
 ■ Овча Купел (Ovcha Kupel): A 
Promenade Performance Project 
in Sofia 
 ■ Габриеле Нисим в НБУ: 
Авторът на „Човекът, който 
спря Хитлер” 
 ■ Самотата на надеждата: 
половин век по-късно
 ■ Представяне на „Творческа 
работилница по композиция” на 
проф. Стефан Драгостинов в 
НБУ в рамките на Фестивала 
MOUSIKĒ-TÉCHNĒ
 ■ 1968-ма: 50 години по-късно
 ■ Музикален спектакъл – продукция 
на дипломанти от НБУ 
 ■ Заснемане на музикален 
видеоклип – „Drown in sins”
 ■ Кръв от къртица
 ■ Късометражен филм 
„Седемнайсет”
 ■ Визуални ефекти за игрален 
филм „Имало една война”

Провеждане на проучвания, 
работа на терен и изследвания:
 ■ Национална политика, музеи 
и граници (антропологическо 
изследване)
 ■ Множествени идентичности 
в движение: българите 
мюсюлмани (Златоградско и 
Гоцеделчевско)
 ■ Атеистичната политика на БКП
 ■ Петата вълна на Европейско 
изследване на ценностите 
(European Values Survey – 
EVS) – етап II
 ■ Петата вълна на Европейско 
изследване на ценностите 
(European Values Survey – 
EVS) – етап III
 ■ Забравените бележити 
българи – Никола Стоянов
 ■ Забравените българи – Никола 
Стоянов – продължение
 ■ Университетски сенати
 ■ Археологически разкопки в 
Египет (сезон 7)
 ■ Подготвяне на поредица от 
публикации на основата на 
общоуниверситетски семинар 
„Гражданското общество и 
политическата система в 
епохата на прехода”
 ■ Жива памет. Интелектуалци 

за социализма и постсоциализма 
(2017-2019 г.) – етап I и II
 ■ Магдалина Станчева – 
Археологът на София – I етап
 ■ НБУ чете, превежда и анализира: 
из кореспонденцията на проф. д-р 
Ц. Торбов и на Николай Дончев

Уъркшопи, школи и стажове с 
участието на студенти:
 ■ Международен проект за 
обучение за работа с 3D 
керамичен принтер към УПИЗ 
„Керамика”
 ■ Ателие „Ритъм и текст” с 
композитора Асен Аврамов
 ■ АРТ ШКОЛА – Варвара 1 и 2
 ■ XXIII Международна 
ранноесенна школа по 
семиотика „Любов и секс в 
дигиталната епоха”
 ■ Девета анимационна 
работилница Варвара 2018
 ■ Обмен на студентски стаж 
по договор с Академията в 
Светли над Сазава
 ■ Лятна школа по антропология 
„Етнографското наследство 
на селото: Руралната култура 
в градските музеи” 
 ■ Втора лятна школа по превод 
на тема: Специализиран превод 
(туризъм и административни 
текстове)

Пътуващи семинари:
 ■ Янина – столицата на Епир
 ■ Скопие и Скопско в историята

Игри и състезания с участие на 
студенти:
 ■ Участие в Международно 
студентско състезание по 
програмиране 
 ■ Средношколски конкурс по превод 
на английски, испански, немски, 
италиански и френски език
 ■ Литературен конкурс за 
средношколци, изучаващи 
английски език 
 ■ Симулация на съдебен процес: 
Убеди ме – победи ме!
 ■ Зимен университет 2018 Боровец

Други научни, образователни и 
творчески проекти:
 ■ Реализация на сътрудничество 

по Договора между НБУ 
и Московския държавен 
лингвистичен университет 
 ■ Редактиране (proofreading) 
на авторски текст „Semiot-
ics of colours in the Bible” за 
Издателство De Gruyter Mou-
ton в рамките на поредицата 
„Semiotics of Religion”
 ■ Отпускане на стипендии на 
изявени студенти за участие в 
Софийско бизнес училище 
 ■ Международен конкурс за млад 
моден дизайнер „ideamoda” 
 ■ Конкурс за нова пиеса на НБУ и 
Лаборатория за писане на пиеси
 ■ Разширяване влиянието 
на научната периодика, 
публикувана от НБУ
 ■ Архангелите

Нови международни 
споразумения за сътрудничество

 ■ Полтавски университет за 
икономика и търговия, Украйна
 ■ Пермски национален 
изследователски политехнически 
университет, Русия
 ■ Казахстанска академия по 
превод, Казахстан
 ■ Набережночелнински държавен 
педагогически университет, 
Русия

Международна мобилност по 
програма „Еразъм+“

НБУ е администрирал по 
програма „Еразъм +“ през 
академичната 2017/2018 година 
50 изходящи студентски 
мобилности (46 с цел обучение 
и 4 с цел практика – на 
бакалавърско и магистърско 
ниво) и 25 мобилности на 
персонала (19 с цел преподаване 
и 6 с цел обучение) към държави 
от Европейския съюз: Италия, 
Испания, Гърция, Германия, 
Австрия, Полша, Португалия, 
Словакия и Финландия. За 
същия период НБУ е приел 63 
чуждестранни Еразъм студенти 
и 30 гост-преподаватели от 
Италия, Испания, Гърция, 
Германия, Австрия, Полша, 
Португалия и Словакия.
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През академичната 2017/2018 година се откриват две нови наименувани аудитории – Аудитория 405, Корпус 1 
„Проф. Александър Фол“ и Аудитория 207, Корпус 1 – „Доц. Кристиан Таков“. Н. Пр. Стефано Балди, посланик 
на Италия, открива новата „Аудитория Италия“ – “Spazio Italia” (406 – корпус 2), направена с дарение от 
Посолството на Италия в България, посветена на изучаването на чужд език, в която ще се формира фонд, 
подпомагащ студентите и преподавателите, ще се провеждат ежемесечните сбирки на клуб “Италианско кино” 
и текущ семинар „Италия – позната и непозната“. Основните проекти в развитието на университетския кампус 
съчетават грижата за качественото обслужване на кандидат-студентите и студентите, разработването 
на електронни ресурси, свързани с различни страни на унивеситетската дейност, развитието на кампус с 
висок стандарт на материалната среда, със специализирани учебни пространства, съобразени с изискванията 
на бизнеса в съответствие с практическата насоченост на учебните програми. През академичната 2017/2018 
година водещата софтуерна компания Форт България ЕООД (Fourth Bulgaria) чрез безвъзмездно дарение оборудва 
Лаборатория по бизнес информатика (706, корпус 2), а специалисти от компанията участват с лекции и 
провеждат практически занятия в програмите по информатика и информационни технологии.

Нови университетски 
пространства

 ■ Завършва първи етап от 
оформянето на входното 
пространство на НБУ – 
изгражда се централен вход 
с рампа за хора с различни 
възможности, реконструира се 
паркинговото пространство 
до ресторант „Артес“, 
осъществява се вертикална 
планировка – паркоустройство 
и озеленяване. 
 ■ Завършва цялостното 
изграждане на Корпус 3, 
в който се оформят 6 

зони: Радио-телевизионен 
център с TV студио, 
Радиостудио, Тонрежисьорско 
студио, Звукозаписно и 
Анимационно студио, както 
и Киносалон; Аудитории с 
компютърно оборудване; 
Зали за консултации, екипна 
и самостоятелна работа на 
преподаватели и студенти; 
Институционален архив; 
Пространства за разширение 
на Библиотеката.
 ■ Работи се по архитектурен 
проект за изграждане на 
Библиотека „Проф. Богдан 
Богданов“ с възпоменателен 

УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА И 
КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

МАТЕРИАЛНА СРЕДА

знак, екседра и скулптура 
на проф. Богдан Богданов, 
изработена от Стефан 
Лютаков.
 ■ Изграждат се нови и се 
реконструират някои от 
учебно-практическите и 
изследователските звена, 
специализираните учебни 
зали и пространствата 
към тях – Лаборатория по 
експериментална психология, 
Лаборатория по графичен 
дизайн, Център за терапия на 
комуникативни и емоционално-
поведенчески нарушения в 
детска възраст, ИТ Трейнинг 
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център, Хранилища на Галерия 
УниАрт и Музей на НБУ, 
увеличен брой места в УПИЗ 
Apple лаборатория и СУКЗ по 
архитектура.
 ■ Оптимизират се 
пространствата за 
обслужване на студенти и 
кандидат-студенти като 
обслужването на студентите 
се концентрира в корпус 1, 
етаж 1 – Кандидатстудентски 
и студентски информационен 
център с отдели „Привличане 
и консултиране на кандидат-
студенти“ и „Консултиране 
на студенти“; Международна 
дейност; Еразъм – офис; 
консултанти по ООК по 
чужд език. В корпус 2 се 
организират приемни офиси на 
програмите по Архитектура, 
Театър, Здравеопазване и 
социална работа, Национална 
и международна сигурност, 
Дизайн, Икономика, 
Политически науки, Философия 
и социология, ЮИЕЦСИ, Нова 
българистика. 
 ■ Организират се нови 
административни 
пространства – Издателство 
на НБУ, Център за качество 
и оценяване, ИТ Трейнинг 
център – офис.

Обновяване на материалната 
среда

 ■ Подобрява се интериорът 
и микроклиматът в 
22 аудитории, 31 учебно-
практически звена и 
специализирани учебни зали, 
20 административни офиса; 
изгражда се вентилационна 
система в Топлата връзка. 
 ■ Изготвя се проект за пълно 
реновиране на Театрална 
зала 508, корпус 1, така 
че да бъде преоборудвана 
като многофункционална 
зала, както за модерни 
театрални постановки, така 
и за провеждане на важни 
университетски събития, 
защити, семинари, школи и др.

Техническо оборудване 

Обновява се компютърната и 
презентационната техника с 
по-висок клас, с възможности 
за висококачествени 
презентации и използване на 
нови софтуерни продукти с 
по-високи версии: за Аула – 
2 компютърни конфигурации, 
7 мултимедийни проектора, 
камера; за учебно-практическите 
звена и специализираните 
учебни зали – 47 компютърни 
конфигурации, 14 мултимедийни 
проектори, 2 електрически 
екрана; за Университетски 
театър – озвучителен пулт, 
видео смесителен пулт, 
МР, 4смесителни пултове, 
усилвател, динамични микрофони, 
електрическа китара за обучение 

по музика; за Център за книгата – 
2 станции за програмиране и 
четене на етикети, подвързваща 
машина, копирна система, 
безжични микрофони, система за 
контрол на достъпа и управление 
на читателите; за Лаборатория 
по биология – електрофорезна 
вана за определяне на ДНК; за 
Университетски филмов център – 
монтажни станции, осветителна 
техника и фотокамера, студийна 
механизация за ТВ студио и 
осветително оборудване за ТВ 
студио; за административните 
офиси – 20 компютърни 
конфигурации, 4 монитора, 
8 мултифункционални 
устройства, 5 скенера, 
6 принтера; за музикалните 
учебни зали – две немски пиана.
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През академичната 2017/2018 
година стартира сайтът 
„Европейските ценности – 
контексти“ – част от 
уебпространствата на НБУ.  
В университетския уебсайт  
www.nbu.bg се създават – 
електронна книжарница – 
bookshop.nbu.bg, 
преподавателски портал – 
fellows.nbu.bg, английска версия 
на страницата за новини и 
събития – news.nbu.bg.  
Уебсайтът, посветен на проф. 
Петър Мутафчиев –  
http://petarmutafchiev.nbu.bg/  
е номиниран в категория 
„Електронни издания и нови 
технологии“ на Националния 
конкурс „Христо Г. Данов“. 
Платформата за електронно 
обучение MOODLE НБУ се 
актуализира с най-новата 
версия на системата. 

Интегрираната информационна 
система (ИИС)

 ■ В модул „Преподаватели” 
се разработва нов модел на 
представянето на курсовете 
в Е-каталог и се оптимизират 
функциите за контрол на 
учебния процес, създаването 
на личен формуляр, справки 
за финансовата ефективност 
на преподаватели по 
департаменти и факултети.
 ■ В модул „Е-студент“ се 
разработва нов дизайн на 
портала и се оптимизира 
записването на двусеместриални 
и ООК курсове.
 ■ В модул „Обучаеми“ се 
оптимизира моделът за 
създаване на индивидуален план 
и програма.
 ■ Оптимизира се финансовата 
система с разработване на 
допълнителен модул „Каса“.
 ■ Разработват се нови 
функционалности в модул 
„Персонал“.
 ■ Създават се нови справки 
в Locus и се разширяват 
съществуващи.
 ■ Въвеждат се промени в ИИС и 
прилежащите модули и ресурси, 
във връзка с прилагането на 
Общ регламент за защита на 
личните данни.

 ■ Прекомпилира се кодът 
на ИИС към нова версия 
на използвания програмен 
продукт.

Комуникационни мрежи

 ■ Закупуват се и се внедряват 
нови сървъри.
 ■ Развиват се 
функционалностите в IP 
телефонната централа.
 ■ Разширява се покритието на 
Wi-Fi мрежата в НБУ.
 ■ Закупува се и се внедрява 
система за онлайн IP 
телевизия.
 ■ Разработва се проект 
за структурна кабелна 
система, избор и закупуване 
на специализирано мрежово 
оборудване за нуждите на Радио-
телевизионния център на НБУ.
 ■ Въвеждат се в експлоатация 
2 бр. специализирани 
устройства с цел повишаване 
на мрежовата сигурност, 
задаване на правила за 
ползване на интернет ресурси, 
допълнителна антивирусна, 
антиспам защита и др.
 ■ Увеличава се интернет 
свързаността до 1gbit/sec.
 ■ Преминава се към нова версия 
на системата за електронно 
обучение на НБУ – Moodle.

Компютърно оборудване

Закупуват се 2 сървъра, 
66 компютърни конфигурации, 
10 лаптопа, 23 ММ-прожектори, 
18 принтера, 6 скенера.

Компютърни зали

Оборудват се следните 
специализирани учебни 
компютърни зали – 311 и 315 
корпус 1.

Нови софтуерни продукти

Adobe Creative Cloud, Adobe Acrobat 
Proffesional, Adobe Photoshop, 
Adobe Animate, Adobe Captivate, 
Abby Finereader, Eset EndPoint 
Protection, Avid Sibelius и др.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ
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През академичната 2017/2018 година Издателството на Нов български 
университет издава първи том от семинарите на професор Богдан 
Богданов, д.н. – „Литература, текст и разбиране“ (2009-2010) – записани 
и обработени за платформата на www.bogdanbogdanov.net. Поставя 
се началото на три нови общоуниверситетски поредици за превод на 
класически текстове от областта на хуманитарните науки, поезията и 
театъра – „Агора“, „Мелос“ и „Скене“, в които се публикуват „Икономика: 
Ксенофонт, Платон, Аристотел“ и „Фрагменти“ на Архилох. Габриеле 
Нисим посещава Нов български университет за представянето на 
книгата си „Човекът, който спря Хитлер. Историята на Димитър 
Пешев, който спаси евреите на цяла една нация“ и засажда дърво в 
двора на университета, с което се учредява „Алея на праведниците“. 
Издателството на НБУ печели Националната награда „Христо Г. Данов“ 
в категория „Книгоразпространение“.

Общоуниверситетски издания 

 ■ Семинари. Том 1. Литература, 
текст и разбиране (2009-2010 г.). 
Богдан Богданов
 ■ Кирил патриарх български. 
Дневници. Съставители: 
Живко Лефтеров, Момчил 
Методиев
 ■ Къщите още говорят. 
Мариана Екимова-Мелнишка, 
Александър Геров
 ■ Пиеси за родината. 
Съставител: Виолета Дечева 
 ■ Европа: Антология, т. 1. 
Съставител: Михаил Неделчев 
 ■ Архилох: Фрагменти. Превод: 
Георги Гочев
 ■ Георг Бюхнер: Кукли сме ние. 
Три пиеси. 
 ■ Икономика: Ксенофонт, 
Платон, Аристотел. 
Съставител: Георги Гочев
 ■ На Румен Лаптев. 
Съставител: Тодор Георгиев

Учебни издания

 ■ Здравейте! Български език 
за чужденци А1-А2. Галина 
Куртева, Кръстина Бумбарова, 
Стефка Бъчварова
 ■ Информационни технологии 
в практиката. Венцислав 
Джамбазов

 ■ Мениджмънт на 
развлекателната индустрия. 
Ирена Емилова
 ■ Организационно поведение. 
Димитър Панайотов
 ■ Осигуряване и осигурителен 
пазар. Иванка Данева
 ■ Помагало за учителя за 
прилагане на метода на 
Монтесори в общинските 
детски градини и училища в гр. 
Пловдив. Съставители: Виолета 
Боянова, Христо Чукурлиев
 ■ Принципи на базите от данни. 
Юлиана Пенева
 ■ Ритейл маркетинг и 
мениджмънт. Лекционен курс. 
Димитър Трендафилов
 ■ Учебно помагало по 
административно право и 
административен процес. 
Райна Николова
 ■ Човекът, който спря Хитлер. 
Историята на Димитър 
Пешев, който спаси евреите 
на цяла една нация.  
Габриеле Нисим
 ■ Човешкият капитал в 
туризма. Милена Караилиева

Научни издания
 ■ Артикулационни нарушения. 
Екатерина Тодорова 
 ■ Архитектура за хора от 
третата възраст. Пламен 
Рилски
 ■ В света на електронната 
музика на Симо Лазаров. 
Росица Бечева
 ■ Валутният риск в 
икономиката: теоретични и 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

практико-приложни измерения. 
Ирена Николова
 ■ Власт, управление и 
обществено развитие. 
Съставител: Димитър 
Панайотов 
 ■ Годишник „Чужди езици и 
култури“. Юбилейно издание 
в чест на 70-та годишнина на 
проф. М. Грозева  
 ■ Годишник на департамент 
„Икономика и бизнес“, 2017  
 ■ Годишник на департамент 
„Масови комуникации“, 2017 
 ■ Годишник на департамент 
„Романистика и германистика“ 
т. 4, 2018
 ■ Годишник на департамент 
„Право“, кн. 7, 2017
 ■ Докторантски четения 2017. 
Съставител: Ирина Генова
 ■ За семиотиката. Мария 
Попова Италиански футуризъм 
и модерното изкуство в 
България. Примерът на 
Николай Дюлгеров. Ирина 
Генова
 ■ Млад научен форум за музика и 
танц, бр. 12 (2018) 
 ■ Мюсюлманите в България: 
динамика на нагласите.  
Евгения Иванова
 ■ Несъзнаваните аналогии, или 
как съпоставяме релационно 
сходни неща, без да съзнаваме 
това. Пенка Христова
 ■ От симптома към диагнозата. 
Виолета Боянова
 ■ Под знака на музата 
Клио. Юбилеен сборник по 
повод 20-годишнината на 
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департамент „История“. 
Съставители: Лъчезар 
Стоянов, Румен Генов, Светла 
Янева, Живко Лефтеров 
 ■ Похвати за изграждане на 
потребителска ангажираност в 
рекламата.  
Кристиян Постаджиян
 ■ Разбиране и интерпретация в 
психоанализата. Орлин Тодоров
 ■ Религиозната политика на БКП 
и Бялото братство.  
Живко Лефтеров
 ■ Семиотични орбити: 
навик, норма, ритуал във 
философията на Чарлс Пърс. 
Рени Янкова
 ■ Смесените договори на 
Европейския съюз. Тодор 
Коларов
 ■ Социологията като строга 
наука. Георги Фотев
 ■ Bulgarian Protestants and the 

Czech village of Voivodovo. 
L. Budilova, M. Jakoubek
 ■ Digital Age in Semiotics & 
Communication, vol. I, Issue 1, 
Spring 2018

Периодични издания 

 ■ Юридическо списание на НБУ
 ■ Сп. „Университетски дневник”
 ■ Сп. „Следва”

Рекламно-информационни издания

 ■ Кандидатстудентски 
справочник
 ■ Годишен доклад академична 
2016/2017 
 ■ Annual Report Academic Year 
2016/2017 
 ■ Пътеводител на студента на 
НБУ 
 ■ The NBU Student Guidebook  
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Библиотеката на НБУ е модерен културно-информационен център, който предоставя достъп до 
мултидисциплинарни и специализирани колекции с общо 151 225 източници на информация и богат спектър от 
библиотечни, информационни и технологични услуги. Библиотечният каталог, който отразява библиотечните 
колекции, е допълнен с 1261 изображения на издания и страници със съдържания. Освен традиционни издания в 
локалната мрежа на университета и извън нея, и от мобилни устройства, са използвани 430 330 електронни 
книги, списания, изображения, аудио и видеофайлове от световно признати научни бази данни. Дигиталната 
библиотека се обогатява с 81 заглавия, а Електронната колекция за хора с нарушено зрение предлага оторизиран 
онлайн достъп общо до 327 заглавия. От началото на академичната 2017/2018 година на читателите с установена 
дислексия се предоставя удължен срок за ползване на библиотечните документи. За първи път в библиотеката се 
провежда обучението „Научната информация – алфа и омега на всяко изследване“, предназначено за изследователи 
и докторанти. 

Библиотечен фонд и 
потребители 

 ■ Обогатяват се библиотечните 
колекции с 5960 нови 
библиотечни документа. 
 ■ Допълва се дигиталната 
библиотека с 81 заглавия.
 ■ Поддържа се Научен 
електронен архив на НБУ с 
2563 документа, към който се 
добавят 346 материала.
 ■ Обслужват се 98 444 
потребители, които 
ползват 115 482 библиотечни 
документа.
 ■ Осигурява се достъп до 
лицензирани електронни 
информационни ресурси, 
като през периода се 
използват 430 330 електронни 
информационни единици.
 ■ Обработват се 6 книги, 8 
списания, като се създават 
и индексират 417 дигитални 
обекта в рамките на 
партньорството си със Central 
and Eastern European Online 
Library.
 ■ Осъществява се книгообмен 
със 72 библиотеки в страната 
и в чужбина (с 9 от тях за 
първи път), сред които са 

Университетска библиотека, 
Братислава, Германска 
национална библиотека, 
Лайпциг, ВСУ „Любен 
Каравелов”, ВТУ „Тодор 
Каблешков“, Академия на МВР, 
ПГИЧЕ „Свети Методий“, 
ПГАВТ „А. С. Попов“, НФСГ, 
97 СУ „Братя Миладинови“.

Събития и издания

 ■ Издават се пътеводител 
„Какво трябва да зная за 
библиотеката“ и електронно 
списание „Библиосфера“.
 ■ Поддържат се онлайн 
електронни пътеводители за 
студенти и преподаватели 
чрез системата LibGuides. 
 ■ Поддържа се видеогайд на 
жестомимичен език, както 
и аудиопътеводител за 
потребители с нарушено зрение.
 ■ Организират се 11 изложби 
и 82 семинара за студенти и 
преподаватели. 
 ■ „Освободени“ са 843 книги в 
специално обособена буккросинг 
зона в Библиотеката.
 ■ Отбелязват се Международна 
седмица на открития достъп 
до научна информация – 

International Open Access Week 
под наслов „Open in order 
to…” и XIII Националната 
библиотечна седмица с 
отворена дискусия „Embedded“ 
библиотекари и гемификация 
в библиотеките: Съвременни 
американски практики“, 
семинар „Библиотечни 
ресурси и услуги на 
НБУ за изследователи и 
докторанти“, буккросинг 
инициатива, семинар 
„Дислексия и библиотечна 
среда“, среща с ученици, 
обучаващи се в специалност 
„Библиотекознание“ от 
Национална професионална 
гимназия по полиграфия и 
фотография.
 ■ Влиза в сила споразумение 
с Висше франкофонско 
училище по администрация 
и мениджмънт (ВФУАМ) за 
осигуряване на достъп без 
заплащане на студенти и 
преподаватели до библиотеките 
на двете висши училища.
 ■ Стартира проект 
„Разширяване влиянието 
на научната периодика, 
публикувана от НБУ“.

БИБЛИОТЕКА
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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. Първият дарителски 
фонд за присъждане на стипендии на студенти е създаден от Райна Кабаиванска. През академичната 2017/2018 
година НБУ получава и нови дарения от личности и организации, които избират университета за място, в което 
да развиват и популяризират ценностите. За предоставените дарения се грижи Университетският архив, в който 
студентите и преподавателите на НБУ имат свободен достъп за изследвания на дарените материали. Публикуваме 
имената на дарителите и техните дарения в знак на благодарност за доверието към Нов български университет.

Дарители на НБУ 

 ■ Райна Кабаиванска – средства 
за присъждане на стипендии за 
обучение по оперно пеене. 
 ■ Анастасия Мозер – финансиране 
за фонд „Чарлз Мозер“ за 
присъждане на стипендии на 
студенти по политически науки.
 ■ Милчо Левиев и Вики Алмазиду 
– средства за присъждане на 
стипендии за обучение по джаз.
 ■ Сузана Клинчарова – средства 
за присъждане на стипендия за 
студент по арфа.
 ■ Проф. Симо Лазаров – архивни 
материали.
 ■ Галя Такова, доц. Боряна 
Мусева и Галя Йончева – 
Наследници на доц. Кристиан 
Таков – архивни материали на 
доц. Кристиан Таков
 ■ Владимир Алексиев – 
спонсорство за XXX 
Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране
 ■ Ясен Гюзелев – колекция от 
три графики, които да бъдат 
поставени в изложбените 
пространства на университета
 ■ д-р Димитър Цоцорков – 
спонсорство за Софийско 
бизнес училище
 ■ Васко Начев – спонсорство за 
Софийско бизнес училище
 ■ Фондация „Америка за 

ДАРИТЕЛИ

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 
„Норма“ на Винченцо Белини в 
Софийска опера и балет.
 ■ Столична община – средства 
за присъждане на стипендии за 
обучение по оперно пеене при 
Райна Кабаиванска.
 ■ Сдружение „Асоциация за  
развитие на младежки 
инициативи“ – спонсорство 
за международна научна 
конференция „Съединението 
прави силата“
 ■ „София Франс Ауто“ АД – 
спонсорство за международна 
научно-практическа конференция 
и сборник „Власт, управление и 
обществено развитие“
 ■ „Корект“ ЕООД – спонсорство 
за международна научно-
практическа конференция и 
сборник „Власт, управление и 
обществено развитие“
 ■  „Ипей“ АД – спонсорство за 
XXX Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране
 ■  „Хайпър Сайънс“ ЕООД – 
спонсорство за XXX 

Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране
 ■ „Интерконсулт България“ 
ООД – спонсорство за XXX 
Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране

Дарители на книги и периодични 
издания 
Акад. Антонио Фернандес де 
Бухан и Фернандес, д-р Георги 
Текев, Барбара Шулце, проф. д-р 
Пламен Бочков, Академия Юнити 
ООД, Educational Centre Bulgaria, 
Валентин Илиев, Валентин 
Топузлиев, Катрин Топузлиев, доц. 
д-р Иван Костов, проф. Валерия 
Фол, д.н., д-р Александра Фол, 
Албена Янсен, Анелия Русинова, 
Таня Йосифова, Йосиф Йосифов, 
Фондация “Петко Груев Стайнов”, 
доц. д-р Екатерина Тодорова, 
Катедра по журналистика и 
масови комуникации – Шуменски 
университет „Епископ 
Константин Преславски”, проф. 
д.ф.н. Богомил Ковачев, доц. д-р 
Тодор Коларов, Посолство на 
САЩ, проф. Антони Славински, 
Татяна Димитрова, д-р Веселина 
Василева, проф. Михаил Неделчев, 
гл. ас. д-р Емил Калчев, доц. д-р 
Тома Томов, гл. ас. д-р Кирил 
Аврамов, Институт за изследване 
на близкото минало, проф. д-р 
Екатерина Михайлова. 
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Общоуниверситетски празници

 ■ 29.09.2017 г. – Откриване на 
академичната 2017/2018 година. 
Приветствено слово от проф. 
д-р Пламен Бочков, Ректор на 
Нов български университет
 ■ 26.10.2017 г. – Церемония по 
случай 1 ноември – Ден на 
народните будители, връчване 
на дипломите на завършилите 
студенти. Академично слово – 
проф. Сергей Игнатов, д.н. – 
„Нов български университет и 
промяната в България“.
 ■ 05.12.2017 г. – Церемония 
по случай 8 декември – Ден 
на българските студенти, 
връчване на дипломите на 
завършилите студенти.

УНИВЕРСИТЕТСКИ СЪБИТИЯ И ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ
СЪБИТИЯ И ФАКТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЖИВОТ

дипломите на завършилите 
студенти. Академично слово: 
„Просветеният гражданин“, 
доц. д-р Наталия Христова.
 ■ 08.06.2018 г. – Церемония 
за връчване на дипломите 
на завършилите студенти. 
Академично слово: „Реализация 
в юридическата професия“, 
съдия Мина Топузова.

Академични лекции

 ■ Самюел Микелсън, Зам.-
директор на Политическия 
отдел в Посолството на САЩ 
в България – „Авторското право 
на САЩ: Общо представяне 
чрез съдебната практика“
 ■ Проф. д-р Лоран Брико, 
Университет Тулуза 2 – 
„Египетските култове в Тракия“
 ■ Проф. д-р Руслан Митков, 
Университет в Улвърхемптън, 
Великобритания – „С малко 
помощ от езиковите технологии: 
мои разработки в областта 
на езиковите технологии с 
обществена значимост“
 ■ Д-р Марияна Симеонова, 
Изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по 
трансплантация – „Донорство 
и трансплантация – реалност 
и митове“
 ■ Д-р Бенджамин Килборн, 
американски психоаналитик – 
„Едип и травмата“
 ■ Проф. д-р Хосе Луис Самора 
Мансано – „Човешките права 
на затворниците от Древен 
Рим до наши дни“
 ■ Богдан Паташев, Министър-
съветник и Заместник-
ръководител на посолството 
на Малтийския орден в 
България – „Малтийският 
орден – модерен по традиция“
 ■ Манол Глишев – „Викинги в 
Ориента, ориенталци в Севера: 
скандинавци и араби през IX-XII в.“
 ■ Симиона Алба Станциу, гост-
преподавател от университета 
в Сибиу, Румъния – „Театрални 
училища, лаборатории“
 ■ Проф. д-р Салваторе Пулиати, 
Университет в Парма, 
Италия – „Юстиниановата 

 ■ 02.03.2018 г. – Церемония по 
връчване на дипломите на 
завършилите студенти по 
случай 3 март, Национален 
празник на България и Годишни 
награди на Ректора. Най-
добър преподавател: проф. д-р 
Христо Тодоров, департамент 
„Философия и социология“, 
Студент на годината: Здравко 
Донев, студент в програма 
„Мрежови технологии (на 
английски език)“. Академично 
слово – „За свободата“, проф. 
д-р Екатерина Михайлова. 
 ■ 23.05.2018 г. – Церемония 
по случай 24 май – Ден на 
българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост, връчване на 
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компилация като модел на 
римската цивилизация“
 ■ Проф. Марко Чанки, Академия 
за изкуства във Флоренция – 
„Футуризъм във Флоренция. 
Протагонисти, места, събития“
 ■ Д-р Анна Пачешняк, Институт 
за Европейски изследвания, 
Университет на Вроцлав, 
Полша – „Състоянието на 
демокрацията и на правовата 
държава в Полша“
 ■ Проф. д-р Мария Игнатович, 
Университет в Ниш, Сърбия – 
„Правата на децата в римското 
и съвременното право“
 ■ Елизабет Стонг – „Особености 
на съдебната система на САЩ“
 ■ Кшищоф Чижевски – „Култура 
и солидарност, или за изкуство 
на съвместното битие“
 ■ Дейвид Норис – „Правото 
на личен живот и неговите 
ограничения
 ■ Хауърд Розенблум, Главен 
изпълнителен директор, National 
Association of the Deaf, САЩ, 
и Барбара Реймондо, адвокат, 
застъпник за правата на глухите 
и слабочуващи лица и техните 
семейства – „Политики във 
висшето образование за глухи и 
слабочуващи“
 ■ Проф. Сюзън Карл, Юридически 
факултет във Вашингтон на 
Американския университет – 
„Професионалната етика като 
елемент от юридическото 
образование: поглед към 
миналото, настоящето и 
бъдещето“
 ■ Проф. д-р Владко Иванов, 
Ръководител на катедра в 
Академия на МВР и Мина 
Станева – служител в 
структурно звено за летищна 
сигурност и преподавател 
в Академия на МВР – 
„Противодействие на заплахите 
за сигурността на аерогарите“
 ■ Мария Черешева, журналист 
от Balkan Investigative Reporting 
Network – „Бежанската криза в 
медиите: научени уроци и нови 
предизвикателства“
 ■ Проф. д-р Димитър Вацов, 
НБУ – „За истината и 
университета днес“
 ■ Д-р инж. Стефан Петров – 

„Цифрова кадастрална карта и 
кадастрални регистри“
 ■ Доц. д-р Анна Пампулова, НБУ 
– „Функции в изграждането на 
хореографията в спектакъла 
„На ръба“
 ■ Проф. Кристин Менже Льо-Пап, 
Университет Тулуза Капитол, 
Франция – „Лаицизмът 
(френското разделяне на 
църквата и държавата) 
исторически аспекти“
 ■ Майкъл Стивън Стейн – „Глух 
адвокат? Защо не! Или глух 
застъпник? Защо не!“
 ■ Гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски, 
НБУ – „Нови строителни 
методи и реализации при 
сглобяемото строителство“
 ■ Проф. д-р Марин Маринов, НБУ 
– „Изследователски подход в 
обучението по математика“
 ■ Проф. д-р Светла Христова, НБУ 
– „Българската кинокомедия“
 ■ Проф. д-р Росен К. Стоянов, 
НБУ – „Комуникационна 
демокрация – нови парадигми“

Конференции 

 ■ Международна конференция по 
когнитивно моделиране  
Организатор: департамент 
„Когнитивна наука и психология“
 ■ Религии и общество 
Организатор: департамент 
„История“
 ■ Computing in high energy and 
nuclear physics 
Организатори: Институт 
за съвременни физически 
изследвания, Нов български 
университет, СУ „Св. Климент 
Охридски“, Пловдивски 
университет „Паисий 
Хилендарски“, Бургаски свободен 
университет, ИЯИЯЕ-БАН, 
ИИКТ-БАН, Столична община
 ■ Цветът и детето 
Организатор: департамент 
„Архитектура“, Национално 
сдружение Група ЦВЯТ /А I C
 ■ Футболът: разказан, въобразен, 
преживян и забранен 
Организатор: департамент 
„История“, департамент 
„Нова българистика“
 ■ IV конференция Арх&УрБаН‘2018 
„Модернизъм и устойчивост“  

Организатор: департамент 
„Архитектура“
 ■ Медийна реалност 
Организатор: департамент 
„Масови комуникации“
 ■ Регионално развитие и 
трансгранично сътрудничество 
– европейската перспектива за 
страните от Западните Балкани 
Организатор: департамент 
„Политически науки“
 ■ Детски права и ролята 
на професионалистите в 
гарантирането на сигурни 
отношения между деца 
и родители: Оценяване и 
интервенции при родителско 
отчуждение 
Организатор: департамент 
„Когнитивна наука и 
психология“, Ноу-Хау Център 
за алтернативни грижи за 
деца с партньорството на 
Дружество на психолозите в 
Република България, Регионално 
управление на образованието, 
София, Държавна агенция за 
закрила на детето
 ■ Социалната работа – 
длъжност или професия? 
Организатор: департамент 
„Здравеопазване и социална 
работа“
 ■ Съвременни тенденции в 
развитието на туризма 
Организатор: департамент 
„Администрация и управление“
 ■ Асиметрични заплахи, хибридни 
войни и влиянието им върху 
националната сигурност 
Организатор: департамент 
„Национална и международна 
сигурност“, War Studies University, 
Warsaw – National Security Faculty
 ■ Идентичност и артификация 
на реалността в изкуството, 
дизайна и архитектурата 
Организатор: департамент 
„Дизайн“
 ■ Съединението прави силата“ 
Организатор: ТЕПСА, 
департамент „Политически 
науки“
 ■ Есенна научна конференция: 
Факторът „Истина“  
Организатор: департамент 
„Масови комуникации“
 ■ Моделиране на живота: 
биоетични и биоправни 



36

хоризонти на медицината и 
съвременните технологии 
Организатор: Департамент 
„Здравеопазване и социална 
работа“, Фондация за развитие 
на правосъдието, Професионален 
сайт “Предизвикай правото!”
 ■ 10 години България в 
Европейския съюз – въздействие 
върху развитието на публичните 
политики и законодателството 
Организатор: департамент 
„Право“, департамент 
„Администрация и 
управление“, секция „Публична 
администрация“

Кръгли маси

 ■ Университетът среща музея: 
нематериалното културно 
наследство и неговото 
представяне и експониране 
Организатор: департамент 
„Антропология“, департамент 
„Политически науки“
 ■ Съвременните изменения 
в икономиката на 
природоползването 
Организатор: департамент 
„Администрация и управление“
 ■ Менторство на млади таланти 
Организатор: департамент 
„Икономика“
 ■ Управление на риска в 
дигиталната епоха 
Организатор: департамент 
„Здравеопазване и социална 
работа“

Майсторски класове

 ■ XVIII Международен 
майсторски клас на Райна 
Кабаиванска. Провеждане: 
11-29.09.2018 г., Софийска 
опера и балет. Галаконцерт: 
29.09.2018., Софийска опера 
и балет. Диригент: Найден 
Тодоров. Продуцент: д-р Георги 
Текев. Втори галаконцерт, по 
покана на Община Бургас – 
1.10.2018 г., Бургаската опера. 
Стипендианти: Александрина 
Михайлова, Сопран (България), 
Алексис Марсопуал, Баритон 
(Франция), Йоана Кадийска, 
Мецосопран (България), 
Мария Николова, Сопран 
(България), Рейналдо Дроз, 
Тенор (Венецуела), Сеонкйонг 
(Ева) Джонг, Сопран (Корея), 
Джеонгхйеок (Карло) Сео, 
Баритон (Корея). Със 
специалната подкрепа на: 
Столична община, Фондация 
„Америка за България“, 
„Фантастико“, Посолство на 
Италия в България и приятели.
 ■ Концерт „Тенорите на Райна 
Кабаиванска“ с участието 
на артисти от Школата на 
Райна Кабаиванска. Провеждане: 
3.06.2018 г., в Зала „България“. 
Артисти: Рейналдо Дроз 
(Венецуела), Давиде Риу (Корея), 
със специалното участие 
на Александрина Михайлова 
(България). Оркестър – Софийска 

филхармония. Диригент: 
Найден Тодоров.
 ■ Лятна джаз академия на 
професор Милчо Левиев 
и Вики Алмазиду 2018 г. 
Провеждане: 17-29.06. 2018 г., 
Нов български университет. 
Гост-музикант: Велислав 
Стоянов. Концерт: 29.06.2018 г., 
Sofia Live Club. Стипендианти: 
Мартин Бодуров, Александър 
Михайлов, Деян Кунев, Христо 
Спасов, Ifigeneia Daniil, Evagge-
lia Theodora Koukra, Dimitrios 
Lazaridis, Katerina Kaifa, Elefthe-
ria Mavromati, Aн-Никол Илиева, 
Сияна Калоянова, Чийдем 
Алиосманова.
 ■ IX Майсторски клас на 
професор Людмил Ангелов 
в НБУ. Провеждане: 10-
22.07.2018 г., Нов български 
университет. Концерт: 22.07. 
2018 г., Камерна зала „България“. 
Наградени: Ана-Мария Узунова, 
Кристиян Тодоров, Славчо 
Тодоров, Лили Петрова, Никола 
Богомилов и Атакан Ойал, 
Николай Димитров, Теодор 
Пазов, Доач Бездюз, Емануил 
Иванов.
 ■ VII Майсторски клас на проф. 
Сузана Клинчарова (арфа). 
Провеждане: 15-30.03. 2018 г., Нов 
български универстит. Концерт: 
1.04.2018 г., Голяма зала на 
Българска академия на науките. 
Сценограф: проф. Елена Иванова. 
Стипендиант: Лили Стоева.
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Спектакли

Премълчаното разказано; 
Плешивата певица; Гилгамеш; 
Объркани; Рибарски свади; Изход; 
Глас; Памет; Такива, каквито 
все още не сме; Езерото; Искам; 
Самотата и надеждата: половин 
век по-късно

Изложби

 ■ Изложба в памет на  
проф. Богдан Богданов, д.н.
 ■ Рисуване, живопис и стъкло
 ■ Преоткриване на наследства
 ■ Изложба и публично четене на 
романа „Алексис Зорбас“ под 
наслов „Никос Казандзакис – 
критският поглед (образи от 
словото)“
 ■ Море в Юзина – да запазим 
Корал 2018
 ■ „Пътешественик във 
времето“ – юбилейна изложба, 
посветена на 85 години от 
рождението на проф. д.и.н. 
Александър Фол
 ■ Вернисаж „VIII Годишна 
изложба на студентите по 
архитектура Арх&УрБаН 
„Модерност и устойчивост““
 ■ Лаптев. Живописни творби
 ■ Никой vs. Някой (XVI – XXI в.)
 ■ Експериментална изложба от 
произведения на Даниел Русев 
и портрети от Колекция 
„Европейска живопис” на 
галерия УниАрт 
 ■ Книги в картини – със саунд 
дизайн
 ■ Градският човек
 ■ 15 години Университетски 
смесен хор „Фолк-джаз 
формация“ на НБУ
 ■ Проекти | Либенски и Брихтова
 ■ „1+1=1+1“

Концерти

 ■ Концерт на Университетски 
хор „Фолк-джаз формация“ в 
рамките на арт фестивал „Да 
нарисуваме своето бъдеще 
заедно“, гр. Княжевац, Сърбия
 ■ Финален концерт-продукция 
за края на семестъра на 
студенти от класовете на гл. 
ас. д-р Ангел Заберски и гл. ас. 

д-р Илиян Парасков
 ■ Млади виртуози. Студенти и 
курсисти на проф. Марио Хосен 
 ■ Камерен концерт на Людмил 
Ангелов (пиано) и Румен 
Цветков (виола)
 ■ Авторски юбилеен концерт на 
Симо Лазаров
 ■ Зимни приказки за италианския 
Ренесанс, за романтизма и за 
компютърната музика на  
XXI век
 ■ Коледен бароков концерт 
на Камерата Орфика НБУ 
със специалното участие 
на Сузана Клинчарова арфа, 
почетен професор на НБУ – 
Церемония по встъпване 
в академична длъжност 
„Почетен професор на НБУ“ 
на проф. Сузана Клинчарова
 ■ Коледен концерт „Маестрото 
и неговите възпитаници“ – 
проф. Людмил Ангелов, Мария-
Десислава Стойчева и Емануил 
Иванов
 ■ Юбилеен концерт на 
композитора Георги Арнаудов

Школи и училища

 ■ Втора лятна школа по превод 
НБУ TRAD NBU 2018
 ■ XXIII Ранноесенна школа по 
семиотика „Любов и секс в 
дигиталната епоха“
 ■ Лятна школа по антропология 
„Етнографското наследство 
на селото: Руралната култура 

в градските музеи (по примера 
на Русе, Русенски регион и 
Букурещ)“
 ■ XXV Международна лятна 
школа по когнитивна наука
 ■ Зимна школа 2018 „Съвременни 
тенденции в обучението по 
чужд език и литература“
 ■ Софийско бизнес училище 
2018 „Глобални стопански и 
финансови рискове и тяхното 
управление. Адаптиране 
към ерата на блокчейн 
технологиите“
 ■ Лятно финансово училище: 
Стани успешен форекс трейдър
 ■ Академия за онлайн реклама 2018
 ■ Рекламна академия 2018

Фестивали и ревюта

 ■ Фестивал с конкурсен характер 
„Пети преглед на постиженията 
в звукорежисьорското 
майсторство – 2018 г.“
 ■ Международен студентски 
филмов фестивал „Нова 
вълна“ – пето издание
 ■ Международен форум-фестивал 
„Вселената на компютърната 
музика 2017“: E-музика и визия 
– Музикални арт видеофилми
 ■ Международен форум-фестивал 
„Вселената на компютърната 
музика 2017“: E-музика и саунд 
дизайн
 ■ Майски дни на дизайна
 ■ We Wear Culture/ Biophilia
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Нов български университет постига добри партньорски отношения както в националното медийно пространство, 
така и с чуждестранните медии. Акцентите от академичния живот и експертното мнение на преподавателите 
по редица актуални въпроси регулярно са в ефира на много от националните медии. През академичната 2017/2018 
година медийни партньори на Нов български университет са – сп. Образование, Екзит медия (сп. Програмата), 
Вестникарска група България (в. 24 часа, приложение Най-добрите университети), АзБуки, Академика БГ, 
Маркет Тренд ООД – в. Образование и специализация в чужбина, в. 24 часа, НЕТ ФМ (Радио Енерджи, Сити, БГ 
Радио), Иван Радев ЕООД (Метро реклама). Представените откъси от журналистически материали са само 
част от приноса на медиите за публичния образ на университета. Нов български университет благодари на 
всички журналисти.

„Проф. Бочков е посрещнал 
студентите и гостите на 
тържествената церемония 
с мотивиращи думи за 
свободата като основна 
ценност. Ректорът е изразил 
увереност, че „свободата е най-
разпознаваемото качество на 
Нов български университет“. 

БТА, 29 септември 2017 г.

„Втори Галаконцерт, по покана 
на Община Бургас, ще се 
състои в деня на музиката – 
1 октомври. След прослушване 
на 59 кандидати от 21 страни 
Райна Кабаиванска избра 
13 млади таланти, с които 
работи в продължение на три 
седмици. Под диригентството 
на Найден Тодоров и с 
оркестъра на Софийска опера и 
балет, Галаконцертът обещава 
да бъде голям музикален 
празник.” 

Нова телевизия, 
28 септември 2018 г.

МЕДИИТЕ ЗА НБУ

„Тайните са свързани и с 
личните ни и с обществените 
сюжети. Тайните често са 
онова, около което най-често 
се пише историята на отделния 
човек или обществената група. 
С избора на темата „Тайните“ 
журито на Конкурса за нова 
българска пиеса следва идеята на 
НБУ да провокира интереса на 
драматурзите към съществени 
за човешкото битие теми и е 
естествено продължение на двете 
предишни теми на конкурса – 
„Справедливостта“ и „Родината.“

Културни новини, 13 юни 2018

„Изложбите в Дните на 
изкуствата в НБУ показват не 
само това, което студентите са 
научили, но и това, което е важно 
за тях или което ги вълнува. 
Показваме ви някои от техните 
работи, за да навлезем по-
навътре от пространството на 
университета – в душевността 
на студентите.“

БНТ, 23 май 2018 г.

„Тази година бяха представени 
четири дипломни спектакъла, 
напълно различни един от друг, 
в които си проличаха амбицията 
и желанието на студентите да 
бъдат въвлечени и тренирани 
в различни видове език за 
театър – танц, звук, ритуал, 
антропология, психология, 
комедия. „Гилгамеш“ и „Рибарски 
свади“ на Елена Панайотова, 
„Мечка“ и „Предложение“ на 
проф. д-р Ева Волицер, и „Ние, 
Гераците“ на доц. Снежина 
Петрова показаха различни 
качества и най-вече позволиха на 
актьорите да търсят начини да 
се изразят в различни жанрове, 
похвати и стилове. Няма да 
разказвам за организацията 
и вниманието, което беше 
отделено на всеки гост, 
професионалното отношение и 
точността, чувството, че си 
на едно друго ниво, на което 
нещата могат да се случат 
нормално.“

Портал Култура,
16 май 2018 г.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Финансовият отчет съдържа 
данни за приходите и 
разходите на НБУ за периода 
01.10.2017 г. – 30.09.2018 г. 
Посочен е делът на всеки 
показател в общата сума на 
приходите и разходите на 
НБУ за 2017/2018 академична 
година. Отчетът е приет от 
Настоятелството на НБУ на 
03.12.2018 г.

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на 
отчета за академичната 
2017/2018 г. са представени 
приходите според източника – 
от такси, приходи от външни 
проекти и други приходи. 
Общата сума на приходите е 
36,352,527 лв. 
Приходите от такси включват 
всички постъпили средства от 
такси за обучение в програмите 
за образователна степен и в 
програмите за продължаващо и 
професионално обучение. Сумата 
на този вид приходи за периода е 
23,867,282 лв., или в относителен 
дял към общата сума на 
приходите на НБУ – 65.66%. 
Приходите от проекти 
съдържат салдата от минали 
периоди и привлечените през 
отчитания период средства по 
външни проекти. В абсолютно 
изражение приходите по тази 
точка възлизат на 3,494,589 лв., 
или 9.61% от общите приходи на 
НБУ.
В частта други приходи се 
включват финансовите приходи, 
административни такси, 
средства от резерва за развитие 
на материалната база и др. 
Общата им сума за периода 
е 8,990,656 лв., или 24.73% от 
всички приходи. 
В РАЗХОДНАТА ЧАСТ на 
финансовия отчет са отразени 
разходите 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 

и консумативи; данъци и 
осигуровки и продължаващи 
външни проекти. Общата сума 
на всички разходи за периода е 
36,352,527 лв. 
Разходите за стратегическо 
и материално развитие са 
в размер на 7,783,018 лв., или 
21.41% от общите разходи. 
Те включват финансиране на 
проекти за стратегическо 
развитие на учебната и 
изследователската дейност, 
издателска дейност, развитие на 
изкуствата (майсторски класове, 
концерти, театрална дейност), 
развитие на материалната 
база (капитално строителство, 
ремонтна дейност, техническо 
оборудване и обзавеждане).
Разходите за възнаграждения 
включват заплатите на 
академичния, административния 
и обслужващия състав, 
хонорарите за преподавателска и 
научноизследователска дейност. 
Общата сума на разходите 
по тази точка е 16,971,630 лв., 
или в относителен дял към 
общата сума на разходите 
на НБУ – 46.69%. От тези 
разходи 12,856,130 лв., или 
35.37% от общите разходи, са 
възнаграждения на преподаватели 
и изследователи и 4,115,501 лв., 
или 11.32% от общите 
разходи, са възнаграждения на 
административен и обслужващ 
състав. 
Разходите за учебните програми 
и учебния процес са в размер на 
1,451,151 лв. – 3.99% от общите 
разходи и включват всички 
материални разходи, свързани 
с осигуряването на учебния  
процес. 
Разходите за 
научноизследователска и 
международна дейност, в т.ч. 
разходите по изпълнение на 
външни проекти са в размер 
на 4,242,620 лв., или 11.67% от 
общите разходи. 
Към края на учебната 
2017/2018 г. наличността по 
външни проекти, които не са 
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приключили е 1,163,117 лв., или 
3.20% от общите разходи.
Разходите за Библиотеката и 
информационната дейност са в 
размер на 455,734 лв., или 1.25% 
от общата сума на разходите. 
Разходите за социална дейност 
включват разходи за стипендии, 
безплатните учебни материали, 
безплатния достъп до интернет 
за студентите, безплатни 
копирни услуги и др. Разходите 
са на стойност 668,147 лв., или 
1.84% от общите разходи. 

Разходите за административна 
дейност и консумативи 
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 1,737,482 лв., или 4.78% от 
общите разходи. 
За учебната 2017/2018 година 
данъците и осигуровките са в 
размер на 3,039,785 лв., или 8.36% 
от общите разходи. 

ПРИХОДИ
(1+2+3)

РАЗХОДИ
(1+2+3+4+5+6+7+8)

Всичко

1. Приходи от учебни такси

2. Приходи от външни 
проекти

3. Други приходи

36,352,527 лв.

23,867,282 лв.

 3,494,589 лв.

8,990,656 лв.

100%

65.66%

9.61%

24.73%

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

36,352,527 лв.

7,783,018 лв.

16,971,630 лв.

1,451,151 лв.

4,242,620 лв.

455,734 лв.

668,147 лв.

 1,737,482 лв.

3,039,785 лв.

100%

21.41%

46.69%

3.99% 

11.67%

1.25%

 1.84%

 4.78%

8.36%


