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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ
В навечерието на 25-годишнината на НБУ
постигнатите успехи ни задължават да полагаме
максимални усилия за просперитета му.
Сериозно предизвикателство за всички нас е да
запазим динамичния и иновационен дух на НБУ,
осигурявайки устойчиво развитие, в максимална
степен съобразено с общоевропейските тенденции
и изисквания.
Проявявайки както винаги пионерския подход към
новостите, сме задължени да развиваме както
съвременните форми на обучение, така и да
реорганизираме структурата си, за да отговаря
напълно на реалностите в съвременния свят.
Надявам се, че с общите усилия на
преподавателския състав и университетската
администрация ще осигурим най-добрите
условия за обучение, придобиване на съвременни
компетенции и създаване на възможности за
реализация на нашите студенти.

4 май 2016 г.

Проф. Антони Славински,
Председател на Настоятелството на
Нов български университет
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЕКТОРА НА НБУ

Вече 25 години Нов български университет налага
нов модел в българското висше образование.
Базирано на изследвания, ориентирано към
индивидуалните интереси на студента, тясно
свързано с практиката. И резултатите са налице
– нашите студенти успешно се реализират,
получават удовлетворение от наученото в
университета, а техните работодатели оценяват
високо придобитите компетенции. В годината
на четвъртвековния юбилей на университета
гледаме 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 празнични дни и усилна работа, с
които да отбележим достигнатата зрелост – още
в началото на лятото ще открием обновената
книжарница с Дом на книгата в пространството
на Втори корпус, а през есента – дългоочаквания
Радио и телевизионен център. Надяваме се
университетският кампус да става все попритегателен като място за работа, срещи,
развлечение и отдих за студенти и преподаватели,
а също така и като естествен културен център на
общината.

4 май 2016 г.

Предстои година, преизпълнена 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!

Доц. д-р Пламен Бочков,
Ректор на
Нов български университет
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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. Дружество за нов
български университет. За първи
път в България Нов български
университет въвежда и развива
обучението по програми за
степените бакалавър, магистър
и доктор; кредитната система;
интердисциплинността на
програмите; дистанционната и
електронната форма на обучение;
продължаващото обучение;
новия тип кандидатстудентска
кампания и писмен изпит – Тест
по общообразователна подготовка
(ТОП); електронното записване;
отворената система за обучение с
възможност за свободен избор от
студентите. Девизът на НБУ е
Ne varietatem timeamus.

Мисия

Образователна философия

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

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

Академичен профил
■■науките за човека и
обществото
■■природните науки и новите
технологии
■■изкуствата
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Органи на управление
■■Настоятелство
■■Председателски съвет на
Настоятелството
■■Академичен съвет
■■Ректор
■■Ректорски съвет
Стратегия 2020 на НБУ
■■Качество на образованието и
съвременните му форми
■■Качеството на
университетското
образование, насочено
към образователните
потребности на студентите
и очакванията на външната
среда, е резултат от
взаимодействието на
разнородни фактори
– съдържанието и
реализацията на учебните

програми, активността на
студентите, квалификацията
и мотивацията на
преподавателите,
компетентността
на университетската
администрация.
■■Изследователска и творческа
дейност
Приоритетите по
изследователската и
творческата дейност
оформят публичния образ
на НБУ чрез изследванията
в обществените науки,
информационните и
комуникационните
технологии, енергийната
ефективност и устойчивото
развитие, когнитивната
наука, интегрираните
градски изследвания и
изучаването на българското
посткомунистическо
общество, горещите
балкански и световни
проблеми, както и чрез
международно разпознаваема
алтернативна творческа
дейност. Тези приоритети
ще допринасят за: изграждане
на научноизследователска
политика на НБУ за
преподаване, базирано на
изследвания; създаване на
изследователски капацитет
на НБУ в иновативни и
технологични области;
развитие на вътрешното
и международното
сътрудничество във
важни за обществото ни
изследователски направления;
развитие на гражданското
образование и подобряване на
образа на НБУ чрез сферата
на изкуството.
■■Дистанционно, електронно и
продължаващо обучение
Съвременните тенденции
за обучение през целия
живот могат да бъдат
рационално използвани за
дейности, компенсиращи
намаляващия брой студенти
в редовна форма. Развитие

на дистанционното обучение
на основата на електронни
форми и комуникации;
Увеличаване на разнообразието
от специалности; Увеличаване
на броя студенти в
дистанционната форма на
обучение; Развитие на Moodle
НБУ; Въвеждане на изцяло
електронни форми на обучение;
Въвеждане на нови методики
и технологии в преподаването;
Обучение и квалификация
на преподавателите;
Разработване на
специфични целеви групи и
разширяване на обхвата на
обученията; Увеличаване
на преподавателите от
практиката и съобразяване
с нуждите на бизнеса;
Привличане на финансиране;
Развитие на кратки учебни
форми; Ръст на броя
студенти в продължаващо
обучение.
■■Сътрудничество със средното
образование
Увеличаване на броя на
кандидатстващите в НБУ;
Привличане като студенти
в НБУ на млади хора, които
са сред най-талантливите,
най-мотивираните, найактивните; Повлияване върху
реформата на средното
образование в България.
■■Интернационализация на НБУ
Изграждане на капацитет
за преподаване на английски
език; Привличане на
значителен брой чуждестранни
студенти; Активно участие в
международни университетски
изследователски и учебни
програми.
■■Публичен образ и влияние на
НБУ в обществото
Подобряване на публичния
образ на НБУ – „Ако съм
студент, нека да бъда в
НБУ“. Чрез разнообразни и
добре планирани действия
креативният имидж на НБУ
да се налага непрекъснато в
обществото.
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Нормативни актове
През академичната 2014/2015 г.
са приети, изменени и допълнени
следните нормативни актове:
■■Правилник за устройството и
дейността на НБУ
Изменен и допълнен от
Настоятелството на НБУ на
30.05.2015 г.
■■Наредба за развитието на
академичния състав на НБУ
Изменена и допълнена от
Настоятелството на НБУ на
01.12.2014 г. и на 30.05.2015 г.
■■Наредба за заетостта на
преподавателите в НБУ
Изменена и допълнена от
Настоятелството на НБУ
на 01.12.2014 г., в сила от
учебната 2014/2015 г.; доп. на
30.05.2015 г.
■■Наредба за учебния процес в
НБУ
Изменена и допълнена от
Академичния съвет на НБУ на
31.03.2015 г.
■■Наредба за студентите в
НБУ
Изменена и допълнена от
Академичния съвет на НБУ на
31.03.2015 г.
■■Наредба за проектната
дейност в НБУ - външни
проекти
Приета от Ректорския съвет
на НБУ на 21.10.2014 г.
■■Наредба за институционалния
архив на НБУ
Приета от Ректорския съвет
на НБУ на 16.06.2015 г.
■■Статут и правила за
вътрешния ред на галерия
„УниАрт“ (аудитория Божидар
Даневи) на НБУ
Утвърдени от Председателя на
Настоятелството на НБУ на
27.07.2015 г.

АКАДЕМИЧНАТА 2014/2015 ГОДИНА В НБУ
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

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

През академичната 2014/2015
година ФБО:
■■Организира прием и
провежда обучение след
средно образование в
52 програми за степен
“бакалавър”: Администрация
и управление, Англицистика,
Анимационно кино,
Антропология, Арабистика,
Биология – обща и приложна,
Българистика, Българска
културна история и музеи,
Връзки с обществеността,
Германистика, Гражданска
и корпоративна сигурност,
Графичен дизайн,
Египтология, Екология
и опазване на околната
среда, Журналистика,
Изкуствознание и
артмениджмънт, Интериорен
дизайн, Информатика,
Информационни технологии,
Испанистика, История и
археология, Италианистика,
Кино и телевизия, Класически
езици, антична култура и
литература, Логопедия,
Маркетинг, Международна
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политика (на френски
език), Мениджмънт
на хотелиерството и
ресторантьорството
(професионален бакалавър),
Мода, Мрежови технологии
(на английски език), Музика,
Мултимедия и компютърна
графика, Неоелинистика,
Пластични изкуства,
Политически науки,
Политически науки (на
английски език), Психология,
Психология (на английски
език), Регионална и общинска
сигурност, Реклама,
Романистика, Русистика,
Социална работа, Социология,
Счетоводство и одит,
Театър, Телекомуникации,
Туризъм, Управление на
бизнеса и предприемачество,
Философия, Финанси,
Фотография.
■■Приема 11 нови бакалавърски
програми – Арабистика,
Българска културна история
и музеи, Германистика,
Испанистика, История и
археология, Италианистика,
Класически езици, антична

култура и литература,
Неоелинистика, Романистика,
Русистика и Управление на
бизнеса и предприемачество.
■■Приема 24 нови
общообразователни курса
за знания: Културното
разнообразие в България,
доц. д-р Ирена Бокова, доц.
д-р Магдалена Елчинова,
Съвременни постижения
на биологията, проф. д-р
Даниела Пиларска, доц. д-р
Галина Сачанска, Съвременни
концепции на природознанието,
доц. д-р Вилма Стоянова,
Човек и околна среда, доц. д-р
Ботьо Захаринов, Европейски
култури и идентичности,
доц. д-р Ирена Бокова,
Приказното в устната
народна традиция, доц. д-р
Нели Раданова, Римската
цивилизация, доц. д-р Илиян
Боянов, Фолклорната култура,
проф. д-р Пламен Бочков,
Викингите, океанът и светът,
гл. ас. д-р Боян Думанов,
Европа и българското
национално Възраждане,
доц. д-р Светла Янева,
Мистерии, гадания, магии в
древния свят, проф. Иван
Маразов, д.н., Компютърна и
комуникационна техника, проф.
Антони Славински и доц. д-р
Росен Пасарелски, Езикът на
танца, гл. ас. д-р Маргарита
Кръстева-Стойчевска,
Природни бедствия и рискове,
доц. д-р Ралица Берберова,
Храни, диета, здраве, доц.
д-р Галина Сачанска, Език и
междукултурна комуникация,
проф. Мария Грозева, д.н. и
гл. ас. Анелия Ламбова, Език и
религия, проф. Мария КитоваВасилева, д.н., Българинът
на власт и в опозиция, доц.
д-р Веселин Методиев,
Неизвестното за българския
комунизъм, доц. д-р Лъчезар
Стоянов, Българските
общности зад граница, гл.
ас. д-р Живко Лефтеров и
гл. ас. д-р Димитър Гюдуров,

Процесът на речевото
общуване. Как да говорим
добре?, проф. Мария Попова,
д.н., Философия на насилието,
гл. ас. д-р Сергей Стефанов,
Биоетика и биоправо –
въведение, д-р Стоян Ставру,
Кино и литература, проф.
Албена Бакрачева, д.н.
■■Привлича 96 студенти на
базата на подписани договори
с професионални колежи и
гимназии за прием в трети
семестър на 20 бакалавърски
програми.
■■Приема 367 студенти
чрез прехвърляне от други
университети в бакалавърски
програми I част.
■■Организира класиране за
прием на кандидат-студенти
през май (за завършили в
предходни години), юли, август
и септември.
■■Организира
кандидатстудентската
кампания на НБУ –
разпространява плакат за
ТОП, обща рекламна брошура
на НБУ, рекламни брошури на
всички бакалавърски програми;
представя университета на
кандидатстудентски борси
в София, Пловдив, Монтана,
Велико Търново, Добрич,
Варна, Бургас, Хасково и
Стара Загора; провежда Ден
на отворените врати за
ученици, родители и учители
от цялата страна.
Студенти:
Общ брой студенти - 2810.
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Проекти:
Фонд “Учебни програми” на
ФБО финансира проектите:
■■Пътуващ семинар „Емпирично
и теоретично в естетиката.
Наука и изкуство“.
■■Пътуващ семинар „България –
кръстопът на култури“.
■■Пътуващ семинар „Долината
на тракийските царе“.
■■Пътуващ семинар „Траки и
елини в Егейска Тракия“.
■■Пътуващ семинар за
чуждестранните студенти на
НБУ до Рилски манастир и
Благоевград.
■■Изложба „CREATED AT
NBU“.
■■Практически семинар
„Усвояване на първоначални
операторски техники“.
■■Практически семинар „Здраве
и хранене“.
■■Посещение на текстилно
предприятие „Миролио“
■■Посещение на „Карин дом“,
гр. Варна с обучение на
тема „Терапия при деца с
множествени увреждания“.
■■Участие в Девети национален
фестивал за народни хора
„Хоро се вие, извива“.
■■Рисуване пред публика „Action
painting“.
■■Използване на ORACLE
АКАДЕМИЯ в
преподаването.
■■Археологическа практика
и школа на елинистически
обект в м. Харманлъка при с.
Оризаре, община Несебър.
■■Осигуряване на лабораторно
оборудване за специализирани
учебни зали.

БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (БФ)

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

През академичната 2014/2015
година БФ:
■■Обучава студенти в 45
бакалавърски програми с
редовна форма на обучение и
в 49 minor-програми – втора
специалност.
■■Приема 2 нови бакалавърски
програми – Международна
политика (на френски език),
Приложни чужди езици за
администрация и управление
(на английски и втори чужд
език).
■■Приема 13 нови minorпрограми – Антична култура
и литература, Етнология
на България, Етнология на
България (на английски език),
Изобразителни изкуства,
Международна политика (на
френски език), Музеология,
Политиката и обществото
(на английски език), Приложен
английски език, Приложен
испански език, Приложен
италиански език, Приложен
немски език, Приложен
френски език, Театър (на
английски език).
■■Приема 11 нови курса в пет
бакалавърски програми.

10

■■Подготвя ново помещение
за Лабораторията по
фотография, което оборудва
с техника за проявяване
на снимки по класическа
фотография.
■■Осигурява специално
изработена нова пещ за
високотехнологично изпичане
на изделия от стъкло за
Ателието по стъкло в
Центъра за изкуства.
■■Закупува лицензирани
психодиагностични
инструменти за оценка – с цел
обучение, практика и научни
изследвания за студентите в
БП „Психология“.
■■Закупува специализиран
софтуер Tobii Studio TX300 за
проследяване на погледа.
■■Закупува специално
проектирана работна маса
и рундхоризонт за обемна и
куклена анимация за Ателието
по анимационно кино.
Студенти:
■■Общ брой студенти – 2791.
Студенти, обучаващи се в
майнър-програми: 447.
■■Дипломирани студенти: 1179.
Преподаватели:
Академичният състав на
БФ се увеличава с 3 нови
преподаватели: Яна Дворецка,
ас. д-р Иво Попиванов,
гл. ас. д-р Михаела Алексиева.
Проекти:
Фонд „Учебни програми“ на БФ
финансира проектите:
■■Студентски стаж по керамика
в завод за производство на
тухли в гр. Червен бряг.
■■Изложба на творби на
студенти в столичната
галерия „Арт алея“.
■■Представяне на творбите на
студенти от модул „Керамика
и стъкло“ в изложбената
галерия на „Видима“,
гр. Севлиево.

■■Дипломно ревю на студенти
„Geometry of Creation“.
■■Гостуване на театралния
спектакъл „Вишневи сестри“
на НБУ в ЮЗУ „Неофит
Рилски“.
■■Представяне на учебния
театрален спектакъл
„Стъклената менажерия“ в
Младежки театър „Николай
Бинев“, София.
■■Театрален спектакъл
„Влюбените“.
■■Театрален спектакъл „Нещо
ме гризе“.
■■Театрален спектакъл „Магична
нощ“ с мултимедийна
сценография.
■■Участие в национална
работна среща на Асоциация
на българските туроператори
и туристически агенти.

■■Участие на студенти в
организирането на Фестивала
на неигралния филм „Златен
ритон“.
■■Участие на студенти в
Тринадесетия международен
форум-фестивал „Вселената на
компютърната музика, 2014“.
■■Реализиране на изложба „Created at NBU“.
■■Организиране на ежегоден
преглед на фотографското
майсторство „Студентски
мигове“.
■■Междудепартаментен
мултимедиен артпроект
„Джаз и поезия“.
■■Участие на студенти в
„ТФ Фест 2015 – Млад
предприемач“ в гр. Пловдив.
■■Практика по геология и геофизика в Геомагнитната обсер-

11

ватория в гр. Панагюрище.
■■Пътуващ семинар
„Архитектурата и
интериорът на българската
възрожденска къща – Западни
Родопи“.
■■Участие на студенти в
Европейската нощ на музеите.
■■Участие на студенти във
фотографски проект „(НЕ)
ВИДИМИ – Фотография за
социална промяна“.
■■Участие на студенти в
Шестата международна
конференция по математика и
информатика.
■■Организиране на Седми
международен пътуващ
университет „Традиционни
и нови общности в Европа –
между минало и бъдеще“ в гр.
Чипровци.

МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (МФ)

Магистърският факултет
осигурява обучението в
магистърските и докторските
програми, както и в
петгодишната магистърска
програма “Право” и
шестгодишната магистърска
програма “Архитектура”.
Магистърските
програми могат да
бъдат с професионална
или изследователска
насоченост. Професионално
ориентираните програми
са богати на практики и
стажове, поддържат връзка
с практиката и привличат в
преподавателския си състав
утвърдени имена от бизнеса
и обществената сфера.
Научноизследователските
магистърски програми
организират за студентите
конференции и семинари и
предлагат продължаване на
научната кариера в докторски
програми. Докторските
програми водят до
придобиването на степента
“Доктор на НБУ”.

През академичната 2014/2015
година МФ:
■■Организира прием и обучение
в 93 магистърски програми, в
10 от които преподаването е
изцяло на чужд език, както и в
27 докторски програми.
■■Приема 10 нови магистърски
програми – Аерокосмически
изследвания на околната
среда, Бранд мениджмънт
(на английски език),
Визуална антропология,
Интеграционни процеси в
Европа и постсъветското
пространство (на руски език),
Маркетинг и мениджмънт,
Политически комуникации,
Социално предприемачество,
Стайлинг, Управление и
икономика на устойчивото
развитие (на български език и
на английски език), Управление
на културно-историческия
туризъм в Египет.
■■Обновява вътрешната среда
на Център за терапия за
комуникативни и емоционалноповеденчески нарушения,
оборудва кабинет с цел
създаване на телемедицинска
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работна станция за нуждите
на центъра.
■■Организира магистърската
кандидатстудентска
кампания – чрез подготовка
на рекламно-информационни
брошури и плакати.
Студенти:
■■Общ брой студенти – 2555, от
които:
- 2512 в магистърски програми;
- 43 в докторски програми.
■■Дипломирани 936 магистри и
25 докторанти.
Преподаватели:
Академичният състав на
МФ се увеличава с 3 нови
преподаватели: доц. д-р Тодор
Коларов, гл. ас. д-р Нигохос
Канарян, гл. ас. д-р Николай
Милованов.
Проекти:
Фонд „Учебни програми“ на МФ
финансира проектите:
■■Студентски стаж по керамика
в завод за производство на
тухли в град Червен бряг.

■■Театрално представление
„Първият мъж“.
■■Закупуване на специализиран
софтуер Tobbi Studio за
апаратура за проследяване на
погледа Tobbi tx300.
■■Транспортни разходи за
редовен докторант със
стипендия за участие в
археологически разкопки
в Египет и проучване на
Тиванския некропол.
■■ Провеждане на изложба-базар
„Коледни искри“.
■■Рекламно-информационно
осигуряване на модно ревю
на МП „Мода и бизнес
стратегии“.
■■Популяризиране на
спектаклите „Нещо ме гризе“,
„Тирамису“, „Карай да върви…“,
„Забавно като патерица“.
■■Отбелязване на 20 години
специализация Танцов театър
в НБУ.
■■Пътуващ семинар до Велико
Търново „Търновската
конституция“.
■■Археологически летен стаж и
школа на елинистически обект
в местност Харманлъка при с.
Оризаре, Несебър.
■■Пътуващ семинар „Практики
на насилието – философски
социологически измерения“.
■■Уъркшоп за порцелан в завод
„Видима“ – гр. Севлиево.
■■Закупуване на
психодиагностични
инструменти за оценка.
■■Създаване на първия
3D канал, департамент
„Телекомуникации“.
■■Седми международен пътуващ
университет в Чипровци 2015
„Традиционни и нови общности
в Европа – между минало и
бъдеще“.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИСТАНЦИОННО, ЕЛЕКТРОННО
И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ФДЕПО)
Мисията на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо
обучение и неговите центрове – Център за дистанционно и електронно
обучение, Център за продължаващо и професионално обучение и Сертификационен център – е да подкрепя неконвенционалните форми на учене. Приоритетите в дейността на факултета са в посоките на развитие на нови
форми на обучение в бакалавърските и магистърските програми на НБУ;
разширяване на обхвата на продължаващото обучение в нови области;
привличане на интереса на обществото към дейността на НБУ с различни интересни дейности извън обсега на класическото висше образование.
Центърът за дистанционно и електронно обучение осигурява обучението в
бакалавърските и магистърските програми с дистанционна форма и е методическо звено за провеждане на електронно обучение във всички програми
на НБУ. ЦДЕО се грижи за работата и функционалността на МOODLE
НБУ. Центърът за професионално и продължаващо обучение разработва
и предлага програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, ориентирани към всички възрасти и към различни професионални
групи; предлага курсове по английски, немски, испански, френски, италиански, новогръцки, руски и други езици на равнища A1, A2, B1, B2, C1 и
C2. Организира сертификационни изпити на TOEFL, OSD, DELE, CELI и
други. Центърът организира обучения, свързани с изпълнение на обществени
поръчки и проекти, индивидуални и корпоративни обучения по чужд език;
консултиране на потенциални клиенти във връзка с нуждите им от обучение. ЦППО като част от ФДЕПО е сертифициран по ISO 9001:2008 и от
2013 година успешно подготвя и провежда надзорния и ресертификационния
одит на ФДЕПО. Сертификационният център 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.
През академичната 2014/2015
година ФДЕПО:
■■Провежда обучение в 10
бакалавърски програми с
дистанционна форма на
обучение – Счетоводство и
одит, Екология и опазване
на околната среда, Бизнес
администрация, Маркетинг,
Финанси, Туризъм, Науки
за Земята и алтернативни
енергии, Екология и управление
на околната среда, Графичен
дизайн, Управление на
бизнеса и предприемачество,
и в шест магистърски
програми с дистанционна
форма на обучение - Бизнес
администрация, Бизнес
комуникации, Международен
алтернативен туризъм,
Национална и международна
сигурност, Противодействие
на престъпността и
тероризма, Управление на
туризма.

■■Провежда обучение в програми
и курсове за продължаващо
обучение – Археологически
полеви школи, Козметична
(естетична) хирургия – на
английски език за чужденци,
Интериор, Системно семейно
консултиране, Арт терапия,
Мултикултурен трейнинг
за учители по английски
за писмен и устен превод,
Квалификационна програма
„учител“, Квалификационна
програма „учител по чужд
език“ – английски език,
Разработване и управление на
проекти, Медийна академия,
Майсторски клас по дигитален
маркетинг, както и в курсове
по чуждоезиково обучение
– групово и индивидуално
(английски, немски, френски,
испански, гръцки, турски,
латински, български език),
курсове за международни
сертификати (TOEFL, OSD),
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Лятно училище по български
език.
■■Провежда обучение в програми
и сертификационните изпити
към - Майкрософт офис
специалист, ECDL трейнинг
и тестов център, Cisco
академия, Linux академия,
Microsoft академия, VMware
академия, Microsoft Learning
Partner Silver, Cisco обучителен
партньор, Pearson Vue тестов
център, Certiport тестов
център.
■■Приема една нова бакалавърска
програма – „Управление на
бизнеса и предприемачество“
и една нова магистърска
програма – „Екологични
експертизи и контрол“.
■■Подготвя и приема нова
програма за обучение на
италиански граждани за
придобиване на професионална
квалификация „учител по… “
по договор с „Ле Станце ди
Леонардо л’арте ди студиаре
ООД“, Италия.
■■Разработва 17 нови
бакалавърски курса и 36
магистърски. Приема нови
курсове към съвместен
договор с Фондация „Балканско
наследство“.
■■Разработва две нови minorпрограми – Екология и
опазване на околната среда,
Управление на бизнеса и
предприемачество.
■■Провежда 24 изпитни сесии за
международни сертификати
(TOEFL, OSD) за 281
кандидати.
■■Разширява обхвата на
дейността си със създаването
на нови звена: „Майсторски
класове и академии“ –
заедно със съществуващите
майсторски класове на Сузана
Клинчарова, Людмил Ангелов,
Вики Алмазиду и Милчо
Левиев, Райна Кабаиванска,
стартират и индивидуални
обучения на студенти и
курсисти по ударни и духови
инструменти, орган, цигулка;

„Публични лекции“ - заедно с
Центъра „Българо-европейски
културни диалози“ организира
поредица от лекции и събития;
Франкофонски център за
университетско качество –
част от мрежа от Центрове
за академично качество,
имащи за цел осигуряване
и използване на новите
технологии с цел подобряване
на обучението на френски
език.
■■Стартира инициативата
„Он лайн лекциите на НБУ“,
представяща интересни
лекции от университета чрез
заснемане и публикуване в
специализиран канал в YouTube.
■■Оптимизира използването
на Виртуална класна стая в
Moodle – НБУ.
■■Работи по проектите
– практически семинар
„Маркетинг и Пъблик
рилейшънс, работа с агенции“;
Нормативно изискуеми
методи и средства за
опазване и мониторинг на
околната среда в два от
най-големите промишлени
замърсители в България:
„Агрия” АД и „Мини Марицаизток” ЕАД, Радиореклама
за съвместна инициатива за
популяризиране на програмите
на департаменти „Природни
науки” и „Телекомуникации” –
публични лекции, мултимедийна
изложба „Космос, технологии
и околна среда” и изложба
„Космическа храна”; Практика
в Геомагнитна обсерватория
Панагюрище.
■■Извършва преводи на чужд
език на документи, издавани
от НБУ – 260 броя.
■■Сключва договори и анекси за
сътрудничество и обучение
с РВД за организиране и
провеждане на обучение
и изпити за служители
и кандидати за работа
по английски език; с
Индустриална стопанска
камара - гр. Враца за
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организиране и провеждане
на обучения по съвместни
програми, с Медицински
център “Естетична хирургия,
Естетична медицина” –
проф. Н. Сердев, с фондация
„Балканско наследство“, с
Агенция по заетостта – за
включване в регистрите като
доставчик на обучение по
ключови компетентности
и провеждане на три курса
– по английски, немски и по
испански език.
■■Отчита договор по спечелена
обществена поръчка за
обучения с Национален
институт на правосъдието.
■■Сключва договори за
патньорства с водещите
за България фирми,
представители на Сиско:
Парафлоу ООД и Сиенсис
ООД.
■■Печели обществена поръчка и
обучава държавни служители
от Агенцията по вписванията.
■■Привлича, обучава и
сертифицира служители на
водещи корпоративни ИТ
фирми, като Hewlett-Packard,
Sutherland, IBM България,
Сиенсис, Парафлоу, Адеко,
Стемо и много други.
■■Създава обучителна банка за
кадри на високотехнологични
квалифицирани и
сертифицирани ИТ
специалисти за нуждите на
бизнеса.
■■Обучава 986 студенти
в програмите с
дистанционна форма на
обучение; 1993 курсисти в
програмите и курсовете
с продължаваща форма на
обучение и 757 курсисти в
сертификационните програми.
■■Дипломира 423 студенти от
програми с дистанционна
форма на обучение и
издава 513 свидетелства за
завършили програми и курсове
с продължаваща форма на
обучение.

СТУДЕНТИ
Най-предпочитаните от
кандидат-студентите
бакалавърски и магистърски
програми за академичната
2014/2015 година са: МП
Право, БП Психология, БП
Информационни технологии,
БП Графичен дизайн, МП Бизнес
администрация (РО и ДО),
МП Управление на проекти по
информационни технологии,
МП Реклама и бранд
мениджмънт, МП Филмово
и телевизионно изкуство,
МП Софтуерни технологии
в Интернет, МП Рекламен
мениджмънт и визуален
брандинг и др. Наградата
на Ректора „Студент на
годината“ се присъжда на
Константин Ламбрев, основен
участник в студентския
проект „Стратосферен
балон „СТРАТОС1“, който
има за цел изпращането
на телекомуникационни и
измервателни уреди на голяма
височина в земната атмосфера
с хелиев стратосферен балон.

Кандидат-студенти
■■Провеждат се 13 сесии
на ТОП, за които са
регистрирани 4862 явявания.
■■Общ брой кандидат-студенти
за НБУ – 3907.
■■Броят на кандидатстудентите за програмите с
ТОП е 2388 или средно по 1,12
кандидати за едно място.
■■Броят на кандидатстудентите за бакалавърски
програми след професионални
гимназии и колежи е 96.
■■Броят на кандидатстудентите за магистърските
програми е 1423.
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■■Обявеният от НБУ прием
за програмите за степен
„бакалавър“, както и за
магистърските програми
„Право“ и „Архитектура“ е
2130 души.
■■Средният резултат от ТОП
за всички сесии е 45,44 точки.
Обучаеми
Общият брой на обучаемите е
11 135, от които:
■■9142 студенти
- 8156 редовно обучение
- 986 дистанционно обучение
■■1993 курсисти в курсове и
програми за продължаващо
обучение.

Мобилност на студентите
■■Външна мобилност:
- 481 студенти от други
висши училища и след висше
образование избират да
продължат обучението си в
НБУ.
- 328 студенти на НБУ са
продължили обучението си
в други висши училища (в
страната и в чужбина).
■■Вътрешна мобилност:
- 88 студенти са променили
програмата си в рамките на
университета.
Дипломирани студенти
■■Издадени са 2538 дипломи,
от които 1400 за степен
„бакалавър“, 1138 за степен
„магистър“ и 25 за степен
„доктор“.
■■Издадени са 446
свидетелства за чужд език
и 67 удостоверения за
професионална квалификация и
преквалификация.
Стипендии
През академичната 2014/2015
година за студентите на НБУ се
отпускат общо 345 стипендии:
■■Фонд „Стипендии“ на
Настоятелството на НБУ –
272 стипендии: 199 академични
стипендии, разпределени по
факултети както следва: ФБО
и БФ – 173, от които 27 за
новоприети студенти; МФ
– 26; 73 социални стипендии,
разпределени по факултети
както следва: ФБО и БФ – 66,
от които 2 – за новоприети
студенти; МФ – 7.
■■Стипендии за докторанти – 13.
■■Фондация „Контакти без
ограничения“ – 13 стипендии.
■■Фонд „Райна Кабаиванска“ – 12
стипендии.
■■Външни източници – 13
стипендии.

Студентски труд и стаж
По системата за студентски
труд и стаж през 2014/2015 г.
в различните университетски
структури са били ангажирани
93 студенти: 49 – през есенния
семестър и 44 – през пролетния.
От тях 19 са работили със
стипендия, а 74 – срещу почасово
заплащане.
Събития на Студентския
съвет на НБУ
■■Организира младежки форум
“SOFIMUN” – конференция,
симулираща дейността на
ООН.
■■Финансира проектите
„Йерма“; „Непознатият
Гаган – от Античността
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до Новото време“;
„Международен студентски
филмов фестивал „НОВА
ВЪЛНА“.
■■Организира турнир на малки
вратички за купата на
Студентски съвет на НБУ.
■■Подкрепя благотворителния
проект „Да оставим следи“.
■■Отговаря за
университетските спортни
клубове – осигурява терени
за спортно-тренировъчна
дейност, спортносъстезателни екипи, спортнотренировъчни екипи, както
и необходимите спортнотренировъчни консумативи;
подготвя участията в
държавните студентски
първенства.

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ (ЦКО)
Центърът за качество
и оценяване (ЦКО) е
специализирано звено в НБУ,
което разработва и развива
стандарти и процедури за
оценяване. Центърът подготвя
и оценява кандидатстудентския
Тест по общообразователна
подготовка (ТОП). Подпомага
развитието на текущото
и финалното оценяване в
курсовете на НБУ. Оказва
методическа помощ на
преподавателите при
провеждането на различните
форми на оценяване. ЦКО
извършва дейности по
поддържане и развитие на
системата за качество в НБУ –
анкетни проучвания, анализи на
резултатите и предложения за
развитие.

През академичната 2014/2015
година ЦКО:
■■Провежда 20
кандидатстудентски изпитни
сесии на ТОП, на които
се явяват 4295 кандидатстуденти, при които
минималният бал от теста е
13 точки, а максималният – 90
точки.
■■Провежда успешно пилотен
електронен вариант на
Теста по общообразователна
подготовка - Е-ТОП.
Организира 15 сесии с над 200
участници. Формира банка с
1500 въпроса за нуждите на
Е-ТОП.
■■Провежда 11 индивидуални
сесии за кандидат-студенти
от чужбина и 5 извънредни
сесии за кандидат-студенти
със специфични нужди.
■■Създава 44 нови варианти
на ТОП за нуждите на
кандидатстудентската
кампания.
■■Работи по оптимизирането
на системата за качество
в рамките на проекта
„Подобряване на предлаганите
от НБУ образователни
услуги“, финансиран от МОН.
Системата за управление
на качеството включва
стандарти, показатели
и процедури за оценяване
на учебни програми и
учебни курсове за всички
образователни степени и
форми. Системата съдържа
и стандарти за учебната,
научноизследователската,
проектната и обществената
дейност на преподавателите,
както и показатели за
оценяване и атестиране на
академичната администрация
в НБУ. Разработва и
прилага системата за
вътрешна акредитация на
департаментите.
Анкетни проучвания
■■Анкетно проучване за
удовлетвореност от
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курсовете и преподавателите.
Средната оценка за
удовлетвореност от
курсовете е съответно
много добър 4.38 и 4.32
(макс. 5.00). Средната оценка
за удовлетвореност от
преподавателите е съответно
много добър 4.48 и 4.41 (макс.
5.00).
■■Анкетно проучване за
удовлетвореността на
студентите от учебните
програми. Средна оценка за
всички програми: мн. добър
3,99 (по петобална скала от
1 до 5). Обща средна оценка
за бакалавърските програми:
мн. добър 3,96. Обща средна
оценка за магистърските
програми: мн. добър 4,02.
Обща средна оценка за
програмите, предложени от
ЦПО: мн. добър 3,90. Обща
средна оценка за докторските
програми: отличен 4,50.
■■Анкетно проучване сред
кандидат-студентите за
техните нагласи и очаквания
към НБУ. Основният
източник на информация
за кандидатстващите в
НБУ са неговите студенти
(54%). Личните впечатления
от университета (47%) и
информацията от съучениците
(27%) са също определящи
за избора на кандидатстудентите. Основните
предимства на НБУ кандидатстудентите виждат в
добрата практическа
подготовка (71%),
съвременната материална
база (64%) и различното
отношение към студентите
(54%). Възможността за
индивидуална учебна програма,
съобразена с образователните
потребности и възможности
на студентите, е нов
въпрос от настоящата
анкета. Наблюдава се
сравнително висок процент
на кандидатите, които
одобряват тази възможност
(35%).

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ЦКРОР)

Центърът за кариерно развитие
и обучителни ресурси развива
дейности по кариерното
консултиране на студентите
на НБУ – методическа помощ
при оформянето на документи
за кандидатстване, провеждане
на тестове за професионално
ориентиране, публикуване и
разпространение на обяви
за свободни стажантски и
работни позиции, организиране
на събития в помощ на
кариерното консултиране на
студентите на НБУ; дейности,
свързани с алумни общността
на НБУ – проучване на
реализацията на възпитаниците
на НБУ, информиране на
възпитаниците на НБУ за
събития от университетския
живот. За преподавателския
и административния състав
центърът организира обучения
за развитие на професионални
компетенции – академично и
административно обслужване
на студентите, форми
на преподаване, социални,
компютърни, езикови умения
и др.

През академичната 2014/2015
година ЦКРОР:
■■Организира поредица от
кариерни събития - „Старт
в кариерата“, „Креативни
практики в намирането
на нова работа“, „Заедно
в час“, „Осмели се да си
цветен! Global Citizen с
AIESEC“, „Маги Халваджиян истината за успеха“, „Стани
изпълнителен директор на
Adecco“, „Кариери и студенти
2015“, „9Sharp – An Alternative
Professional Profile“, „Blizoo за
ТЕБ!“.
■■Оптимизира партньорската
си мрежа с 67 нови партньори
и работодатели – SiteGround,
Clean Code Factory, ITCE,
Admiral Markets, E&F Finances,
Paraflow Communications, IGE
XAO, FXCM, Britanica, Gopet
Trance, A Data Pro, SBTech,
Sutherland Global Services и др.
■■Осигурява 450 свободни
стажантски или работни
позиции.
■■Разработва в сътрудничество
с ELEMARK тест за кариерно
ориентиране и избор на
подходяща програма в НБУ,
който се публикува в уебсайта
на университета.
■■Организира и провежда форум
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„Кариери и студенти“.
■■Изгражда и поддържа база от
данни с контакти на алумни.
■■Разработва система за
провеждане на социални
и комуникативни
обучения по Проект
BG051PO001-3.1.08-0045
„Подобряване на качеството
на предлаганите от НБУ
образователни услуги чрез
създаване на система за
частично електронно
управление, периодично
актуализиране на стандарти
и въвеждане на продължаващо
обучение за академичния и
административен състав на
университета“.
■■Организира обученията –
Срещи за обмен на полезна
практика; Публикуване на
информация в новия сайт на
НБУ; „Студентски практики“
на МОН; Как се организира
събитие в НБУ, което да
е максимално ефективно?;
Библиотечни ресурси и
услуги; Немски език А1 – А2;
Английски език за академични
цели; Приложение на Google
docs за разработване на
анкети и проучвания;
Word, Excel, PowerPoint в
академичната дейност; Йога
на смеха и др.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Външни проекти
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“:
■■BG51PO001-4.2.06 „Студентски
стипендии“.
■■BG051PO001-3.3.07-0002
„Студентски практики“.
Фонд „Научни изследвания“
■■Електронна база данни на
българската антропонимия.
Идентичност, практика и
регулация на личните имена.
■■Център за локализиране
и експериментална
реконструкция на древни
пътища и хабитати чрез
методите на пространствения
анализ и археометрията –
SARCHUS-AIR.
Други програми:
■■Best Alliance – Better Skills in
Tourism Alliance – DG Education and Culture.
■■OI-Net project – програма
„Еразъм“.
■■Проект за обмен по CEEPUS.
■■Спиране на процеса на
маргинализация на ромите
в гр. Кюстендил, България
чрез създаване на модел за
развитие на общността –
фондация „Велукс“.
■■Участие, опит и овластяване
на ромски младежи (PEER) –
JUST/2013/Action Grants.
■■Ноу-хау център за
алтернативни грижи за
деца осигурява сигурност на
децата, участващи в процеса
на деинституционализация
чрез консултации, изследвания,
лобиране и обучение – Child
Abuse Program на фондация
ОАК.
■■Създаване и развитие на
Регионален ресурсен център за
повишаване на ключови знания,
умения и политики в грижата
за децата и тяхната закрила в
Югоизточна Европа.
■■Супервизия на работата на
училищните екипи от пилотни

училища по дейност 2 по
проект „Включващо обучение
на МОН“
■■Национален отворен форум
„Следата“ 2015 – СП
„Култура“.
■■Рондели в Тракия интегрирани археологически
дистанционни изследвания
на археологически ландшафт
между с. Хаджидимитрово
(обл. Ямбол) и с. Чокоба (обл.
Сливен) – Министерство на
културата.
■■Археологически разкопки
на обект „Добелт“ в
Националния археологически
резерват „Деултум-Дебелт“ –
Министерство на културата.
■■Археологически разкопки
на укрепено селище от 1211 в. пр. Хр. в м. „Бресто“,
с. Баня, община Разлог –
Министерство на културата
■■Учените в триъгълника на
знания – K-TRIO-2 – програма
„Хоризонт 2020“.
■■Паневропейски обмен на
учебни програми в сферата
на закрилата на детето –
подобряване на закрилата и
благосъстоянието на децата програма „Еразъм+“.
■■ReCriRe – Между
представителството
на кризата и кризата на
представителството“програма „Хоризонт 2020“.
■■Прогнозиране на бъдещи
ситуации по аналогия – Mathematical and Computational
Cognition (EOARD – European
Office of Aerospace Research
and Development).
■■КЛаДА-БГ: Национална
интердисциплинарна
изследователска
Е-инфраструктура за ресурси
и технологии за българското
езиково и културно
наследство, интегрирана в
рамките на европейските
инфраструктури CLARIN и
DARIAH – целево финансиране
на МОН.
■■BE READY – Life Skills and
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Career Development: helping
young people progress into success - програма „Еразъм+“.
Вътрешни проекти
Централен фонд за
стратегическо развитие
Семинари, публични лекции,
конференции, фестивали:
■■Университетски речник – част
I и част II
■■Публичен семинар “Има ли
нови леви проекти в Европа?”
■■Медиите в България: 25 години
по-късно
■■Конференция “Археология на
властта. Интердисциплинарни
диалози”
■■Международна научна
конференция “Нови
потребителски практики на
XXI век – антропологични
перспективи”
■■II-ра Национална научна
конференция “Храни”
■■Конференция „Югоизточна
Европа: новите заплахи за
регионалната сигурност“
■■Международен фестивал на
стъклото
■■Международен студентски
филмов фестивал “Нова вълна”
■■Национален отворен форум
“Следата”
■■НБУ в подкрепа на Миндя рок
фест
■■Cultural nights at NBU
Участие на преподаватели и
студенти в международни научни
форуми:
■■Уъркшоп “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and
Modernism: The Impact of WWI”.
■■Девети Световен конгрес
на Международния съвет по
изследване на Централна и
Източна Европа (ICCEES),
Макахури, Япония.
■■Канада позната и непозната:
изследване сред български
студенти.
■■Обмен на преподаватели в
рамките на договора за научно

и културно сътрудничество
с Института по
хуманитаристика към СанктПетербургския държавен
политехнически университет.
■■Представяне на
експериментални резултати в
областта на микробиологията
на околната среда VI FEMS
Конгрес, Маастрихт, Холандия.
■■XVIII Всероссийская
нумизматическая конференция.
■■2nd International Conference
& Exhibition on Semiotics and
Visual Communication – Culture
of Seduction (the seduction of
culture), Кипър.
■■Конференция на Thoreau Society,
Масачузетс.
■■Конгрес по логика, методология
и философия на науката,
Хелзинки, 3-8.08.2015.
■■19th European Young Statisticians
Meeting.
■■Toward a science of
Consciousness, Хелзинки.
■■Конференцията на
Световното дружество по
когнитивна наука, Пасадена,
САЩ.
■■The Reaches of Pragmatism,
Summer Institute in American
Philosophy School of Philosophy,
University College Dublin, Ireland.
■■Avant-garde Migrations, Лисабон.
■■International Convention of
Psychology Science (ICPS).
■■11-та Международна
конференция по информатика
и обучение по информатика,
Бостън.
■■European Value Study.
■■PRIX EUROPA.
■■WOW/ Women of the World/,
London.
Изложби, представления,
концерти, филми, модни ревюта:
■■Три и половина – театрален
спектакъл
■■Дипломен спектакъл “Магична
мощ” от Роберто АгиреСакаса
■■Влюбените – театрален
спектакъл по Карло Голдони
■■Изложба на Моника Попова

“Максимална степен на болка”
■■Международен фестивал на
стъклото
■■Изложба на непоказвани
рисунки от архива на
проф. Васил Стоилов в
Музея на НБУ
■■Изложба на Генко Генков
от колекцията на Димитър
Инджов в Музея на НБУ
■■Специализация в GEDOKМюнхен на доц. д-р Моника
Попова
■■Изработване на витражи
за Храм-паметник “Свети
Александър Невски”
■■SOFIA QUEST 2015
■■Игрален филм “Жалейка”
■■Игрален филм „Стопанинът на
къщата“
■■Игрален филм „Прелюбодеяние“
Проучвания, работа на терен и
изследвания:
■■Археологически разкопки в
Египет
■■Български културни ценности
в Рим
■■Младите и конфликтът
– възможни решения.
Израелско-палестинският
конфликт според младите
от студентските общности
в Израел и Палестинската
автономия.
■■Изследване на генезиса на
феномена „Жива вода”
■■Мюсюлманите в Златоградско
и Ксантийско
■■Повишаване на
административния капацитет
на община Тетевен
■■Кризата в Гърция като
възможност за българските
гранични райони
■■Анализ на съдържанието на
тежки метали в тъкани от
черноморска и дунавска риба
■■Създаване на мрежа от
неправителствени организации,
общински администрации,
читалища и училища на
територията на общините в
Софийска област
■■Тероризъм и ислямски
фундаментализъм

21

■■История на българската секция
на Балканския медицински съюз.
Уъркшопи, майсторски класове,
школи и стажове:
■■Шеста анимационна
работилница Варвара 2015
■■АРТ ШКОЛА - Варвара
■■Двадесет и втора лятна школа
по когнитивна наука
■■Лятна школа по антропология
“Антропология, маркетинг и
културен туризъм”
■■XX Международна ранноесенна
школа по семиотика “Подходи
в семиотичните изследвания”
■■Школа „Състезателно
програмиране“
■■Театрално ателие “Предай
нататък”
■■Стаж в стъкларска база на
Академията по изкуства в
Светла над Сазава, Чешка
република
■■Обучение на обучители –
Тренинг за преподавателския
екип на департамент
“Политически науки”
■■Отпускане на стипендии на
изявени студенти за участие в
Софийско бизнес училище 2015.
Пътуващи семинари:
■■Пътуващ семинар “В памет на
1000-годишнината от смъртта
на цар Самуил”
■■Първа експедиция на НБУ до
Евбея и Беотия
■■По следите на световния
театър – Боб Уилсън в
Крайова.
Игри и състезания:
■■Участие на отбор от програма
“Право” в 22-то издание на
състезанието по международен
търговски арбитраж във
Виена, Австрия
■■Състезание по дебати –
NBU Open, Сблъсъкът на
Дебатьорите
■■Литературен конкурс за
средношколци, изучаващи
испански, немски, италиански,
френски и английски език.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

През академичната 2014/2015
година сред значимите
изследователски и творчески
събития в НБУ са Дискусионният
клуб по приложна икономика,
Международната ранноесенна
школа по семиотика,
XXII-та Международна лятна
школа по когнитивна наука,
Международният студентски
филмов фестивал „NEW
WAVE”, научните конференции
„Археология на властта.
Интердисциплинарни диалози“,
„Медиите в България – 25
години по-късно“, „20 години
департамент „История“
в НБУ“, международната
научна конференция “Нови
потребителски практики
на XXI век. Антропологични
перспективи” с лекция на
проф. Майк Федърстоун:
“Множествено бъдеще на
консумативната култура:
мечти и последици”, поредицата
от лекции на четири пъти
номинирания за Нобелова
награда проф. Ваким Волкан.
През академичната 2014/2015
година се приема и прилага
новата Система за управление на
качеството на НБУ, по силата
на която департаментите
се оценяват и класират чрез
вътрешна акредитация.

Годишно класиране на
департаментите
■■Кино, реклама и шоубизнес
■■Когнитивна наука и психология
■■Музика
■■Информатика
■■Дизайн
■■Архитектура
■■Бизнес администрация
Нови учебно-практически и
изследователски звена
■■Център „Българо-европейски
културни диалози“ към
департамент „Изкуствознание
и история на културата“.
■■Франкофонски център за
академични постижения по двугодишен договор за
сътрудничество между НБУ и
Франкофонска университетска
агенция.
■■Център по визуална
антропология към
департамент „Антропология“
и департамент „Кино, реклама
и шоубизнес“.
Публикации и художественотворчески изяви
■■Средният брой публикации
на един преподавател
е 3,60. По научни
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направления – най-много са
публикациите в областта
на хуманитарните науки
и изкуствата, социалните
и стопанските науки.
Продължава тенденцията да
се повишава броят публикации
в сферата на природните
и техническите науки,
математика и информатика.
Съвместните публикации
с чуждестранни автори са
28. Брой научни публикации,
които са реферирани и
индексирани в световни
вторични източници е 38.
Участията на преподаватели
в научни конференции със
самостоятелни доклади или в
съавторство е 104.
■■Художествено-творческите
изяви – изложби, концерти,
представления, ревюта са 687,
като средният брой участия
на преподавател е 8,45.
Общоуниверситетски семинари
■■Идеята за човека, човешкото
и човешката среда в
съчиненията на Аристотел и
нашата съвременност. Teкст:
„Политика“, Аристотел.
Водещи: проф. Богдан
Богданов, гл. ас. Георги Гочев
и ас. Владимир Маринов.

■■Гражданското общество и
политическата система в
епохата на прехода. Водещи:
проф. Екатерина Михайлова,
доц. Васил Гарнизов, гл. ас.
Иван Начев.
■■Загадката на здравето.
Водещи: проф. Христо
Тодоров, доц. д-р Димитър
Вацов.
■■Четем Вера Мутафчиева.
Водещи: проф. Михаил
Неделчев, доц. д-р Веселин
Методиев.
Семинари на департаментите:
■■Департамент „Англицистика“
– „Междукултурни
комуникации. Регионални
изследвания“, „Изследователски
методи в обучението“
■■Департамент „Антропология“
– „Гражданското
общество и политическата
система в епохата на
прехода“, „Работилница за
антропологични филми“
■■Департамент „Археология“
- Археология – открития и
проблеми“
■■Департамент „Архитектура“
- „Архитектурна работилница“
■■Департамент „Бизнес
администрация“ „Мениджмънт и лидерство“,
„Актуална икономика и
бизнес“
■■Департамент „Дизайн“
- „Изкуства, средства,
материали в интериорния
дизайн“
■■Департамент „Здравеопазване
и социална работа“ „Психичната болест и
обществото“
■■Департамент „Изящни
изкуства“ - „Изкуство и
форма“
■■Департамент „Икономика“
- „Актуална икономика и
бизнес“
■■Департамент „Информатика
- Регулярен научно-методичен
семинар
■■Департамент „История“ „История и съвременност“,

„Разговори за българската
култура“ ad hoc , „Визуалният
образ“
■■Департамент „Кино, реклама
и шоубизнес“ - „Анимационен
семинар“; „Филмотечен
семинар“
■■Департамент „Когнитивна
наука и психология и ИЦ
„Когнитивна наука“Методически семинар
■■Департамент „Масови
комуникации“ - „Знания за ПР
практици и журналисти“
■■Департамент „Музика“ „Музикални субхоризонти“
■■Департамент „Национална
и международна сигурност „Езици на сигурността“
■■Департамент „Нова
българистика“ - „Годините на
литературата“
■■Департамент „Политически
науки“ - „Гражданското
общество и политическата
система в епохата на прехода“
■■Департамент „Публична
администрация“ - „Лидерство
и управление в публичния
сектор“
■■Департамент „Право“ „Реформата в правната
система на Р България“
■■Департамент „Природни
науки“ - „Терра ностра“;
„Терра ностра джуниър“
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■■Департамент „Романистика
и Германистика“ - „Език
и култура“, „Лингвистика
и теория и практика на
превода“
■■Департамент
„Средиземноморски и
Източни изследвания“ „Култура на Източното
Средиземноморие“,
„Ориенталия“
■■Департамент „Театър“
- „Режисьорски практики
в театъра“, „Съвременен
американски театър“
■■Департамент „Телекомуникации“ - „Подобряване на
интердисциплинарните умения
и взаимодействие с бизнеса на
специалистите по телекомуникации“
■■Департамент „Философия
и социология“ – „Истина и
ценности“
■■ИЦ Български институт
по египтология - „Слово и
изображение“
■■ИЦ Югоизточноевропейски
център за семиотични
изследвания - „Нови форми на
знание на социални и езикови
взаимодействия и на културни
ценности в епохата на
Интернет“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Нов български университет
е член на: Европейска
университетска асоциация
(EUA); Европейска асоциация
за международно образование
(EAIE), Франкофонската
университетска агенция
(AUF), Институт за
международно образование (IIT),
Международна асоциация за
семиотични изследвания (IASS),
Международен институт
по административни науки
(IIAS), Мрежа на институтите
и училищата по публична
администрация в Централна
и Източна Европа (NISPAcee),
Европейски консорциум за
политически изследвания,
Международна PR организация
(IPRA), Неформална европейска
театрална среща (IETM),
Европейска асоциация на
студентите по театър
(EAST), Европейска лига на
институтите по изкуствата
(ELIA).

Нови международни
споразумения за сътрудничество
■■Университет на Бургундия,
Франция
■■Университет Жан Мулен Лион
3, Франция
■■Казански федерален
университет, Русия
■■Пермски социален институт
отворено образование, Перм,
Русия
Чуждестранни студенти
В НБУ се обучават 262
чуждестранни студенти, като
най-предпочитаните програми
са „Реклама“, „Психология“,
„Графичен дизайн”, „Политически
науки“, „Право“, „Архитектура“,
„Мрежови технологии“.
Международна мобилност
■■Осъществените мобилности
по програма „Еразъм +“
са 44 студентски (42 с цел
обучение и 2 с цел практика)
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и 16 преподавателски
(13 с цел преподаване
и 3 административни).
Изходящите мобилности са
реализирани в 15 държави:
Германия, Португалия,
Италия, Испания, Чехия,
Франция, Белгия, Финландия,
Гърция, Турция, Полша,
Холандия, Великобритания,
Литва и Кипър.
■■НБУ е избран за домакин на
Еразъм-мобилност от общо
54 чуждестранни студенти
и 10 преподаватели от 14
държави: Австрия, Дания,
Португалия, Италия, Испания,
Словакия, Германия, Франция,
Полша, Румъния, Гърция,
Турция, Хърватска и Латвия.
За по-успешното адаптиране
на чуждестранните Еразъмстуденти се организира и
провежда интензивен курс по
български език, посетен от
Еразъм-студенти от Италия,
Франция, Испания, Дания и
Турция.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

През академичната 2014/2015
година Издателството на
НБУ публикува за първи път
на български език „Диатриби“
на Епиктет в превод от
старогръцки език на
проф. Богдан Богданов.
Продължава общоуниверситетската поредица „Европа –
разбирана и правена“, съвместен
проект между Нов български
университет и Посолството на
Франция в България. Вестник
“Университетски дневник“
отбелязва своя 20-годишен
юбилей. На страниците на
вестника са представени
всички негови редактори –
от създаването му през 1995
година. Издателският център
на НБУ поддържа и обновява
официалните уебсайтове на
проф. Богдан Богданов –
www.bogdanbogdanov.net и
акад. Вера Мутафчиева –
www.veramutafchieva.net.

Общоуниверситетски издания
■■Бели облаци. Крум Ацев
■■В градината с розите, том
3. Съставител: Веселина
Василева
■■Диатриби. Епиктет
■■Държавата. Платон
■■За красивото в музиката. ИвМари Андре
■■За Пърс. Корнелис де Ваал
■■Постдраматичният театър.
Ханс-Тийс Леман
■■Разширяването на света.
Изследвания в чест на
проф. Богдан Богданов.
Съставители: Веселина
Василева, Георги Гочев
■■Траките. Георги Михаилов
■■Управление на мрежи.
Кристоф Асанс
Учебни издания
■■Бизнес комуникации. Соня
Алексиева
■■Въведение в екологичното и
социалното счетоводство.
Нинел Кьосева
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■■Екологичен мониторинг.
Ботьо Захаринов, Янчо
Найденов
■■Здравейте! – Учебник по
български език за чужденци.
Галина Куртева, Кръстинка
Бумбарова, Стефка Бъчварова
■■Латински език. Мария
Костова
■■Невробиологични основи на
човешкото поведение. Боряна
Пирьова
■■Основи на дистанционните
аерокосмически изследвания.
Гаро Мардиросян
■■Приложна математика. Марин
Маринов
■■Рекултивация и методи за
изследване на почвата. Ботьо
Захаринов, Янчо Найденов
■■Стратегическо управление на
туризма. Михаил Михайлов
■■Сценарийният сюжет. Светла
Христова
■■Финансиране на
международната търговия.
Ирена Николова

Научни издания
■■Germanistik in Bulgarien.
Съставител: Мария ГрозеваМинкова
■■The Animated World of Ivan
Vesselinov. Съставител:
Светла Христова
■■Анимационният свят на
Иван Веселинов. Съставител:
Светла Христова
■■Българският случай. Наталия
Христова
■■В началото бе словото…
Сборник в чест на проф.
Мария Китова-Василева.
Съставител: Мария
Караджункова
■■Веда Словена – 140 години покъсно. Пламен Бочков
■■Всичко за продан. Съставител:
Евгения Кръстева-Благоева
■■Годишник на департамент
„Кино, реклама и шоубизнес“,
том 2. Съставители: Светла
Христова, Румяна Стефанова,
Елизавета Боева
■■Дизайн: диалог и монолог.
Борис Сергинов
■■Европейските региони
– формално следване на
номенклатурата или
използване на възможностите
за сближаване. Юлияна
Гълъбинова
■■Езиците и писменостите на
древните цивилизации. Мария
Китова-Василева
■■Знанието е сила. Юбилеен
сборник в чест на доцент
Нели Раданова. Съставител:
Мария Грозева-Минкова
■■Историческа социология на
наказателните политики в
България, том 1. Мартин
Канушев
■■Ключ 1014. Тома Томов
■■Медийно аудио- и
аудиовизуално право. Райна
Николова
■■Медиите в България: 25 години
по-късно. Съставител: Райна
Николова
■■Методика на обучението по
съвременни езици. Павлина
Стефанова
■■Музика и публики. Милена
Шушулова

■■От миграция към мобилност:
политики и пътища. Анна
Кръстева
■■Под сянката на Сталин и
Хитлер, том 2. Пламен С.
Цветков
■■Под сянката на Сталин и
Хитлер, том 3. Пламен С.
Цветков
■■Преплетени истории
на Балканите, том 2.
Съставители: Румен Даскалов,
Диана Мишкова
■■Преходни истории за култура
и комуникации. Петя
Александрова
■■Реформите в системата
за национална сигурност
на Република България.
Съставител: Венелин Георгиев
■■Ролята на държавния глава
в законодателния процес.
Екатерина Михайлова
■■Социализмът в музея на
постсоциализма. Наталия
Христова
■■Човешкият капитал –
методология, измерения
и практики. Съставител:
Димитър Панайотов
Електронни издания
■■Сборник от ХVI лятна школа
по Пъблик Рилейшънс
■■Workshop “Компютърни
технологии в системата на
логопедичната практика”
■■Медиите в България – право и
етика
■■Проблемни аспекти в
публичното управление и
публичната администрация
■■Годишник на департамент
“Публична администрация”
■■Българистика Nuova III
■■Сборник „Комуникативни и
емоционално-поведенчески
нарушения“
■■Сборник от II-ра Национална
научна конференция „Храни“
■■Bulgarian Language and Culture
Summer School, 2015
■■Годишник на департамент
“Масови комуникации”
■■Informatics and Translational
Issues in the Field of Genomic
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Signal Processing
■■Workshop “IT technologies in
contemporary medicine development”
■■Special abilities and talents
■■Годишник на департамент
“Телекомуникации”
■■Department Health and social
sciences
■■Държавно управление,
публични политики и публична
администрация
■■ „Културни наследства
– политически залози
и реконструиране на
територии“
■■
Рекламно-информационни
издания
■■Кандидатстудентски
справочник 2015-2016
■■Годишен доклад 2013/2014
■■Информационна брошура на
НБУ
■■Кандидатстудентски плакати
на НБУ
■■Кандидатстудентски брошури
на НБУ
■■Информационни брошури
за бакалавърските и
магистърските програми
■■Информационна брошура за
чуждестранните студенти
■■Ориентационна програма за
чуждестранните студенти
■■Пътеводител на
библиотеката
■■Рекламни материали за
Центъра за кариерно развитие
и обучителни ресурси
■■Рекламни материали за
Дискусионния клуб по
приложна икономика
■■Рекламна брошура за юбилейна
конференция на департамент
„История“
■■Представителни рекламни
материали на НБУ
Периодични издания
■■в. Университетски дневник
■■сп. Следва

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на НБУ
е модерен културноинформационен център,
който предлага богат
спектър от библиотечни,
информационни и технически
услуги. Библиотеката осигурява
достъп до редица лицензирани
електронни информационни
ресурси, сред които - APIS,
EПИ Онлайн, Ciela, Berg Fashion
Library, Britannica Image Quest,
Cambridge Journals Online, Central
and Eastern European Library,
eBrary, EBSCO, JSTOR, Oxford
Art Online, Online, Psychoanalytic Electronic Publishing Archive,
Taylor & Francis, Web of Science,
Leisure and Tourism, SpringerLink,
Web of Science, World Advertising
Research Center и др.

През академичната 2014/2015
година Библиотеката на НБУ:
■■Управлява библиотечен фонд,
възлизащ на 135 017 тома.
■■Обогатява библиотечния фонд
с 5190 библиотечни документа.
■■Обслужва 145 516
потребители, които
заемат 108 524 библиотечни
документа.
■■Обогатява библиотечния
каталог с 926 съдържания и
изображения на корици от
книги на български език.
■■Оптимизира дигиталната
библиотека с 64 заглавия,
разпределени в две колекции,
съответно 52 към „Найчетени заглавия“ и 12 към
„Литература към курсове“.
■■Поддържа Научния електронен
архив на НБУ с 1780
документа, към който добавя
250 материала.
■■Регистрира над 75 незрящи
потребители и дигитализира
52 нови книги.
■■Осъществява книгообмен с
35 библиотеки в България
и чужбина, сред които са
Библиотеката на Конгреса на
САЩ, Британска библиотека, ,
Народна библиотека, Варшава,
Народна библиотека, Прага,
Руска държавна библиотека.
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■■Издава пътеводител
“Какво трябва да зная за
библиотеката“, бюлетин
“Библиотека”, електронното
списание „Библиосфера“,
електронни пътеводители
LibGuides.
■■Разработва онлайн
пътеводители за
студенти - видеогайд на
жестомимичен език, както
и аудиопътеводител за
потребители с нарушено
зрение.
■■Разработва пилотно
обучение, което развива
информационната
компетентност чрез метода
на гемификация.
■■Организира 14 изложби и 84
семинара и информационни
сесии за студенти и
преподаватели.
■■Отбелязва Международна
седмица на открития достъп
до научна информация - International Open Access Week.
■■Дарява 913 книги за
библиотеки при местата за
лишаване от свобода.
■■Пуска „на свобода“ 100 книги
по случай Световния ден на
книгата и авторското право.
■■Провежда среща между
университетски и училищни
библиотекари в НБУ по повод
Национална библиотечна
седмица „Библиотеките –
място за учене през целия
живот“.
■■Участва в инициативата
„Пътуващи сандъчета” като
дарява 39 книги за деца на
Българска библиотечноинформационна асоциация
(ББИА).
■■Поставя началото на
сътрудничество с всички
26 регионални библиотеки
в България - в рамките на
инициатива за обмен на
научни издания регионалните
библиотеки получават 137
заглавия, от които 71 тома
литература и 126 броя
списания, издания на НБУ.

ДАРИТЕЛИ
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
2014/2015 година НБУ получава
и нови дарения от личности и
организации, които избират
университета за място, в което
да развиват и популяризират
ценностите. Публикуваме
имената на дарителите и
техните дарения в знак на
благодарност за доверието към
Нов български университет.

Дарителите на НБУ
■■Веселин Данев - картина на
художника Иван Ненов (19021997) „Портрет на Люба
Габровска-Дюлгерова 1932-1933”
■■Даниела Ставрева – две
картини на Цанко Лавренов
„Пейзаж“, 1968 и „Голо тяло“,
1968 и една картина на Генко
Генков „Пейзаж – маслени
бои“, 2005.
■■Мирена Янакиева – личен
архив на българския езиковед
проф. Мирослав Янакиев.
■■Райна Кабаиванска – средства
за присъждане на стипендии за
обучение по оперно пеене.
■■Милчо Левиев – средства за
присъждане на стипендии.
■■Посолството на Франция в
България и Френски културен
институт – средства за
съвместната издателска
поредица „Европа – разбирана
и правена“.
■■Фондация „Америка за
България“ – средства за
присъждане на стипендии за
обучение по оперно пеене при
Райна Кабаиванска.
■■Верига магазини
„Фантастико“ – средства за
присъждане на стипендии за
обучение по оперно пеене при
Райна Кабаиванска.
■■Столична община – средства
за присъждане на стипендии за
обучение по оперно пеене при
Райна Кабаиванска.
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■■Микроинвест ООД – 75 броя
софтуерни лицензи.
■■Агроменидж АД – средства за
присъждане на стипендии.
■■Натурпродукт ООД –
средства за учебен проект
„Първа експедиция на НБУ до
Евбея и Беотия“.
■■Ей енд ди Фарма България
ЕАД - средства за учебен
проект „Първа експедиция на
НБУ до Евбея и Беотия“.
■■Райфайзенбанк ЕАД –
средства за театрален
спектакъл „Моят живот“
с участието на актриса с
физическо увреждане.
Дарители на книги и
периодични издания:
“Бук хаус” АД, Евелина
Симеонова Великова, Събин
Текев, Холандски институт
T.M.C. ASSER Institut, проф.
Майк Федърстоун, г-жа Бичева,
проф. д-р Людмил Георгиев,
проф. д.ик.н. Асен Ковачев,
проф. Богдан Богданов, д.н.,
проф. д-р Манол Рибов, проф.
Уолтън Уилсън, доц. д-р Веселин
Методиев и проф. д-р Екатерина
Михайлова, Издателство на
БАН, проф. д-р Христо Тодоров,
Посолство на Република Турция,
Българска минно-геоложка
камара, Народен театър
“Иван Вазов”, Национален
археологически институт с
музей при БАН.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
КОМУНИКАЦИИ

През академичната 2014/2015
година университетският
уебсайт – www.nbu.bg е цялостно
обновен. Създава се нов портал
за новини и събития – news.nbu.
bg и нов уебмейл интерфейс –
mail.nbu.bg. Развива се
Интегрираната информационна
система на НБУ и е
изградена нова Система за
електронен документооборот
- EventisR7 - по проект
BG051PO001-3.1.08-0045:
Подобряване на качеството на
предлаганите образователни
услуги чрез създаване на система
за частично електронно
управление. Оптимизират
се курсовете в системата за
електронно обучение Moodle,
с която работят всички
студенти на НБУ.

Интегрираната информационна
система (ИИС)
■■В модул „Преподаватели“ се
оптимизират функциите за
контрол на учебния процес
за създаването на личния
формуляр; разработват се
справки за натовареността
на преподавателите,
необходими за анализ на
качеството на програмите и
департаментите.
■■В „Е-студент“ се
визуализират индивидуалният
план/програма и неговото online потвърждаване от страна
на студента.
■■В модул „Обучаеми“ се
оптимизира системата за
създаване на индивидуален
план, индивидуална програма,
подготвителен и надграждащ
модул за всеки студент;
разработва се модул за
акредитация на курсове от
програмните директори.
■■Разработва се модул
„Договори с контрагенти“.
Комуникационни мрежи
■■Оптимизират се
функционалностите в SIP
базирана телефонна централа.
■■Разширява се покритието на
Wi-Fi мрежата в НБУ.
■■Изгражда се ново сървърно
помещение.
■■Внедрява се специализирано
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оборудване за съхранение на
данни – IBM StorWize.
■■Увеличава се интернет
свързаността до скорост
100 мбит/сек международна,
900 мбит/сек национална.
■■Развива се структурната
кабелна система в корпус 1
на НБУ, чрез подмяна на
мрежово оборудване от Cisco
Systems.
Компютърно оборудване
Закупуват се 2 сървъра,
82 компютърни конфигурации,
39 лаптопа, 24 ММ-прожектора,
27 принтера, 9 скенера,
3 електронни дъски.
Компютърни зали
Оборудват се специализираните
учебни компютърни зали – 306 и
Компютърен център 1 в корпус 1;
302 в корпус 2.
Нови софтуерни продукти
Autodesk Design Academy 2015
(в пакета са включени следните
софтуерни продукти: Autocad,
Autocad Mechanical, Inventor
Professional, Autocad Architecture,
Autocad Civil 3D, Vault, 3D Studio
Max Design, SketchBook Designer
и Revit Architecture), Abbyy
FineReader – 5 броя лицензи, Adobe
Acrobat Professional 11 – 4 броя
лицензи, обновен е лицензът на
антивирусната защита NOD32.

МАТЕРИАЛНА СРЕДА
През академичната 2014/2015
година университетският
кампус продължава да се
обновява и да оптимизира
средата в съответствие с
най-новите архитектурни
тенденции и решения в
интериора и екстериора.
Университетският комплекс
предоставя модерна среда
за обучение и общуване.
Коридорите, фоайетата и
Центърът по изкуства са
превърнати в пространства
за представяне на творчески
продукти на студенти и
преподаватели. Поддържат
се обширни зелени площи с
разнообразна растителна среда.
Закупува се модерна двуетажна
къща с три отделни помещения
за котките на НБУ.
Нови университетски
пространства
■■Разширява се спортната
база на университета със
Студентски спортен клуб,
оборудван с тенис маси,
билярдна маса, маси за
канадска борба, маси за мини
футбол, дартс и маси за игра
на шах и табла.
■■Строи се четириетажният
Корпус 3, който ще включва
Радио-телевизионен център
(РТЦ), амфитеатрална зала и
разширение на Библиотеката
на НБУ. РТЦ ще разполага
с телевизионно, радио и
тонрежисьорско студио,
ателие по анимационно
кино, както и прилежащи
технически и сървърни
помещения. Разширението на
Библиотеката ще включва
нови пространства за
библиотечни услуги за незрящи,
зала за екипна работа,
колекции на свободен достъп и
хранилища, офиси.
■■Изгражда се Център за
книгата. С поетапното му
изграждане ще се оформи
културно-информационен
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център с Библиотеката и
обособени пространства
за книжарница, Център
за документи и архивни
фондове, зали за конференции
и представяне на книги,
кино салон и др. прилежащи
помещения.
Обновяване на материалната
среда
■■Работи се по проект
„Нисковъглеродна
организационна политика“
– подмяна на осветителни
тела в Галерията и разделяне
на осветлението на зони в
аудитории, хидроизолация
на сградите, ремонт на
отоплителни и вентилационни
системи.
■■Оптимизират се
възможностите за паркиране
за хора с двигателни
проблеми като част от
проекта за осигуряване и
улесняване достъпа на хора в
неравностойно положение.
■■Създават се нови
специализирани учебни зали
- Архитектурен кабинет,
компютърна зала за

Сертификационен център,
Фотолаборатория (тъмно
помещение) за Лаборатория по
фотография.
■■Изграждат се нови офиси
за Франкофонски център за
академични постижения и
Център „Български институт
по египтология“.
■■Разширява се пространството
на Центъра по изкуства.
■■Оформя се ландшафтно
английският двор и се
ремонтират прилежащите
пространства.
■■Надгражда се с нови
мощности трафопостът
на университета, подменя
се главното електрическо
табло, ремонтира се
вентилационната система
на Аулата и се монтират
топлинни завеси в централно
фоайе на корпус 1.
■■Укрепват се фундаменти,
изгражда се дренажна система
и ново оптично трасе на
корпус 2.
■■Реновират се Аулата на НБУ,
4 музикални зали, 85 учебни
зали, 43 офиса.
■■Разширява се Еко паркингът.
■■Ремонтира се
университетската база в
Созопол и се изгражда система
от слънчеви колектори.

осветление за заливка и
квадрикоптер (мултимедиен
четец на пространство) за
Университетски театър;
стереомикроскоп за Лаборатория
по биология; цифрови
фотоапарати за Лаборатория
по фотография и Ателие по
графика и графични технологии;
голямоформатна камера SINAR и фотографска техника за
Лаборатория по фотография;
пещ за стъкло за Ателие по
стъкло; телекомуникационна

Техническо оборудване на зали
и офиси
Закупува се 3 D принтер за
Библиотеката; специализирано
компютърно оборудване
и софтуер за обучение и
сертификационни изпити
по VMware академия за
Сертификационния център;
безжична система за превод
BOSCH; безжична система
за озвучаване на спектакли,
концерти и събития;
китара и озвучителна
техника за обучението по
музика; дръм машина за
звукови ефекти, цифров
интерфейс за контролиране на
осветлението, интелигентно
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техника за специализирана
учебна зала по телекомуникации;
фотоапарат CANON 6D и
обективи, преносим компютър
и безпилотна летателна
система „Хектокоптер за
департамент „Археология“;
преносими компютри и
термографска камера за
департамент „Архитектура“;
преносими компютри и
фотоапарати за департамент
„Нова българистика“.

СЪБИТИЯ И ФАКТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЖИВОТ
НОВИ ПОЧЕТНИ ДОКТОРИ НА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Антонио Матачена –
удостоен с титлата Doctor Honoris Causa на
НБУ за изключителни постижения в областта на
икономиката и бизнес администрацията
Академична лекция на тема: “Отговорност и
комуникация на предприятия: диахронна
перспектива“.
(10.11.2014 г.)

НОВИ ПОЧЕТНИ ПРОФЕСОРИ НА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. д-р Симо Лазаров - допринесъл за
развитието на програмите по компютърно
музициране в НБУ.
(21.05.2015 г.)

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

■■Развитие на индивидуалното
образование в НБУ
(индивидуални програми в НБУ).
Водещ: доц. д-р Венцислав
Джамбазов, Декан на Факултет
за дистанционно, електронно
и продължаващо обучение.
(18.03.2015 г.)
■■Програмната политика на НБУ
– визия и приоритети. Водещ:
доц. д-р Пламен Бочков, Ректор
на НБУ. (19.11.2014 г.)

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРАЗНИЦИ

■■30.09.2014 г. – Откриване на академичната
2014-2015 година. Академично слово на гл. ас. д-р
Кирил Аврамов на тема “Университетът – дом
и общност на свободните хора …”
■■30.10.2014 г. – Церемония по случай Деня на
народните будители, връчване на дипломи на
завършилите студенти. Академично слово
на доц. д-р Емилия Дворянова на тема: „За
грижата да бъдем будни“.
■■03.12.2014 г. – Церемония по случай студентския
празник 8 декември, връчване на дипломи на
студенти. Академично слово на Виктория
Иванова, Алумни НБУ, на тема „В преследване
на променящата се мечта“.
■■05.03.2014 г. – Церемония по случай честването
на Националния празник на България 3 март,
връчване на дипломите на завършилите
студенти. Присъждане на Годишните награди
на Ректора: Журналист, отразявал обективно
проблемите на висшето образование – Евелина
Гечева, създател на уеб издателството
Академика БГ; Студент на годината –
Константин Ламбрев, студент в програма
„Телекомуникации“ и майнър програма „Науки за
Земята и алтернативни енергии“. Преподавател
на годината – проф. Евгений Дайнов,
департамент „Политически науки“. Академично
слово на Асен Александров, директор на 15
СОУ “Адам Мицкевич”, на тема “Образование и
общество”.
■■21.05.2014 г. – Церемония по случай 24 май
– Ден на българската просвета и култура и
славянската писменост, връчване на дипломите
на завършилите студенти. Академично слово
на Александър Кръстев, създател на сайта „Аз
чета“, на тема „Къде да търсим вдъхновението
по пътя към успеха“.

МЕЖДУНАРОДНИ ШКОЛИ
■■Международна ранноесенна школа по семиотика
„Подходи в семиотичните изследвания“.
XXII Международна лятна школа по когнитивна
наука.
■■ХVІI Лятна школа по връзки с обществеността.
■■Археологическа лятна школа в местността
Харманлъка при село Оризаре.
■■Лятна школа в с. Варвара на студенти от МП
„Филмово и телевизионно изкуство“.

Академични лекции
■■проф. Ваким Волкан,
номиниран четири пъти за
Нобелова награда
■■д-р Мохамед Халаф, журналист
– „Ислямската държава в
Близкия Изток – реалност и
прогноза“.
■■Емилия Братанова, сътрудник
по интеграция, ВКБООН
– „Кризата със сирийските
бежанци и ролята на
ВКБООН“.
■■Меглена Кунева, министър
по европейските въпроси,
еврокомисар „Защита
на потребителите“ –
„Приоритетите на новата
ЕК“.
■■Кристиана Данева, член на
борда на Фондация ресурсен
център Билитис – „Джендър и
права“.
■■проф. д-р Хорст Телчик,
преподавател в Техническия
университет в Мюнхен,

Германия – „Мирната
революция преди 25 години:
резултати и перспективи за
Европа“.
■■проф. д-р Екатерина
Михайлова, доц. д-р Веселин
Методиев, преподаватели в
НБУ – „Предизвикателства
за България 95 години след
Ньойския договор“.
■■Мирослав Зафиров, съветник
по политическите въпроси
към мисията на ООН в Ирак
– „Кризата в Сирия и Ирак –
нов Близък изток?“
■■д-р Тенчо Тенев, зам.изпълнителен директор
БАБХ – „Структура, роля и
задачи на Българска агенция
по безопасност на храните
(БАБХ)“.
■■Лидия Евлогиева, съдия
в Софийски военен съд –
„Участие на малолетни лица в
наказателноправни процедури“.
■■Милан Крайчек,
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преподавател във Висшия
химикотехнологичен
институт в Прага (Чехия) –
„Изкуството от стъкло“.
■■Даниел Митов, Министър
на външните работи
на Република България –
„Свободата и сигурността
пред Европа: потоци и
пътеки“.
■■Магърдич Халваджиян,
продуцент и режисьор,
създател на продуцентските
компании „Global Films“ и
„Global Vision“ – „Истината за
успеха“.
■■арх. Петър Диков, главен
архитект на гр. София –
„Съвременност и бъдеще на
София: градско пространство“.
■■Зухат Кубани, представител
за Европейския съюз на
Кюрдската партия „Партия
на Демократичния съюз
PYD“ – „Сириийската криза
и перспективите за нейното
решаване“.

■■Антон Хекимян, Мария
Цъцнарова, журналисти,
алумни на НБУ – „Бъдеще
има“.
■■Иво Сиромахов, български
писател, сценарист и
драматург – „Сценаристът на
екран и онлайн“.
Конференции
■■Международна научна
конференция “Нови
потребителски практики на
XXI век. Антропологични
перспективи”.
■■Международна научна
конференция „Югоизточна
Европа – новите заплахи за
регионалната сигурност“.
■■Международна научнопрактическа конференция
„Лидерството – време за
промени“.
■■„Медиите в България: 25
години по-късно“.
Организатор: департамент
„Право“.
■■„Основни акценти в
българската германистика
през XXI век“.
Организатори: департамент
„Романистика и
германистика“, Съюз на
германистите в България.
■■„Иновации в текстила и
облеклото“.
Организатори: департамент
„Дизайн“, Научно-техническия
съюз по текстил, облекло
и кожи, Федерацията на
научно-техническите съюзи
в България, Лаборатория
Биологично активни полимери
при института по полимери
– БАН, „Е. Миролио“ – ЕАД,
Сливен.
■■„Археология на властта.
Интердисциплинарни диалози“.
Организатор: департамент
„Археология“.
■■„Етика и пари в
журналистиката и ПР-а“.
Организатор: департамент
“Масови комуникации”.
■■„Нови заплахи пред
демокрацията в България“.

Организатори: департамент
„Политически науки“,
Лаборатория за публични
политики, УПИЗ,
Съорганизатор: Европейски
институт.
■■„9 септември 1944 - край
и начало, литература и
политика“.
Организатори: департамент
„Нова българистика“,
департамент „История“.
■■„Под знака на музата Клио“
Юбилейна научна конференция
по случай 20 години
департамент „История“.
Организатор: департамент
„История“.
■■„Комуникативни и
емоционално-поведенчески
нарушения“.
Организатори: департамент
„Здравеопазване и социална
работа“, Държавен
логопедичен център – София.
Семинари
■■Общоуниверситетски
семинар „Идеята за човека,
човешкото и човешката среда
в съчиненията на Аристотел
и нашата съвременност“.
■■Общоуниверситетски семинар
„Гражданското общество и
политическата система в
епохата на прехода“.
■■Общоуниверситетски семинар
„Четем Вера Мутафчиева“.
■■Общоуниверситетски семинар
„Загадката на здравето“.
■■„Изкуство и форма“.
Организатор: департамент
„Изящни изкуства“.
■■„История и съвременност“.
Организатор: департамент
„История“.
■■„Антропологически четения“.
Организатор: департамент
„Антропология“.
■■„Езиците на сигурността“.
Организатор: департамент
„Национална и международна
сигурност“.
■■„Знания за ПР практици и
журналисти“.
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Организатор: департамент
„Масови комуникации“.
■■„Анимационен семинар“.
Организатор: департамент
„Кино, реклама и шоубизнес“.
■■„Лидерство и управление в
публичния сектор“.
Организатор: департамент
„Публична администрация“.
■■„Лингвистика. Международна
комуникация. Регионални
изследвания“.
Организатор: департамент
„Англицистика“.
■■„Музикални субхоризонти“.
Организатор: департамент
„Музика“.
■■„Terra nostra“.
Организатор: департамент
„Природни науки“.
■■„Фотографски семинар –
изявени български творци
разказват за творческия си
път“.
Организатор: департамент
„Кино, реклама и шоубизнес“.
■■„Разкази за българската
култура Ad hoc“.
Организатор: департамент
„Изкуствознание и история на
културата“.
■■„Визуалният образ“.
Организатор: департамент
„Изкуствознание и история на
културата“.
■■„Реформата в правната
система на Република
България“.
Организатор: департамент
„Право“.
■■„Култура на Източното
Средиземноморие“.
Организатор: департамент
„Средиземноморски и Източни
изследвания“.
■■„Слово и изображение“.
Организатор: Български
институт по египтология.
■■„Нови форми на знание
на социални и езикови
взаимодействия и на културни
ценности в епохата на
Интернет“.
Организатор:
Югоизточноевропейски център
за семиотични изследвания.

Майсторски класове
■■Майсторски клас „Арфата –
извор на вдъхновение IV“ –
„Разходка през вековете“ на
проф. Сузана Клинчарова,
професор по арфа в
консерваторията в Ньои,
Париж (Франция). Концерт:
05.04.2015 г., Галерия УниАрт,
НБУ; 06.04.2015 г., Национален
дворец на културата.
■■Шести клавирен майсторски
клас на проф. Людмил
Ангелов „Големите пианистикомпозитори IV“, 15-25 юни
2015 г. Галаконцерт: 26 юни
2015, Зала „България“.
■■Лятна музикална академия
2015 – 01-10.09.2015 г.
Майсторски класове на: Милчо
Левиев – пиано, Вики Алмазиду
- вокал, Дейвид Мъри саксофон, Грегори Симадопулос
– пиано. Галаконцерт:
10.09.2015 г., Sofia Live Club.
■■XV Международен майсторски
клас на Райна Кабаиванска.
Със специалната подкрепа
на фондация „Америка
за България“, Столична
община, Софийска опера
и балет, верига магазини
„Фантастико“.
Провеждане: 08-26.09.2015 г.
Галаконцерт: 27.09.2015 г.,
Софийска опера и балет.
Стипендианти и наградени:
Даниела Нинева (България),
Дарина Линкова (България),
Димитър Арнаудов
(България), Елизабет Херцберг
(САЩ), Костадин Мечков
(България), Лучия Бранда
(Италия), Роксана Ерера
(Чили), Селене Дзанети
(Италия), Сребрина Минева
(България), Таесунг Ли (Южна
Корея), Юдае Уон (Южна
Корея), Юнгхюн Риу (Южна
Корея).
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Концерти
■■„Магията на виртуозитета“
– Паганини, Крайслер,
Тартини, Вивалди. Концерт
на Академичен оркестър
„Орфеус“ на НБУ – камерен
състав.
■■Ученик и маестро. Клавирен
концерт на Констанца
Дюлгерова и Людмил Ангелов.
■■Шубертиада 1 и 2.
■■Коледно-новогодишни
концерти „Годишни времена“
на Марио Хосен и Академичен
оркестър „Орфеус“ на НБУ.
■■Клавирен рецитал
„Трансфигурация и
виртуозност“.
■■Юбилеен концерт „3/4 от
сто“ - Милена Моллова.
■■Гала вечер на чешката и
словашката музика.
■■Самостоятелен концерт на
Драгомира Драшкова студент
по поп и джаз пеене.
■■Гала на френската камерна
музика.
Изложби
■■„80 години от рождението на
художника Георги БожиловСлона“ (1935-2001)
■■„Корпоративна идентичност“
■■„Студентски мигове“
■■„Проекти на монументална
скулптура от стъкло и камък“
■■„Послания. Рисунки от
архива на НБУ“ – по
случай 110-годишнината от
рождението на Васил Стоилов
■■„Матера – културна столица
на Европа 2019“
■■ Арх&УрБаН‘2015 „Модерност
и устойчивост“
■■„Генко Генков от колекция
Димитър Инджов“

■■„Ковачи“, Алек Попов
■■„Playback-Reloaded“
■■„Новите дрехи на царя“,
детски спектакъл
■■„33 припадъка“ от А. П.
Чехов (комедиите „Мечка“,
„Предложение“, „Юбилей“)
■■„Ела, легни върху мен“ по
стихове на Силвия Чолева
■■„20 стъпки“
■■„Тирамису“ от Йоанна
Ошавкова
■■„Колекцията“ от Харолд
Пинтър
■■„Нещо ме гризе“ по текстове
на Камен Донев
■■„Три и половина“ миниатюри
по Дарио Фо и Франка Раме
■■„Магична мощ“ фентъзи
Ревюта
■■Коледно модно ревю „Fashion
Fusion”
■■Fashion Forecast 2015
Фестивали
■■Втори международен
студентски филмов фестивал
„Нова вълна“.
Организатор: департамент
„Кино, реклама и шоубизнес“

Спектакли
■■„Йерма“, Федерико Гарсия
Лорка
■■„Добрият доктор“, Нийл
Саймън
■■„Стъклената менажерия“,
Тенеси Уилямс
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Кръгли маси
■■„Перспективи в
преводознанието“
Организатори: департамент
„Англицистика“,
департамент „Романистика и
германистика“, департамент
„Кино, реклама и шоубизнес“
■■„Дискусионен клуб по приложна
икономика“
Организатори: Фондация
„Контакти без ограничения“,
департамент „Икономика“,
департамент „Бизнес
администрация“, департамент
„Публична администрация“.

МЕДИИТЕ ЗА НБУ
Нов български университет постига добри партньорски отношения както в националното медийно пространство, така и с чуждестранните медии. Представените откъси от журналистически материали са само част
от приноса на медиите за публичния образ на университета. Нов български университет благодари на всички
журналисти.
Ние в НБУ сме частен университет, въведохме
сами електронното обучение преди повече от
десeтилетие и мисля, че към момента това вече
може да стане навсякъде в България. То е свързано
основно с промяна на философията на образователната система - университетите следва да се
занимават с развитие на индивида. Нямам нищо
против развитието на колективните форми, но лидерите на света се насочват към развитие на тази
индивидуална форма. Студентът може да не е имал
възможност да дойде на лекции, да се прибере късно
през нощта и да си пусне лекцията на професора
вкъщи, след това да му напише мейл или да остави
мнение в общия форум на курса.

и стажове на студенти от НБУ в реална работна
среда в рамките на дейността на НДК.
в. 24 часа, 12 август 2015 г.
Опашки от желаещи да учат психология на български и английски език има в Нов български университет. Специалността е сред най-търсените през
настоящата кандидатстудентска кампания заедно
с „Графичен дизайн“, „Реклама“, „Маркетинг“ и
„Гражданска и корпоративна сигурност“. Лидери и
тази година са „Право” и „Архитектура“, за които
е имало около 2000 мераклии. Желаещите да учат
във висшето училище до момента са 5100. Цифрата обаче ще набъбне, тъй като вузът има прием
през септември. Кандидатът с най-висок бал ще
учи „Администрация и управление“. Той е възпитаник на математическата гимназия във Велико
Търново и може да получи пълна стипендия, т.е. да
се обучава безплатно в университета.

Интервю с проф. Сергей Игнатов, сп. Мери,
30 септември 2015 г.
Стъклописите в храм-паметника “Св. Александър
Невски” ще бъдат изцяло възстановени. Това ще се
случи в Центъра по изкуства на НБУ. Инициативата е на преподавателя доц. Константин Вълчев,
който заедно със студентите си ще работи безвъзмездно. Така университетите подкрепят инициативата “Да върнем блясъка на храма”. Тя предвижда
и работа по стенописите, които отдавна не са
реставрирани.

в. Телеграф, 23 юли 2015 г.
Обща магистърска програма с българска и италианска диплома ще предлагат от новата учебна година
Нов български университет и Университетът в
Урбино. Специалността е „Управление и икономика на устойчивото развитие“. Рамката е „високо
магистърско ниво“, което е най-високото ниво,
позволяващо подготовка към докторантура в Италия. Тя предвижда обучение в четири семестъра,
включително защита на магистърска теза и стаж.
Студенти от НБУ се обучават в Университета в
Урбино, а италианците ще идват у нас по програма
„Еразъм”. Завършилите ще получат две дипломи,
българска и италианска.

в. Телеграф, 9 септември 2015 г.
Националният дворец на културата и Нов български университет сключиха меморандум за
сътрудничество в областта на подготовката и
реализацията на културни, научни и образователни
инициативи. Документа подписаха директорът на
НДК и председателят на настоятелството на
НБУ. Беше сключено и споразумение за практики

в. Преса, 17 юли 2015 г.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Финансовият отчет съдържа
данни за приходите и
разходите на НБУ за периода
01.10.2014 г. – 30.09.2015 г.
Посочен е делът на всеки
показател в общата сума на
приходите и разходите на НБУ
за академичната 2014/2015
година. Отчетът е приет от
Настоятелството на НБУ на
7.12.2015 г.

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на
отчета за академичната
2014/2015 г. са представени
приходите на НБУ за периода.
Те са разделени според източника
на приходи от такси, приходи
от външни проекти и други
финансови приходи. Общата сума
на приходите е 35,941,806.21 лв.
Приходите от такси включват
всички постъпили средства от
студентски такси за обучение.
Сумата на този вид приходи за
периода е 27,835,889.89 лв., или в
относителен дял към общата
сума на приходите на НБУ –
77.45%.
Приходите от проекти
съдържат салдата от минали
периоди и реално привлечените
през отчитания период
средства по външни проекти. В
абсолютно изражение приходите
по тази точка възлизат на
5,123,331.31 лв., или 14.25% от
общите приходи на НБУ.
В частта други приходи се
включват всички останали
приходи за НБУ през учебната
година като финансови приходи,
наеми, административни такси
и др. Общата им сума за периода
е 2,982,585.01 лв., или 8.30% от
всички приходи.
В РАЗХОДНАТА ЧАСТ
на финансовия отчет са
отразени направените през
периода разходи, необходими
за поддържане и развитие на
дейността на НБУ, както и
тези, извършени във връзка с
реализирането на вътрешнои 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;
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административна дейност;
данъци и осигуровки и
продължаващи външни проекти.
Общата сума на всички разходи
за периода е 35,941,806.21 лв.
Разходите за стратегическо
и материално развитие са в
размер на 8,271,895.53 лв., или
23.01% от общите разходи.
Те включват финансиране на
проекти за стратегическо
развитие на учебната и
изследователската дейност,
издателска дейност, развитие на
материалната база, капитално
строителство и ремонтна
дейност, майсторски класове,
университетски театър, разходи
по външни проекти.
Разходите за възнаграждения
включват заплатите на
академичния, административния
и обслужващия състав,
хонорарите за преподавателска
и научноизследователска дейност
и свързаните с тях дейности.
Общата сума на разходите по
тази точка е 17,192,586.33 лв.,
или в относителен дял към
общата сума на разходите
на НБУ – 47.83%. От тези
разходи 13,186,284.14 лв., или
36.69% от общите разходи, са
възнаграждения на преподаватели
и изследователи и 4,006,302.19
лв., или 11.15% от общите
разходи, са възнаграждения на
административен и обслужващ
състав.
Разходите за учебните програми
и учебния процес са в размер
на 1,356,142.72 лв. - 3.77% от
общите разходи и включват
всички материални разходи,
свързани с осигуряването на
учебния процес.
Разходите за
научноизследователска и
международна дейност са в
размер на 1,206,720.17 лв., или
3.36% от общите разходи.
Разходите за Библиотеката
и информационната дейност
са в размер на 574,952.14 лв.,
или 1.60% от общата сума на
разходите.

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

(1+2+3)

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Всичко

35,941,806.21 лв.

100%

27,835,889.89 лв.

77.45%

2. Приходи от външни
проекти

5,123,331.31 лв.

14.25%

3. Други приходи

2,982,585.01 лв.

8.30%

1. Приходи от учебни такси

Всичко

35,941,806.21 лв.

100%

8,271,895.53 лв.

23.01%

17,192,586.33 лв.

47.83%

3. Учебни програми и
учебен процес

1,356,142.72 лв.

3.77%

4. Научноизследователска и
международна дейност

1,206,720.17 лв.

3.36%

5. Библиотеката и
информационната дейност

574,952.14 лв.

1.60%

6. Социална дейност

1,454,625.56 лв.

4.05%

7. Административна дейност

1,811,310.61 лв.

5.04%

8. Данъци и осигуровки

3,126,631.75 лв.

8.70%

946,941.40 лв.

2.63%

1. Стратегическо и
материално развитие
2. Възнаграждения

9. Продължаващи външни
проекти

Разходите за социална дейност
включват разходи за стипендии,
безплатните учебни материали,
безплатния достъп до Internet за
студентите, безплатни копирни
услуги и др. Разходите са на
стойност 1,454,625.56 лв., или
4.05% от общите разходи.
Разходите за административна
дейност отразяват всички
преки административни разходи,
свързани с основната дейност
на НБУ (ел. енергия, газ, охрана,
телефон, пощенски разходи, офис
материали и консумативи, и пр.).
Те са 1,811,310.61 лв., или 5.04%
от общите разходи.

За академичната 2014/2015
година данъците и осигуровките
са в размер на 3,126,631.75 лв.,
или 8.70% от общите разходи.
Към края на академичната
2014/2015 година наличността
по външни проекти, които не са
приключили е 946,941.40 лв.
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