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Годишен доклад
aкадемична 2005/2006 година



ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

2

За Нов български университет академичната 2005/2006 година

премина под знака на 15-годишния юбилей.

За това време университетът стана инициатор на немалък брой

постижения, от него тръгнаха ред инициативи, които днес са реалност

в системата на българското висше образование. НБУ се изгради като

пространство за вътрешна свобода на много субекти, които общуват

и постигат своето в борба с ограниченията.

Сред големите задачи, по които работихме през тази година е

новият петгодишен Стратегически план, връзките ни с практиката и

привличането на нови партньори, участието ни в международната

университетска мрежа и реализирането на студентска и

преподавателска мобилност, обхватът на научноизследователската и

творческата дейност и присъждането на първите докторски стипендии

по теми, обявени от департаментите, интензивността на

виртуалното обучение и университетското информационно осигуряване.

Безспорно Нов български университет се доближи до увереността,

че либералният модел за университет е възможен, когато сведем модела

до под-модели, а тях на свой ред до осъществими проекти.

Годишният доклад припомня най-важните неща, случили се в 

Нов български университет през юбилейната 2005/2006 година.

25 април 2007 г.

Проф. Богдан Богданов, д.н., 
Председател на 

Настоятелството на 
Нов български университет



3

През изминалите 15 години Нов български университет се утвърди

като реформаторска, динамично развиваща се и влиятелна недържавна

институция.

Годишният доклад отразява усилията на нашата академична

общност в изработването и предлагането на високи стандарти в

научните изследвания, в преподаването, в обществените отношения.

Постоянното усъвършенстване на програмите, развитието на

електронното обучение, задължителното изучаване на чужди езици,

както и широкият достъп до електронните ресурси, вече са част от

нашето университетско ежедневие.

25 април 2007 г.

Доц. д-р Сергей Игнатов,
Ректор на 

Нов български университет

ИЗЯВЛЕНИЕ 
НА РЕКТОРА НА НБУ

ИЗЯВЛЕНИЕ 
НА РЕКТОРА НА НБУ
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Мисия

Да бъде ориентирана към своите

студенти автономна академична

институция за изграждане на

предприемчиви личности,

отговорни за собственото си

развитие

Да бъде среда за развитие на

социално загрижени личности,

която подготвя хората за живот

в условията на демокрация,

гражданско общество, пазарни

отношения, европейска

интеграция и глобализация

Да бъде предприемчива академична

институция, с либерален характер,

основана на връзката между

образование и изследване, която

реагира на пазарните и социалните

интереси като създава нови

приноси и практики

Да осигурява интердисциплинно

общо и тясно специализирано

образование, основано на

изследвания и връзка с практиката

Академичен профил

Науките за човека и обществото

Природните науки и новите

технологии

Изкуствата

Образователна философия

Образователната философия на НБУ

отразява възприетата от

университета либерална идея в

образованието, поставя усвояването

на умения наравно с придобиването

на знания и общото духовно и

социално развитие - наравно с

професионалното специализиране. 

Акредитация

През септември 2006 година НБУ

получава от Националната агенция за

оценяване и акредитация нова

институционална акредитация за

максималния период от 6 години.

Органи за управление

Настоятелство

Председател на

Настоятелството

Академичен съвет

Ректор

Стратегически приоритети

На 1 декември 2005 година

Настоятелството на НБУ приема

новия Стратегически план на

университета за периода 2005-2010 г.

Включени са проекти в три основни

приоритета: 

ЗА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТЗА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Нов български университет

се създава с решение на

Седмото Велико народно

събрание от 18 септември

1991 година. Учредител на

университета е създаденото

през 1990 година 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

специалист, бакалавър,

магистър и доктор;

кредитната система;

интердисциплинността на

програмите; дистанционната

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.

През академичната 

2005/2006 година 

Нов български унивеситет

става на 15 години.
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Подготовка на студенти с
висока конкурентоспособност
Проекти: Реформа на

бакалавърските програми; Реформа

на магистърските и докторските

програми; Развитие на уеб

базираното обучение; Изграждане

на електронна библиотека;

Развитие на системата за

управление на качеството.

Разширяване на обхвата на
обучението и развитие на
изследователския и творчески
потенциал на НБУ
Проекти: Развитие на

изследователския капацитет на

НБУ и създаване на

изследователски центрове;

Разширяване на обхвата на

обучението в областта на

природните науки и новите

технологии; Развитие на

обучението и творческия

потенциал на НБУ в областта на

изкуствата; Развитие на

обучението по превод; Развитие

на продължаващото обучение.

Развитие на НБУ като
предприемчива университетска
институция
Проекти: Развитие на

предприемчивостта и

децентрализацията в управлението

на НБУ; Изграждане на ефективна

система за развитие на човешкия

потенциал в НБУ; Развитие на

Интегрираната информационна

система; Развитие на

материалната среда.

Фондове за развитие

Централен фонд за стратегическо

развитие към Настоятелството

на НБУ 

Фонд "Издателска дейност" към

Настоятелството на НБУ 

Фонд "Райна Кабаиванска" към

Настоятелството на НБУ

Фонд "Димитър Паница" към

Настоятелството на НБУ

Фонд "Божидар Данев" към

Настоятелството на НБУ

Фонд "Развитие на материалната

база" към Настоятелството 

на НБУ

Фондове "Учебни програми" към

факултетите в НБУ 

Нормативни документи

През академичната 2005/2006 година

се приемат или изменят

нормативните документи: 

Правилник за устройството и

дейността на НБУ

Изменен и допълнен от
Настоятелството на НБУ на
01.12.2005 г.
Наредба за заетостта на

редовните преподаватели и

възнаграждения на академичния и

административния състав за

учебната 2006/2007 г.

Приета от Настоятелството на
НБУ на 27.05.2006 г.
Наредба за финансовата дейност,

имуществото и фондовете на

НБУ

Изменена и допълнена от
Настоятелството на НБУ на
01.12.2005 г.
Статут на училище за политика 

Приет от Академичния съвет на
НБУ на 27.09.2005 г.
Статут на лаборатория по

социология 

Приет от Академичния съвет на
НБУ на 25.10.2005 г.
Общ статут на учебно-

практически и изследователски

звена в НБУ 

Приет от Академичния съвет на
НБУ на 21.02.2006 г.
Наредба за студентите в НБУ 

Изменена и допълнена от
Академичния съвет на НБУ на
25.10.2005 г.; 24.01.2006 г.; 21.03.2006 г.
Наредба за академичния състав на

НБУ 

Изменена и допълнена от
Академичния съвет на НБУ на
25.10.2005 г.
Наредба за учебния процес в НБУ

Изменена и допълнена от
Академичния съвет на НБУ на
25.10.2005 г.; 22.11.2005 г.; 21.02.2006 г.
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Факултетът за базово

образование осигурява

общото образование през

първите две години на

бакалавърската степен.

Неговата цел е да гарантира

готовността на

студентите за избор на

специализация, която да

създаде условия за пълноценна

професионална реализация.

Подготовката на

студентите включва

въвеждащи курсове в

избраната специалност,

общообразователни курсове

за знания в област, различна

от избраната и курсове за

умения по български език,

чужд език, компютърни

умения, спорт или изкуства. 

През академичната 2005/2006
година ФБО:

Организира прием и обучение след

средно образование в 25 програми,

от които 24 за степен "бакалавър"

и една за степен "специалист":

Администрация и управление

(редовно и подпомагано

дистанционно обучение),

Антропология, Визуални изкуства,

Език и литература, Естествени

науки, Икономика, Информатика,

История, Компютърни

технологии, Културология, Масови

комуникации, Мрежови технологии

(на английски език), Музика,

Пластични изкуства и

архитектура, Политически науки,

Политически науки (на френски

език), Психология, Театър,

Телекомуникации и пощенско дело,

Философия, Чужди езици и

култури, Artes Liberales,

Естествени науки (дистанционно

обучение), Икономика

(дистанционно обучение),

Мениджмънт и маркетинг на

хотелиерството и

ресторантьорството 

(на френски език)

Работи по прилагането на новата

програмна схема за бакалавърските

програми и представянето им в

Каталога на НБУ

Въвежда в общото образование

системата на текущо оценяване

през семестъра и нови единни

формати на изпитите по

български език, чужд език и

компютърни умения

Приема нова програма за степен

"специалист" - Мениджмънт и

маркетинг на хотелиерството и

ресторантьорството 

(на български език)

Разширява набора от

общообразователни курсове за

знания, като прeдлага шест нови

курса: Християнството: култура,

политика, религия, Идеи в

икономиката, Големите майстори

на архитектурата, Балканите,

Езикът на музиката, Ислямът:

култура, политика, религия

Приема 7 курса по изкуства със

спортна насоченост към

общообразователните изисквания:

Актьорско майсторство,

Пърформанс, Архитектура за

всички, Аз като роля. Театрални

игри за не-актьори, Фолк-джаз

формация, Български танци,

Рисуване. Фигура 

АКАДЕМИЧНАТА 2005/2006 ГОДИНА В НБУАКАДЕМИЧНАТА 2005/2006 ГОДИНА В НБУ

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Учебната дейност в Нов български университет се осигурява по три

направления:

Факултетът за базово образование, Бакалавърският факултет и

Магистърският факултет са основни академични звена, които осигуряват

обучението на студентите в учебни програми и курсове с редовна и

дистанционна форма. Факултетите отговарят за работата на

преподавателите, за внедряването и развитието на съвременни учебни

форми, за модернизирането на материалната среда. 

Центърът за продължаващо обучение, Центърът за чужди езици,

Училището по мениджмънт и Училището за политика предлагат

възможности за обучение през целия живот, които се реализират чрез

модерни технологии и форми на обучение. 

Центърът за оценяване осигурява процеса на оценяване в университета.

ФАКУЛТЕТИ
ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ (ФБО)
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Представя университета на

кандидатстудентските борси в

София, Пловдив и Варна

Съорганизира Великденски концерт

с откъси от мюзикъла

"Клетниците" на студенти от

програма "Музика"

Организира семинар по

сценография на тема "Светлинна

и звукова партитура в

представлението" в

международния фестивал

"Варненско лято" 

Участва с доклади на

преподаватели в 12-тата

ранноесенна школа по семиотика

"Семиотика и образност", в

годишната конференция на

преподавателите по немски език, 

в международната конференция

Comp Sys Tech 2006

Студенти:

Общ брой студенти - 4669, от

които:

- редовно обучение - 3820 

- дистанционно обучение - 849 

Дипломирани студенти за степен

"специалист" - 30 

Преподаватели:

Академичният състав на ФБО се

увеличава с 14 нови преподаватели:

доц. д-р Ирена Бокова, 

доц. д-р Наталия Христова, 

доц. Етиен Леви, д-р Пенка

Христова, ст.ас. Мария Ганчева, 

ст. ас. Даниела Контрерас, 

ас. Пламен Дойнов, 

ст. преп. Вержиния Велкова, 

преп. Даниела Александрова, 

преп. Десислава Давидова, 

преп. Благовеста Троева, преп. Боян

Николов, преп. Галин Георгиев, 

преп. Антония Иванова

Проекти:

Фонд "Учебни програми" на ФБО

финансира проектите:

Пътуващ семинар по маршрута

Бачковски манастир-Горноводенски

манастир-Пловдив

Пътуващ семинар "Цариград"

Теренно изследване "Бедствията

(2005) - колективна памет, устни

разкази, индивидуални стратегии"

Коледна програма на НБУ -

Театрализиран концерт с

фрагменти от "Опера за три

гроша"

Университетско състезание по

програмиране на програма

"Мрежови технологии"

Семинар "Приложни аспекти на

авторското и сродните му права

в музикалните дейности"

Теренно изследване и изработване

на филм "Маскарадът - между

селото и града"

Изработване на печатни рекламни

материали на програма Пластични

изкуства и архитектура

Концерт на студенти от

програма Музика с Бургаската

филхармония

Представление на пиесата "Змей"

на сцената на Куклено-драматичен

театър "Васил Друмев" в 

гр. Шумен

Издаване на рекламна брошура на

програма "Театър"

Издаване на учебно помагало с

преводни статии - "Класическата

античност и изобразителното

изкуство на Ренесанса"

Българо-немски семинар по

информатика и обучение по

информатика

Семинар "Междуетнически

конфликти в електронните медии" 

Студентски семинар "Аналогия,

памет и контекст"
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Бакалавърският факултет

организира обучението на

студентите през третата и

четвъртата година на

бакалавърската степен след

завършено базово ниво в 

НБУ или след завършен

тригодишен колеж със степен

"специалист". Факултетът

осигурява редовно и

дистанционно обучение в

широкопрофилни програми,

като обучението може да

бъде само в основна

бакалавърска ("мейджър")

програма или в основна и

допълнителна бакалавърска

("майнър") програма, в която

се придобива допълнителна

специализация. Към факултета

е създадена Изследователска

програма за изявени студенти

за получаване на

допълнителна специализация в

научните изследвания.

Обучението в БФ осигурява

добрия избор на магистърска

програма и широки

възможности за

професионална реализация.

През академичната 2005/2006
година БФ:

Обучава студенти в 53

бакалавърски програми, от които

4 са с дистанционна форма на

обучение, в областите археология,

бизнес администрация, дизайн и

фотография, екология, икономика,

история, информатика, кино,

лингвистика, масови комуникации,

международни отношения, мода и

текстил, мениджмънт, музикални

изкуства, публична администрация,

психология, политология, реклама,

сигурност, социология, театър,

телекомуникации, философия

Приема 2 нови бакалавърски

програми, предназначени за

студенти завършили колеж -

"Специална педагогика" и

"Икономика - мениджмънт на

хотелиерството" 

Приема 15 нови курса:

Политически проблеми,

Самостоятелна работа,

Възприятие, Памет и обучение,

Мислене, разсъждение и решаване

на проблеми, Психологическо

скалиране, Тестология, Психология

на себепознаването, Мислене и

личност, Емпирична разработка,

Семинар: Съвременно състояние

на мултимедийните технологии и

компютърната анимация,

Самостоятелна работа по UNIX,

Introduction to Linguistic Meaning,

Language and Mind, Здравен

проект - организация на здравни

грижи, Здравен проект - обучение

на пациент

Работи по новата програмна схема

за разработването и въвеждането

на модулите към бакалавърските

програми и за популяризиране на

"майнър" програмите

Стартира разработването на уеб

базирани курсове, както и

дистанционализиране на курсове

от редовна форма на обучение

Подготвя проекти за програмна

акредитация на бакалавърските

програми от НАОА 

Съорганизира Зимна школа за

студентите от бакалавърски

програми "Кино и телевизия" и

"Визуални изкуства" 

Съорганизира представяне на

фирма TELCO System A BATM

Company в НБУ, по време на

което фирмата предоставя за

студентите от бакалавърските

програми по информатика

техника на стойност 8000

щатски долара

Участва с доклади на

преподаватели в

общоуниверситетската

конференция на тема "Обучението

по туризъм в НБУ"

БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (БФ)
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Студенти:

Общ брой студенти - 2659, от

които:

- редовно обучение - 1961

- дистанционно обучение - 698

Дипломирани студенти - 845 

Преподаватели: 

Академичният състав на БФ се

увеличава с 14 нови преподаватели:

доц. Емилия Панайотова, 

доц. д-р Момчил Баджаков, 

доц. д-р Юлиана Пашкова, 

доц. д-р Дмитрий Варзоновцев, 

доц. д-р Емил Стоилов, доц. д-р Тома

Ив. Томов, доц. д-р Соня Алексиева,

доц. Албена Кехлибарева, 

доц. д-р Маргарита Дилова, 

гл. ас. д-р Морис Фадел, ас. д-р Георги

Петков, гост-преп. Стефан

Драгостинов, преп. Елена Тодорова,

преп. Валентин Савчев 

Проекти:

Фонд "Учебни програми" на БФ

финансира проектите:

Модернизиране на материалната

база за обучение към курсовете

Практическа схемотехника и

Практическа електроника

Методически семинар за новите

бакалавърски програми по

информатика

Пътуващ семинар по маршрута

Бачковски манастир-Горноводенски

манастир-Пловдив

Студентски семинар на

бакалавърска програма "Психология"

Пърформанс и изложба по

пластика на бакалавърска програма

"Визуални изкуства"

Теренно изследване с изработване

на филм "Маскарадът - "между"

селото и града"

Приложни аспекти на авторското

и сродните му права в

музикалните дейности

Коледна програма на НБУ

Фотоизложба "Елате и вижте" на

бакалавърска програма "Археология"

Визуализация на учебния процес -

бакалавърска програма "Култура и

изкуство"

Изработване на компакт диск,

представящ творчеството на

дипломанти от бакалавърска

програма "Мода и текстил"

Театрализиран концерт с

фрагменти от "Опера за три

гроша"

Подобряване и развитие на

материалната база на ателие по

керамика 

Развитие на материалната база на

бакалавърска програма

"Естествени науки"

Студентски семинар по аналогия,

памет и контекст

Пътуващ семинар Magna Graecia

Развитие на материалната база на

Лаборатория по гемология

Визуализация и предпечатна

подготовка на учебно помагало

"Граматика на семантиката -

цифров вариант"

Издаване на учебно помагало

"Класическата антничност и

изобразителното изкуство на

Ренесанса"

Участие в Международна

специализирана изложба "Опто,

фото и видео салон 2006"

Гостуване в НБУ на директора 

на Международния анимационен

фестивал в Белград

Участие на студенти от

бакалавърска програма

"Сценография" във фестивал "Дни

на Астрид Линдгрен в София"

Концерт в Панорамата на

камерните хорове "Н. Липов" в

Пловдив

Великденски концерт

Участие на студенти в 

III Международен фестивал "Ерата

на Водолея 2006", гр. Бургас;

Теренно изследване в Разгардско на

студенти по антропология

Учебен стаж на студенти в

оперни театри

Интензивен курс по живопис в 

гр. Созопол.

Модернизиране на технологиите 

в учебните зали на БФ



Магистърският факултет

осигурява обучението в

магистърски и докторски

програми. Магистърските

програми могат да бъдат с

професионална или

научноизследователска

насоченост. Професионално

ориентираните магистърски

програми поддържат връзка с

практиката и привличат в

преподавателския си състав

утвърдени имена от бизнеса

и обществената сфера. За

пълноценното осигуряване на

възможности за

научноизследователска

дейност за студентите се

организират научни семинари

и конференции. Всяка

научноизследователска

програма се свързва с

докторска програма като

възможност за продължаване

на научната кариера.

Докторските програми

водят до придобиването на

степента "Доктор на НБУ".

През академичната 2005/2006
година МФ:

Обучава студенти в 

40 магистърски програми и 

в 20 докторски програми

Въвежда студентския стаж като

неразделна част от процеса на

обучение - всяка програма дава

възможност за реализиране на 

150 часа практика 

Присъждат се десет

докторантски стипендии за целия

курс на обучение по

предварително обявени конкурсни

теми в различни научни области

Приема 8 нови магистърски

програми Икономика на

енергийните ресурси, Клинична

липидология и атерогенеза,

Компютърни науки и

информационни технологии,

Университетски мениджмънт,

Управление на културни

институции, Приложна

статистика, Психология на

развитието - детство и

юношество, Мениджмънт на

книгата и текстови практики

Приема новата докторска

програма Теоретична информатика

Съорганизира публична лекция

"Европа и Европейският съюз" на

проф. Богдан Богданов, д.ф.н.,

публична лекция на проф. Джей

Ченг от университета на Северна

Каролина, публична лекция

"Реализъм и реалност през ХIХ век.

Достигат ли реалистите до

реалността?" на проф. Даниел

Коон от EHESS, Париж, публична

лекция "Екологична естетика и

съвременно изкуство. Живот и

смърт на пейзажа. Проектът

Битерфелд - Витенберг - Десау" на

Жан Ленард от EHESS, Париж,

конференция "Transatlantic Vistas:

English Traditions and New England

Horizons"

Провежда симулативен съдебен

процес по касационно съдебно

производство, симулативен

наказателен процес и симулативен

съдебен процес по семейно право

на студентите от програма

"Право"

МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (МФ)
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Студенти:

Oбщ брой студенти - 1547, от

които:

- 1482 в магистърски програми

- 65 в докторски програми

Дипломирани студенти: 387

Преподаватели:

Академичният състав на МФ се

увеличава с 4 нови преподаватели: 

ас. Евгения Христова, ас. Богдан

Атанасов, ас. д-р Емил Калчев, 

ас. д-р Екатерина Тодорова

Проекти:

Фонд "Учебни програми" на МФ

финансира проектите:

Учебен семинар във фондовете на

Регионален исторически музей в

Казанлък и могилите в

околностите на града

Семинар "Европейската

интеграция на Хърватия и

Турция", съвместно с МВнР,

дирекция "Отбранителна

политика"

Подготвяне на мултимедиен диск

с основни обекти, запазени от

Древен Египет

Семинар в с. Борино

"Изследователски проекти в

светлината на Стратегическия

план - 2010 г." на програма

Археологически изследвания 

Семинар "Аналогия, памет и

контекст"

Работна среща между студенти

от магистърските програми

Кинодраматургия и Филмово и

телевизионно майсторство и

студенти от Софийския

университет

Семинар Атон в българската

култура и словесност

Осигуряване на материали за курс

Уникални техники в текстила

Съфинансиране на издание

"Класическа Античност и

изобразителното изкуство на

Ренесанса"

Закупуване на Multi-Function Env. -

модел NO9AQ

Проучване на възможностите за

изготвяне на маршрути за целите

на гемоложкия туризъм в районите

на гр. Шумен и гр. Кърджали 

Изработване на декори и реквизит

за учебната работа в курсовете

по актьорско майсторство за

класически и поп певци

Лятно училище в гр. Китен

"Антропология на/в града" 

Теренно изследване "Етно-

религиозни практики в Западна

Македония"



Центърът за продължаващо

обучение предлага съвременни

програми, курсове, семинари,

майсторски класове, летни

училища, академични лекции -

ориентирани към всички

възрасти. Обучението

осигурява непрекъснато

повишаване на

квалификацията и

възможности за успешна

реализация в съвременната

динамична среда. Използват

се модерни технологии,

интерактивни методи и

форми за обучение.

През академичната 2005/2006
година ЦПО:

Обучава 574 курсисти в курсове и

програми за квалификация и

преквалификация: Актьорство за

драматичен театър, Екотуризъм,

Здравен мениджмънт, Интернет

на практика, Компютърна

рекламно-издателска дейност,

Криминалистически и съдебно-

счетоводни експертизи,

Маркетинг и реклама,

Мениджмънт на туристическа

фирма, Мениджмънт на

хотелиерство и

ресторантьорство, Преподавател

по български език и литература,

Публично слово в радиото и

телевизията, Първоначално

обучение по защита на

класифицираната информация,

Разработване и управление на

проекти, Счетоводство и

финанси, Управление в

туристическия бизнес, Курс за

подготовка на кандидат-студенти

по рисуване за начинаещи,

Подготвителен курс по рисуване

за напреднали, Курс по Орган I, II,

и III част, Курс по цигулка на

Минчо Минчев, Лигатурни методи

за лифтинги без белези в

естетичната хирургия и

естетичната медицина

Провежда обучение в две програми

на Cisco мрежова академия - CCNA

и NETWORK SECURITY

Организира Майсторски клас по

оперно пеене на Райна Кабаиванска,

Майсторски клас по джаз

импровизации на Милчо Левиев,

Майсторски клас по поп и джаз

пеене на Вики Алмазиду

Организира 15 академични лекции

на значими учени, изследователи,

общественици и политици, сред

които д-р Тонка Върлева,

национален координатор по

СПИН, проф. Кемал Гюруз,

експерт по студентска

мобилност, Н. Пр. Ив Сен-Жур,

посланик на Република Франция,

Петер-Щефен Хербст, главен

редактор на в. "Саарбрюке

Цайтунг", Н. Пр. Герхард Висер,

посланик на република Южна

Африка, Ставрос Димас,

еврокомисар по въпросите за

околната среда, Дитер Вайрих,

директор на комуникациите на

летище "Франкфурт"

Приема новите програми Здравен

мениджмънт, Мениджмънт на

туристическа фирма, Мениджмънт

на хотелиерство и

ресторантьорство, Разработване

и управление на проекти,

Софтуерни технологии, Аниматор

на туристическия отдих

Работи по договори за обучение и

сътрудничество с Българска

хотелиерска и ресторантьорска

асоциация, Българска асоциация на

професионалистите по здравни

грижи, Институт Отворено

общество - София, Център за

квалификация и преквалификация

Работи по проекти СОКРАТ-

Грюндвик 2 - "Художествени

изпълнителски изкуства в

обществото" и Обучение на

курсисти по програма

"Мениджмънт на хотелиерство и

ресторантьорство" по програма

ФАР

Издава сертификати на 315

успешно завършили курсисти

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
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Центърът за чужди езици

предлага обучение по

английски, немски, испански,

френски, гръцки, италиански,

руски, арабски език, както и

по български език за 

чужденци - с различна степен

на интензивност и

продължителност. Провежда

обучение в квалификационни

програми за чуждоезикова

квалификация и програма 

за поддържането на

квалификацията на

преводачите на

специализирана литература.

Центърът за чужди езици

издава свидетелства за

чуждоезикова квалификация,

които са в съответствие с

Общата езикова рамка на

Съвета на Европа и на

Българската асоциация за

качествени езикови 

услуги - ОПТИМА.

През академичната 2005/2006
година ЦЧЕ:

Обучава 1979 курсисти в

различните курсове по чужди

езици

Разработва нова дистанционна

програма "Теория и практика на

обучението по немски език"

съвместно с Гьоте-институт

Провежда обучение на работното

място по договори с "Нестле"

АД, "Юнионбанк" АД, БНР, 

49 СОУ

Печели конкурс по закона за

обществените поръчки за

обучение по английски език на

народни представители и

служители от администрацията

на Народно събрание

Печели 4 конкурса за чуждоезиково

обучение на държавната

администрация в областните

администрации на Кюстендил,

Враца, Габрово, Хасково

Продължава договорите за

съвместно обечуние с Институт

по публична администрация и

европейска интеграция и с

Читалище "Йордан Йовков" 

гр. Добрич

Провежда изпити за международни

сертификати по немски, руски и

френски език

Обучава 62 души по курса

Български език за чужденци

Провежда Третото лятно

училище по български език, в

което по силата на сключен

договор с Университета в

Питсбърг, Пенсилвания, се

обучават студенти от

Департамента за славянски

култури, както и други участници

от Франция и Румъния

Организира 4 семинара за

квалификация на преподавателите

по чужд език и лекция на 

проф. д-р Георги Лозанов

"Сугестопедията и

десугестопедията в

чуждоезиковото обучение" 

Издава 970 свидетелства за

чуждоезикова квалификация

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ (ЦЧЕ)
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Училището по мениджмънт

предлага обучение насочено

към практикуващи мениджъри

от всички управленски нива в

частния, публичния и

държавния сектор.

Обучението се осигурява от

гъвкава многостепенна

система за обучение,

подпомагано дистанционно

обучение - което предлага

възможност за учене без

откъсване от работната

среда, програми и проекти за

вътрешнофирмено обучение,

практически ориентирано

професионално обучение,

интерактивни методи.

Училището разработва и

предлага курсове и програми

по мениджмънт за

факултетите на НБУ.

Училището по мениджмънт

работи по модела на 

Тhe Open University,

Великобритания. 

През академичната 2005/2006
година УМ:

Обучава 653 курсисти в

програмите Професионални

сертификат и диплома по

мениджмънт, Вътрешнофирмено

обучение и консултиране,

Корпоративен мениджмънт,

Професионалният мениджър

Разработва новите курсове Видове

интервюта в УРЧР, Маркетинг на

персонала, Управление на риска,

Корпоративна социална

отговорност, Изследователски

методи при работа с проекти

Осъществява цялостна програма

за оценка и обучение на

мениджърския екип в

Електроразпределение Столично -

разработва и адаптира методика

за оценка на мениджърска

компетентност и личностни

характеристики

Обучава по индивидуализирана

схема три корпоративни групи

мениджъри от

Електроразпределение Столично и

една корпоративна група

мениджъри от Лукойл Нефтохим,

Бургас в програмата

Професионалният мениджър

Сертифицира първата група

оценители и кандидати за

професионалисти в областта на

Човешките ресурси

Създава възможност за

студентите от магистърска

програма Управление и развитие на

човешките ресурси да получават

сертификат за ниво от

Института за сертифицирани

специалисти към Българската

асоциация за управление и развитие

на човешките ресурси

Създава възможност студентите

от модул Управление и развитие

на организацията на

бакалавърската програма

Администрация и управление да

бъдат регистрирани в The Open

University Business School и

акредитирани за получаване на

британски професионален

сертификат по мениджмънт

Печели грамота от Българската

асоциация за управление и развитие

на човешките ресурси за оказано

партньорство и подкрепа

Провежда вътрешнофирмено

обучение с HVB - leasing, Челопеч

Майнинг, Шнайдер Електрик -

София, Асарел - Медет, ТЕЦ

Марица Изток 3, Миролио

България ЕООД, Те Про Метал,

Шнайдер Електрик, ProSyst Labs,

Софарма трейдинг, АСИ ООД

Участва в III-ти национален

конгрес по психология, Second

Advanced Research Workshop -

Modern Standards in Education of

Military Leaders, V-ти балкански

форум Trends in the development of

QM. Changing roles and competence

of QP, VII Национална конференция

на БАУРЧР - Управление на

човешкия капитал, EDEN 2006

Annual Conference, E-competences

for life, Employment and Innovation,

International Conference of Bank

Institutes

Поддържа мрежа от партньори -

The Open University Business School,

OUVS, European Management

Development Network (ECBS-

Унгария, LINK-Русия, CODECS-

Румъния), Българска асоциация по

управление и развитие на

човешките ресурси, Дружество на

психолозите в България, Louis

Berger SAS, Bocconi University, Italy,

APRI (Italy), Europa Consultancy Ltd.

(Великобритания), Adam Smith

College (Scotland), Grifo Multimedia

(It), GKN International College of

Engineering (Германия), Euro Contact

Business School, Sheffield Halam

University, CCL (UK), Excellence in

Higher Education - Community of

practice

Издава 332 сертификати и

дипломи по мениджмънт

УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (УМ)
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Училището за политика е

водеща обучителна

структура за млади политици

от България, Албания, Босна

и Херцеговина, Македония,

Сърбия, Черна гора, Косово,

Румъния и Хърватска.

Програмите на училището

предоставят място за среща

и дебат на хора на лидерски

позиции от различни

политически партии,

държавни институции,

неправителствени

организации, местни и

областни власти и медии.

УП е основано през 2002 г.

от Нов български

университет, Фондация

"Свободна и демократична

България", Институт

"Отворено общество" и

Политическа академия за

централна и югоизточна

Европа. През 2005 г. с

решение на Академичния

съвет на НБУ Училището за

политика става център за

продължаващо обучение към

Нов български университет.

Завършилите програмите на

училището получават

сертификати и дипломи за

специализация от НБУ и

Съвета на Европа и стават

членове на Клуба на

завършилите Училище за

политика.

През академичната 2005/2006
година УП:

Обучава 189 курсисти в

програмите Управленски умения,

Политическият дебат в

Югоизточна Европа, Обучение по

медиация, Развитие на политически

умения за роми, Лидерски умения,

Академия за социална политика

Приема новите програми

Управление на организационното

развитие, Управление на

предизборни кампании,

Комуникация и PR на общини,

Управление на конфликти и водене

на преговори

Разработва и печели проектите:

"Политическият дебат в

Югоизточна Европа", National

Endowment for Democracy, USA;

"Политическият дебат в

Югоизточна Европа", Balkan Trust

for Democracy, Белград;

"Управленски умения", Институт

Отворено общество; "Управленски

умения", програма Матра на

холандското външно

министерство; "Разработване на

политики за интеграция на

малцинства", Демократична

комисия, посолство на САЩ;

"Политическите партии на

Балканите - възможна ли е

вътрешно партийната

демокрация", Демократична

комисия, посолство на САЩ;

"Историята, населена с хора",

НДФ "13 века България",

Институт "Отворено

общество"; "Засилване ролята на

гражданското общество в процеса

на интегриране на ромски

общности", Министерство на

финансите, по програма ФАР;

"Уважение към различните",

Европейската комисия;

"Мониторинг на политики за хора

с увреждания", Тръст за гражданско

общество в Югоизточна Европа

Организира Церемония по връчване

на сертификатите на

завършилите програма

"Политическият дебат в

Югоизточна Европа" с лекция 

на д-р Жельо Желев "Новите

отговорности на младите

политически и граждански лидери в

страните от Югоизточна

Европа"; Среща с министъра на

външните работи на Кралство

Холандия Бернард Рудолф Бот по

време на неговата официална

визита в България; Обществена

дискусия "Парите в политиката:

повишаване на прозрачността и

отчетността"; Среща по проект

"Публични политики в

мултиетнически общности"

Съорганизира със Съвета на

Европа Летен университет по

демокрация в Страсбург

Издава съвместно с вестник

"Капитал" книгата "Студен мир:

новият империализъм на Русия"

от Януш Бугайски, директор на

Проекта за новите европейски

демокрации към Центъра за

стратегически и международни

изследвания, Вашингтон

Поддържа мрежа от партньори -

Съвета на Европа, Министерство

на външните работи на Кралство

Холандия, Правителството на

Кралство Норвегия - План за

подпомагане на страните

кандидатки в ЕС,

Правителството на САЩ, NED,

Washington, Freedom House,

Budapest, Westminster Foundation for

Democracy, Лондон, Balkan Trust for

Democracy, a project of the German

Marshal Fund, Институт

"Отворено общество", София,

Център за либерални стратегии,

в. "Капитал", CSIS, Вашингтон,

Институт за регионални и

международни изследвания,

Атлантически клуб в България,

Национален съвет за

сътрудничество по етнически и

демографски въпроси към

Министерски съвет, Център за

независим живот, Институт за

социална интеграция

Издава 156 сертификати на

успешно завършилите курсисти

УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА (УП)
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Центърът за оценяване е

специализирано звено, което

работи върху изследвания в

областта на оценяването и

неговите приложни аспекти.

Предлага съвременни форми 

за проверка и оценка на

знанията и уменията на

кандидат-студентите и

студентите на НБУ.

Центърът подготвя и

оценява кандидатстудентския

Тест по общообразователна

подготовка (ТОП) и

общообразователните

изпити за умения по

български език, чужд език и

компютърна грамотност.

Развива общата система за

оценяване в университета,

разработва методики по

прилагане на стандарта за

оценяване и извършва

консултантска дейност в

областта на оценяването.

През академичната 2005/2006
година ЦО:

Разработва и внедрява интернет

базираната система за обучение и

оценяване Moodle

Разработва електронен курс за

дистанционно обучение на

преподаватели в областта на

оценяването, който дава

теоретични и практически

съвети за подготвяне на

качествени изпитни материали

Организира за преподавателите по

чужди езици поредица от семинари

за подобряване на качеството на

изпитните материали и на

оценяването на изпитните

работи от общообразователните

изпити по чужд език

Подготвя 20 варианта на ТОП за

5 кандидатстудентски сесии, от

които проверява общо 12133

изпитни работи

Осигурява оценяването на 4 сесии

за всички общообразователни

изпити за умения - подготвя 8

тестови варианта за изпита по

български език; 40 теми за есе; 

60 изпитни варианта по чужди

езици, 30 варианта за работа с MS

Office и за работа с Internet и

локална мрежа и оцененява около

10000 изпитни работи

Подпомага отдел "Поддържане на

качеството" при обработката на

анкетните проучвания сред

кандидат-студентите,

студентите и преподавателите 

Разработва и печели проектите:

"Създаване на европейска мрежа за

езиково тестване и оценяване -

enlta", Университет в Ланкастър;

"Web-базирана система за

електронно обучение и изготвяне

на изпитни тестове"; "WELKOM"

(Work with E-Learning and

Knowledge Operational Management)

Извършва услуги за вътрешни и

външни клиенти: обучение на

автори и оценители на изпитни

задачи и тестове; изготвяне на

изпитни тестове за умения;

изготвяне на тестове за

способности, личностна

ориентация и мотивация; анкетни

проучвания в различни области;

абонамент за web-модул за правене

на тестове; консултации за

характеристиките на тестови

задачи и формати; изготвяне и

сканиране на чек-листове, листове

за отговори, анкетни карти и др.;

отпечатване и размножаване на

изпитни материали; обработка и

получаване на тестови балове;

изготвяне и анализ на

психометрични характеристики на

тестови задачи

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЦО)
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Кандидатстудентската

кампания за академичната

2005/2006 година включва

поредица от събития: дни на

отворени врати, участие в

национални и международни

кандидатстудентски борси,

посещения на училища,

отворени консултации с

директорите на програми,

срещи с преподаватели и

студенти. Кандидат-

студентите могат да

проверяват своите

резултати през

университетския уебсайт. За

кандидат-студентите се

издава Кандидатстудентски

справочник с примерен

вариант на Теста по

общообразователна

подготовка. За студентите

на НБУ се издава Каталог, в

който учебните програми се

представят с всичките си

курсове, брошура "Какво

трябва да знаят студентите

на НБУ", както и "Каталог

на най-добрите студенти" -

предназначен за

работодателите. За

студентите се реализират и

редица нови услуги:

самостоятелен избор на

курсове от университетския

уебсайт; едновременно

записване на два семестъра;

електронно записване.

Кандидат-студенти

Провеждат се пет сесии на ТОП,

за които са регистрирани 12 139

явявания

Обявеният от НБУ прием на

студенти за редовно обучение в

бакалавърските програми, в

програмите за степен специалист

и за магистърска програма Право е

1330 души. За бакалавърските

програми с дистанционно обучение

обявеният прием е 440 души

Броят на кандидат-студентите за

бакалавърските програми,

програмите за степен специалист

и за магистърска програма 

Право е 6175 или средно по 

3,49 кандидати за едно място

Броят на кандидат-студентите за

магистърските програми е 854

души

Броят на кандидат-студентите за

бакалавърски програми и за

магистърска програма Право след

висше образование е 119 души

Броят на кандидат-студентите за

бакалавърски програми след колеж е

195 души

Общият брой на кандидат-

студентите за цялата кампания,

за всички образователни степени е

7343 души

Средният бал от ТОП за всички

сесии е 43,01 точки

Обучаеми - студенти и
курсисти

Общият брой на обучаемите е

12270, от които:

8875 студенти

- 7170 редовно обучение

- 1705 дистанционно обучение

3395 курсисти в курсове и

програми за продължаващо

обучение

В НБУ се обучават 238

чуждестранни обучаеми, от които

226 са студенти, обучаващи се в

програмите на университета и 

12 - студенти по програма

Сократ/Еразъм

Мобилност 

Външна мобилност:

- 741 студенти от други висши

училища избират да продължат

обучението си в НБУ

- 277 студенти на НБУ са

продължили обучението си във

висши училища в чужбина

Вътрешна мобилност:

- 331 студенти са променили

програмата си в рамките на

университета

СТУДЕНТИ



Дипломирани студенти 

Издават се 1262 дипломи, от

които 30 за степен "специалист",

854 за степен "бакалавър", 386 за

степен "магистър" и 13 за степен

"доктор на НБУ"

Издават се 1773 свидетелства за

професионална квалификация и

преквалификация 

Стипендии

През академичната 2005/2006 година

за студентите от отделните

факултети на НБУ се отпускат

общо 364 стипендии на стойност

499 946 лв. 

от вътрешен източник (174)

- 131 академични стипендии (ФБО -

72, от които 40 за новоприети

студенти; БФ - 26; МФ - 33, от

които 16 за докторанти)

- 43 социални стипендии (ФБО -

18; БФ - 18; МФ - 7)

от програма HESP (190)

- 162 академични стипендии (ФБО -

45, от които 20 за новоприети

студенти; БФ - 100; МФ - 17, от

които 13 за новоприети магистри

и 4 за докторанти) 

- 28 социални

стипендии (ФБО -

5; БФ - 17; МФ - 6)

Студентски труд

През академичната

2005/2006 година по

програмата за

студентски труд в

различни

университетски

структури са

работили 49 студенти.

Положеният

студентски труд се

възмездява чрез

заплащане или

стипендия, която

покрива таксата за обучение. 

Кариери

През академичната 2005/2006 година

Центърът за кариерно развитие:

консултира над 3500 студенти по

въпросите на професионалното

ориентиране и кариерното

развитие, възможностите за

професионална реализация и

подготовката на документи за

работа

съдейства за реализацията на 52

стажантски програми и

организира конкурси за над 500

предложения за работа

провежда четвъртото издание на

форума за подбор на персонал

"Кариери и студенти", в който

участват 32 утвърдени български

компании

съдейства за провеждането на

серия от месечни презентации на

компании от различни бизнес

сфери, майсторски клас по

мениджмънт, семинари по

професионално ориентиране 

осъщестява целеви партньорства

с три международни организации -

Centre for Social Innovation, WUS -

Austria, Български форум на

бизнеслидерите

участва в първия етап от

международния проект

MATURE@EU, насочен към

подпомагане на професионалната

реализация на определени целеви

групи в областта на

информационните технологии

Аlumni

Провеждат се alumni-срещи на

студенти, завършили програми в

областите: масови комуникации,

публична администрация, икономика,

пластични изкуства, медико-

биологични науки, телекомуникации,

семиотика, право, театър, чужди
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езици и литератури, музика. В

университетския уебсайт се

публикува модул за членство в 

Аlumni-асоциацията на НБУ

Студентски съвет

През академичната 2005/2006 година

Студентският съвет на НБУ е

основен организатор на студентския

празник, на коледните празници, на

инициативи за отбелязването на 15-

годишния юбилей на НБУ.

Инициатива на Студентския съвет

е проведената мащабна кампания за

борба със СПИН. Студентите

организират колоездачен поход и

работят за учредяване на Спортен

клуб на НБУ. Избрани са

представители от Студенския

съвет в разширения Академичен

съвет на НБУ.

Студентски изяви 

Светослав Драганов - магистърска

програма "Филмово и

телевизионно изкуство", печели

"Златен Ритон" за документалния

филм "Самодейци - от мечтите

до реалността" на ХV Фестивал

на българския неигрален филм

"Златен ритон"

Дамяна Иванова - студентка от

програма "Музика", печели

Златната лира за "Млад

изпълнител"

Фолк джаз формацията на НБУ

печели Почетен плакет и Диплома

за участие на Фестивала -

Панорама на камерните хорове

"Никола Липов" 

Иво Попиванов печели наградата

"Най-перспективен студент по

психология" на Българска асоциация

на психолозите

Лъчезар Росенов - програма "Връзки

с обществеността", печели

наградата "ПР студент на

годината" от Българското

дружество за връзки с

обществеността

Веселин Бузев - програма "Музика",

печели III награда на "Национален

конкурс за певци и

инструменталисти "Светослав

Обретенов" 

Невена Продева - програма

"Музика", печели поощрителна

награда от Националния конкурс за

певци и инструменталисти

"Светослав Обретенов" 

Соня Карамфилова - програма

"Неоелинистика", печели наградата

за отличен успех на Посолството

на Република Гърция

Мария Дачева и Ласка Димитрова

от програма "Кино и телевизия",

печелят наградата на община

Велико Търново по време на 

III Национална борса по културен

туризъм за режисурата на филма

"Сурва", направен по проект

"Маскарадът - между селото и

града" 

Петьо Будаков - програма "Кино и

телевизия", получава от

Президента на Р България - Георги

Първанов Грамота за

изключителни постижения и

достойно представяне на таланта

на българската младеж на

международни и национални

олимпиади и конкурси в областта

на науката и изкуството



През академичната 

2005/2006 година се

провеждат проучвания за

удовлетвореността на

студентите от курсовете и

преподавателите;

удовлетвореността на

студентите от програмите;

удовлетвореността на

завършилите студенти и

проучване сред кандидат-

студентите. Проведените

сред студентите проучвания

показват, че силните 

страни на НБУ са: 

Добрата материална 

база (32%)

Добрата и модерна

система на обучение (30%)

Добрите преподаватели

(20%)

Добрите възможности,

предоставяни от

университета (8%)

Доброто отношение към

студентите (5%)

Добрата административна 

организация (4%)

Оценяване на програмите 
(скала 1-5):

Средната оценка на програмите

общо за университета е 4.11

За начина на преподаване в

програмите, 71% от анкетираните

студенти посочват, че

преподавателите им ги подтикват

към активно и творческо участие

в учебната работа

Най-високо оценените от

студентите програми са 

МП Логопедия, МП Сравнително

изкуствознание, БП Гражданска и

корпоративна сигурност, 

БП Исторически науки, 

БП Поведенчески и социални науки

Оценяване на курсовете и
преподавателите (скала 1-5):

Средната оценка на курсовете

общо за университета - 4.17

Средната оценка общо за

преподавателите - 4.23

Получаване на нови знания по време

на курса - 4.53

Достъпно и разбираемо представяне

на материала - 4.33

Ерудираност на преподавателите -

4.54

Коректност на преподавателите -

4.52

Провокиране на студентите с 

нови идеи - 3.77

Толерантност към мнението на

студентите - 4.36

Заинтересованост на

преподавателя от степента на

усвояване на материала - 4.13

Стимулиране на студентите чрез

въвличането им в активни

дейности по време на занятията:

- провокиране на дискусии - 3.88

- организиране на работа по групи или

индивидуално - 3.54

- поставяне на творчески задачи - 3.70

Възлагане на допълнителна

самостоятелна работа извън

часовете:

- четене на статии и текстове - 3.52

- писане на домашни работи - 3.94

- практически задачи - 3.14

Използване на допълнителни форми и

материали по време на занятията:

- писмени материали - 3.15

- мултимедия - 3.29

- посещение на обекти, теренни

изследвания - 2.12

Оценяване по време на курса:

- обективно - 4.32

- основано на задачи, стимулиращи

творческото мислене - 3.84

- основани върху възпроизвеждането

на факти и понятия - 3.58

- базирано на занижени критерии - 1.88

Оценяване на администрацията
(скала 1-5):

Средната оценка на

административното обслужване е 3.78

От академичните звена най-високо са

оценени деканите на факултети (4.12),

а от неакадемичните структури -

Студентски информационен център

(4.01) 

Сред най-одобряваните от
студентите преподаватели са:

проф. Иван Гацов, д.н., 

проф. Боряна Пирьова, д.н., 

проф. Елка Бакалова-Лазарова, д.н.

СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО
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През академичната 2005/2006

година сред значимите

изследователски и творчески

събития са международната

конференция "Франкофония и

европейска интеграция"

съвместно с Френския

културен институт,

Университетската агенция на

франкофонията и Делегацията

на Валония; международната

конференция "Реформацията -

история и съвременни

измерения"; конференцията с

младежка школа "Екологично

инженерство и опазване на

околната среда" съвместно

със Съюза на учените и БАН;

международният колоквиум

"200 години от смъртта на

Монтескьо"; международнта

конференция "Висше

образование и научни

изследвания в общества на

знанието" съвместно с

Фондация "Фридрих Науман"

и Фондация за хуманитарни и

социални изследвания;

Фестивалът "Астрид

Линдгрен", проведен

съвместно с Посолството на

Кралство Швеция, Шведския

културен институт и 

Евро-българския културен

институт, Майсторският

клас на Райна Кабаиванска под

патронажа на Италианския

посланик. 

Според класацията за

академичната година 

най-добрите пет

департамента са:

Централно- и

Източноевропейски център

по когнитивна наука - 182.73

точки

Политически науки

- 178.25 точки

История на културата 

- 159.75 точки

Чужди езици и литератури 

- 149.60 точки

Театър - 140.90 точки

Проекти към Централен фонд за
стратегическо развитие:

Монография "Народностно потекло

и национално самосъзнание"

Семинар "Управление на качеството

в чуждоезиковото обучение"

Теории, модели и експерименти в

динамиката на научното знание

Средновековни графити и

монограми от църквата "Св.

София" в Истанбул

"Антропологични изследвания", т. VI

Сборник "Българската

общественост за расизма и

антисемитизма"

"Аз и другият" - форум-театър

Модернизация, демократизация,

европеизация. Сравнение на България

и Румъния - на френски език"

Международна конференция "Висше

образование и научни изследвания в

общества на знанието"

Участие в 71st Annual Meeting of

Society for American Archaeology,

Puerto Rico

NBU Faces Database

"Опера за три гроша" от Б. Брехт

и К. Вайл

Диалог за включване на младежките

организации в местното

самоуправление

"Атон в българската култура и

словесност - II част"

Участие в семинар "Проектиране на

стандартизирани споделими

уеббазирани обучителни ресурси",

организиран от ФУА, Тунис

Участие в поредица научни събития

на Антропологичното общество на

Университета в Оксфорд,

Великобритания

Участие в лятна школа по

фотограметрия и триизмерно

моделиране, о-в Крит, Агиос

Николаос 

Участие в международна

конференция "Интегриране на научно

съдържание в преподаването на

чужди езици", Маастрихт, Холандия

Организиране на V балкански

фестивал и конкурс за класическа

китара

Участие в международна

конференция "Предизвикателства в

осигуряване на услуги за деца,

лишени от грижа в биологичните

им семейства", Атина, Гърция

Младите и политиката

Тенденции на съвременната балетна

хореография в САЩ през 80-те и

90-те години на ХХ век

"Кръговрат"

The Competence Route - Web Based

Assessment and Certification System

Съвместна конференция на

департамент "Политически науки" и

Университета в Измир, Турция "The

Impact of the European Union: Case

of Bulgaria, Case of Turkey

Развитие и сенсибилизиране на

езиковото съзнание в контекста на

многоезичие

Втори българо-немски семинар по

обучение по информатика

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
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Участие в VII Congresso National

de Geologia, Evora, Portugal

"Щастливият час"

Създаване на дизайн за

специализация по детско психично

здраве

Участие в международна

конференция New Jerusalems

Translation of Sacred Spaces in

Christian Culture

Праисторически каменни ансамбли

от Източна Тракия и Мраморно

море - VII-VI хил. пр. Хр.

Участие в международна

конференция Cyber Security 2006 

"Хоровод"

Конференция "Историята като

наука, образование и професия",

Созопол

Участие в конференция

"Конфликтът власт-интелигенция

1956 - 1957 г.", Москва

"Чудотворната икона в

Православието и Католицизма"

Участие 41 Лингвистичен

колоквиум "Стандарти и

диференциация на дискурса",

Манхайм, Германия

Терминологични проблеми в

процеса на хармонизиране на

българското законодателство с

европейското

Сборник - документална дискусия

"Ритуал-театър-ритуал"

Монография "Видимост отвъд

видимото"

Погребални обреди през късната

бронзова епоха. Предварителни

археологически и археомагнитни

проучвания

Сборник с лекции от

ранноесенната школа по семиотика

"Творчеството на Анета Ходина"

Развиване на компетентности и

сътрудничества в областта на

приложните изследвания, свързани

с подобряване качеството на

грижа в помагащите професии

Научнообразователен музей на

НБУ

Международни изследователски
проекти:

"EYE-to-IT: Разработка на система

човек-компютър за мониторинг и

feed-back на познавателната дейност

при превод от един на друг

естествен език", Шеста рамкова

програма на Европейския съюз 

"RASCALLI: Отзивчиви

изкуствени ситуационни

когнитивни агенти, живеещи и

учещи се в Интернет", Шеста

рамкова програма на Европейския

съюз

"ACRE: Адаптиране на

конкурентното знание:

конкурентноспособността на

европейските метрополитански

райони в рамките на разширения

ЕС", Шеста рамкова програма на

Европейския съюз

"ANALOGY: Човекът като

същество, способно да прави

аналогии", Шеста рамкова

програма на Европейския съюз 

Национални изследователски
проекти:

"Сборяново - кръстопът на

култури и религии" - подпроект

"Мултимедийно представяне и

виртуална реконструкция на

паметници от резервата.

Експериментална археология:

каменоделство", фонд "Научни

изследвания", МОН

"Разработване на усъвършенствани

технологии за производство на

топло и електроенергия от

органични отпадъци с оглед

повишаване икономическата

ефективност от крайните

продукти" - подпроект

"Изследване качествата на

биошлама като естествен

заместител на високоенергоемки

изкуствени торове", фонд "Научни

изследвания", МОН

"Традиционни български словесни

действия/речеви актове",

Национален дарителски фонд "13

века България"

Публикации и творчески
прояви на преподавателите:

През академичната 2005/2006 година

общият брой на публикациите,

включително и изнесените доклади

на конференции, е 1208 - средно по

4,25 на един преподавател, от тях

31% са в чужбина. Творческите изяви

са общо 391 - средно по 6,31 на един

преподавател, от които 24% са в

чужбина. 

Сбирки на
общоуниверситетския семинар
"Науката - разбирана и правена": 

"Що е събитие" и "Що е

действие", проф. д-р Христо

Тодоров, доц. д-р Орлин Тодоров

"Решения и действия в

биомедицината", доц. д-р Живка

Винарова, ас. Полина Михова

Дискусия върху книгата "Отделно

и заедно" на проф. Богдан

Богданов, д.н., проф. д-р Христо

Тодоров

"Човешки действия и събитийни

ограничения", доц. Иван Касабов,

д.н., доц. д-р Кристиян Банков

"Действието като проблем на

сценарното писане", доц. Светла

Христова, доц. Людмил Христов

"От разбираемостта, през

разпознаването, до разбирането",

проф. Мария Попова, д.н., 

проф. д-р Христо Тодоров

"Събития и процеси" и

"Събитието и невъзможното",

проф. д-р Христо Тодоров, 

доц. д-р Орлин Тодоров

"Анализ на понятията "събитие" и

"действие", д-р Анита Касабова,

доц. д-р Димитър Зашев

Прожекция и дискусия на филма

"Походът на императорите", 

доц. д-р Орлин Тодоров

"Поразяващите събития в

действието живот",  

доц. д-р Лидия Денкова, 

доц. д-р Георги Лозанов

"Жертвеният акт в Ислямския

тероризъм", гл. ас. д-р Евгения

Благоева, гл. ас. д-р Мариана

Малинова, ас. Велин Белев

"Съдба и събитие - руската

диаспора в България през 21 в.",

доц. д-р Дмитрий Варзоновцев,

доц. д-р Васил Гарнизов

"Ситуация и взаимодействие във

физиката", доц. д-р Морис Гринберг,

проф. Богдан Богданов, д.н.
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Нов български университет е

член на: 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), 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:

Университет в Пиза, Италия

Университети Бордо 1 и Бордо IV

Канадско посолство в Букурещ

"Груп Рестолей" - Сен Жориоз,

Франция 

Университет "Девети септември",

Измир, Турция 

"Юропиън Едюкейшън", Германия 

Институт за докторанти, Израел 

Френски институт, София

Училище за дизайн и мултимедия

"Тилтан", Израел 

Фондация "Мелон" 

Образователна тестова служба,

САЩ 

Университет "Люмиер-Лион 2", Лион

Университет "Париж 10 Нантер"

Национален институт за източни

езици и цивилизации, Париж

Университет на Прованс, Франция

Международни програми:

Програми на Eвропейския съюз:

Сократ: подпрограма Еразъм;

подпрограма Грундвиг; Леонардо да

Винчи; ФАР; Проекти "Жан Моне"

HESP на Институт Отворено

общество

CEEPUS - Централно- и

Източноевропейска мрежа за

академичен обмен

Програми на Франкофонска

университетска агенция

Международни проекти:

Издаване на книгите: "Държавният

служител - начин на действие" на 

К. Демке и "Публична администрация

и услуги от общ интерес: Каква

европеизация?", М. Манжно, (NISPAcee)

Развитие на академичния капацитет

на НБУ", (California State Polytechnic

University, Pomona, California State

University, San Bernardino)

"Европеизация на компетенциите в

публичната администрация чрез

обучение" (програма Леонардо да

Винчи)

"Усъвършенстване на умения с UML"

(програма Леонардо да Винчи) 

"Треньор по електронен спорт"

(програма Леонардо да Винчи)

"Социална адаптация на малцинствата

- обучение за иновационни подходи"

(Британския cъвет)

"Културен туризъм в интеркултурна

среда" (Министерство на

образованието на Италия)

"Развитие на професионални

стандарти и въвеждане на

квалификационни схеми за

професионалисти по човешки

ресурси" (Британския съвет)

"Материали и методологии за

преподаване на английски език в

начален курс", (Британски съвет)

"Обучение по новогръцки език" за

нуждите на обучението по

новогръцки език

"Дистанционна квалификация на

учители по немски език в България"

(Гьоте институт)

"Мениджмънт на образованието за

възрастни" - стипендии за студенти

(Германските народни училища)

Обмен на студенти и

преподаватели за 2006 г.

(Централно- и Източноевропейска

мрежа за академичен обмен)

Осигуряване на стипендии за

студенти на НБУ (програма HESP)

Стипендии за студенти по

икономика (Максим'с Бизнес Клуб)

Международна мобилност

В рамките на сътрудничествата за

международна мобилност по програма

Сократ, подпрограма Еразъм са

изпратени 52 НБУ-студенти и са

пристигнали 12 чуждестранни

студенти за обучение. По други

договори за сътрудничество са

пътували 103 студенти на НБУ. По

програма Сократ, подпрограма Еразъм

са заминали 20 НБУ-преподаватели и са

пристигнали 7 чуждестранни

преподаватели. По други договори за

сътрудничество са пътували 116

преподаватели за участия в

международни конференции, семинари,

симпозиуми, конгреси, работни срещи и

фестивали. НБУ е приел 56 гост-

преподаватели за изнасяне на лекции и

участие в семинари и конференции.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
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През академичната 2005/2006

година Издателството на

НБУ е номинирано в

категорията "Електронно

издаване и нови технологии"

на Националната награда

"Христо Г. Данов" на

Министерство на културата.

През периода са спечелени два

проекта за издаване на книги

от програма "Витоша" на

Министерството на

външните работи на

Франция и от Национален

фонд "Култура". Фонд

"Издателска дейност" към

Настоятелството на НБУ

финансира 7 проекта за

издаване на книгите: "Памет,

идентичност, съзнание", "Нов

университет за един нов

свят. Образи и

свидетелства",

"Университетът - особен

свят на свобода", "Странни

места…интересни хора", "В

градината с розите - 2",

"Светът през XX век", "Бели

облаци". Издателството

работи с два нови партньора

- френските издателства

Grasset &Fasquelle и Seuil.

Издателската продукция се

представя на националните

панаири на книгата, както и

на панаирите в Лайпциг и

Франкфурт - със

съдействието на Асоциация

българска книга.

Издателството на НБУ

публикува поредица от

електронни книги в уебсайта 

www.bogdanbogdanov.net. През

периода се изработва нов

уебсайт на изданията на НБУ

на български и английски език

http://www. nbu. bg/publishing

и нова електронна

книжарница www.nbulitera.com

Юбилейни издания

В градината с розите. Лекции и

слова 2003-2006. Съставител: 

Б. Богданов

Университетът - особен свят на

свобода. Статии, студии и слова.

Б. Богданов. Съставител: 

В. Василева

Нов университет за един нов

свят. Образи и свидетелства.

Съставители: В. Василева, Г. Текев. 

Учебни издания

Светът през XX век. П. Цветков.

Увод в художествената

фотография. Д. Предов. 

Детска немска литература. 

П. Стефанова, Е. Савова, 

А. Ламбова. 

Английски език за начинаещи

(учебник, тетрадка и CD). 

А. Андреев, Д. Маргаритова-

Иванова, С. Димитрова. 

Информационни системи в

медицината и здравеопазването.

Ж. Винарова, М. Вуков. 

Психология на бизнеса. 

Д. Панайотов.

Практикум по езикова култура. 

Б. Георгиев, А. Руневска. 

Стратегическо управление на

туризма. М. Михайлов 

Стопанска история. Н. Кьосева. 

Бизнес комуникации. С. Алексиева. 

Бизнес статистика. Д. Дамгалиев,

Ж. Теллалян. 

Управленският процес и екипната

дейност. К. Каменов, 

Н. Маринова, Кр. Хаджиев. 

Значими имена в антропологията

2. Съставители: М. Елчинова, 

Ц. Лазова.

Научни издания

Свобода и признаване. Д. Вацов. 

Modernisation, democratization, 

europeanisation. А. Кръстева,

А.Тодоров. 

Фигурите на бежанеца.

Съставител: А. Кръстева. 

Антропологични изследвания - 6.

Българската общественост за

расизма и антисемитизма. 

М. Майер. 

Да четем Далчев. Съставители:

М. Неделчев, Б. Курташева, 

Й. Ефтимов. 

Технологично развитие,

индустриална и пазарна икономика.

Б. Фотев. 

Памет, идентичност, съзнание. 

О. Тодоров. 

Да успееш в революцията на

интелекта. А. Портноф. 

Semiotics and Gentre. Volume XI*

EFSS '2005. Съставител: К. Банков 

Семиотика и жанр. XI* EFSS '2005.

Съставител: К. Банков

Годишник на департамент

"Археология" Том 6. Съставител:

И. Гацов

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
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Годишник на департамент

"Когнитивна наука и психология"

Съставители: Б. Пирьова, Е.

Паспаланова, С. Матеева. 

Годишник на департамент

"Икономика и

бизнесадминистрация".

Съставител: Д. Панайотов.

Годишник на Център по публична

администрация. Съставител: 

Л. Славков.

Годишник на департамент "Чужди

езици и литератури".

Съставител: Е. Бояджиева.

Годишник департамент "Масови

комуникации". 

Художествена линература

Бели облаци. 

Превод и коментар: К. Ацев.

Странни места… интересни хора.

Р. Бейкър. 

Рекламно-информационни
издания

Кандидатстудентски справочник

2005/2006

Каталог на НБУ 2005/2006

Какво трябва да знаят

студентите на НБУ

Каталог на най-добрите студенти

Годишен доклад на НБУ на

български и английски език

Каталог на изданията

Информационна брошура на НБУ

на български и английски език

Информационна брошура на

магистърски факултет

Плакат и информационна брошура

Райна Кабаиванска

Плакат и информационна брошура

Милчо Левиев

Плакат и информационна брошура

Вики Алмазиду

Периодични издания

Университетски дневник

Сп. ентелегентно

Сп. Следва

Varium Est и 100%НБУ

Съиздания

Литературен вестник
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През академичната 2005/2006

година Библиотеката на НБУ

обогатява колекцията си от

бази данни с абонаменти за

електронните книги на

Oxford Scholarship Online и

електронните списания на

JSTOR, от които са

използвани 1669 книги и 1328

статии. Като дарение е

получена личната библиотека

на проф. Питър Блек,

съдържаща над 700 книги в

областта на антропологията.

Чрез новата си услуга -

дигитализация на текст,

библиотеката съдейства за

дигитализирането на 3192

страници за

информационната система

ВЕДА. Започва изграждането

на нов библиотечен корпус,

оборудвано е специализирано

място за хора със зрителни

увреждания. Библиотеката на

НБУ поддържа

сътрудничество с 41

библиотеки и организации в

областта на електронната

информация. В резултат на

завършен проект финансиран

от ЮНЕСКО, библиотеката

на НБУ предоставя на 70

библиотеки в страната

дигитален пълнотекстов

архив на DVD на 17 вестника

и 45 списания в различни

области.

През академичната 2005/2006
година Библиотеката:

Обогатява библиотечния фонд 

- за 2005 г. - 8 293 библиотечни

документа

- за 2006 г. - 8 643 библиотечни

документа

Увеличава броя на обслужените

потребители

- през 2005 - 147 802 потребители

- през 2006 - 151 097 потребители

Увеличава броя на заетите

документи

- през 2005 - 78 237 документа

- през 2006 - 79 395 документа

Разработва и печели проектите:

"Open access to knowledge resources

for blind users and other library

patrons in the New Bulgarian

University", HESP; "Digital Library

Collections of Serials", UNESCO

Участва в 35-тата годишна

конференция на "Ligue des

Bibliothеques Europiennes de

Recherche" (LIBER) -

Университетската библиотека,

Упсала, Швеция и в Годишната

конференция на фондация eIFL -

Аман, Йордания

Организира поредица от

тематични изложби на книги;

семинари, свързани с работата на

библиотечните ресурси - Scopus,

електронния каталог на

библиотеката, Bowker, Oxford

Scholarship Online (OSO), EBSCO;

Маратон на четенето в рамките

на инициативата "Четяща

България" и др.

Издава електронните месечни

бюлетини "Новини" и "Нови

книги"; брошура с информация за

възможностите на библиотеката

за незрящи хора; брошура,

посветена на д-р Петър Берон;

електронен библиографски указател

на фонд "Редки и ценни книги";

библиографски указател, посветен

на 130 години от избухване на

Априлското въстание;

библиографски указател, посветен

на 130 години от гибелта на

Христо Ботев

Получава книги срещу реклама от

издателствата: Академично

издателство "Проф. Марин

Дринов", Сиела, Фенея, Критика и

хуманизъм и Кралица Маб

БИБЛИОТЕКА
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През академичната 2005/2006

година се разработва нов

университетски уебсайт,

който представя цялостната

информация за университета

на български и английски език.

Продължава развитието на

Интегрираната

информационна система,

която подпомага

административния и

академичния състав на

университета в

организирането и

управлението на учебния

процес и

административните

дейности. Разработва се

модул за електронно записване

на студентите. Създава се

Центърът за електронни

материали, чийто функции са

развитието на електронни

форми и средства в

обучението и поддържането

на модулите за виртуално

обучение.

Виртуално обучение

Veda - предлага учебни материали

по 602 курса, ползва се от 13 618

потребители

ISDO - предлага учебни материали

по 341 курса, ползва се от 7 063

потребители

Moodle - предлага учебни

материали по 62 курса, ползва се

от 1 859 потребители

Интегрирана информационна
система

Увеличават се възможностите за

въвеждане и получаване на

информация в уеббазираните

приложения Е-студент (смяна на

адрес, телефон, е-mail, график на

програма) и Е-преподавател

(въвеждане на лична информация за

публикации, уебстраници, публични

телефони и приемно време,

информация за водените курсове -

анотация, компетенции,

тематичен план, литература)

Разработва се модул за електронно

записване на студентите, който

дава възможност на студентите

да записват и сменят курсовете за

семестъра, да получават

информация за параметрите на

курса, преподавателя и учебния

график, да записват "майнър"

програма

Внедрява се плащане на

студентски такси чрез ПОС

устройства от всички работни

места, обслужващи студенти 

Разработват се модулите

"Персонал" и "Работна заплата" и

се оптимизира модул "Финансова

дейност" 

Разработва се модул "Каталог",

чрез който се въвеждат

програмите за визуализация в

уебсайта

www.nbu.bg

стартира новият

университетски уебсайт на

български и на английски език

създава се възможност за

децентрализирано попълване и

развитие на информацията 

обновява се цялостно дизайнът

интегрират се трите виртуални

системи за обучение и

интегрираната информационна

система

публикува се информация за всички

университетски издания

изгражда се модул за онлайн

кариерно консултиране

публикуват се пълните текстове

на множество лекции и

изследвания

Център за електронни
материали

Създават се 4 нови мултимедийни

продукта по материали от

програмите по Изкуства,

Естествени науки и Антропология

Издават се в електронен формат

учебни помагала по 6 курса

Организира цикъл от семинари за

преподаватели - обучение за

работа с електронни материали,

обучение за работа с модулите за

електронно обучение, обсъждане на

проблемите и възможностите на

електронното обучение

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
И КОМУНИКАЦИИ
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През академичната 2005/2006

година цялостно се обновява

Корпус 2 на НБУ - по

дизайнерски проект на

студент на университета;

създава се NBU Gallery, в

която студенти и

преподаватели от

програмите по изкуствата

от НБУ и други

университети могат да

представят свои оригинални

творби; реконструира се

Библиотеката на НБУ и се

построява нова читалня на

името на проф. Иванка

Апостолова, Ректор на НБУ

в годините 1995 - 2002.

Развитието и

модернизирането на

материалната среда е

приоритетна задача от

Стратегическия план на НБУ

2005-2010.

Нови учебни зали и
лаборатории

Изгражда се нова читалня на

Библиотеката с 86 читателски

места и зала за екипна работа с 20

места 

Създават се и се оборудват по

съвместен проект с Hewlett-Packard

България две компютърни

лаборатории с 30 места

Открива се нова учебна

компютърна зала в корпус 1

Оборудване 

Създава се нова компютърна зала с

8 места - зала 306 в корпус 1

Студентски компютърен център 1

в Библиотеката се преоборудва с

модерни персонални компютри

Изцяло се преоборудва с нови

компютри учебна зала 316, корпус 1,

в която се провежда обучението

на Локалната Cisco мрежова

академия - НБУ

В корпус 2 се изгражда модерна

комуникационна мрежа от най-

висок клас

Монтират се нови 18

мултимедийни прожектори в

учебните зали

Монтира се инфомат в корпус 2

за бърз достъп до услугите на

Интегрираната информационна

система на НБУ

Закупени са 58 стационарни

компютри, 12 преносими

компютри, 21 принтера, 12

скенера, 4 сървъра

Реконструкции

Реконструира се библиотечното

пространство

Обновява се и се осветява

фасадата на корпус 1

Подновяват се оградата на НБУ

и тротоарът на ул. Монтевидео

Подновява се остъкляването на

фоайетата на Аулата и на 

II етаж в корпус 1 

Подобрява се енергийната

ефективност на отоплителната

инсталация в корпус 1

Обособяват се места за отдих

във фоайетата на корпус 1

Изгражда се музикална учебна зала

по ударни инструменти

Изграждат се нови вентилационни

системи в заседателната зала на

Библиотеката и в къщата на НБУ

в гр. Созопол

Проекти

Започва работа по създаване на

Научнообразователен музей на

НБУ по спечелен конкурс на

Министерството на

образованието и науката

МАТЕРИАЛНА СРЕДА
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През академичната 2005/2006

година Нов български

университет получава

дарения от личности и

организации, които

допринасят за развитието на

българското университетско

образование, за духовното и

културно израстване на

хората, за съхраняването на

българските ценности. В

НБУ е създаден Център за

документи и архивни

фондове, в който част от

дарените материали се

съхраняват и предоставят за

изследване на студентите и

преподавателите.

Библиотеката на НБУ

разполага с поредица от

лични библиотеки, които

предоставят на читателите

богати изследователски

колекции. Публикуваме

имената на дарителите и

техните дарения в знак на

благодарност за доверието

към Нов български

университет.

Димитър Паница - дарява

средства за учредяването на фонд

"Димитър Паница" за присъждане

на Награда за гражданска доблест 

Божидар Данев - дарява средства

за учредяването на фонд "Божидар

Данев" за присъждане на

стипендии за развитие на

студенти от НБУ

Райна Кабаиванска - дарява

хонорара си от майсторски клас

2006 във фонд "Райна Кабаиванска"

за присъждането на национални и

международни стипендии на млади

оперни изпълнители

Фирмите "Ригони ди Азиаго" и

"Модена фешън"- даряват
средства за присъждане на

стипендии към фонд "Райна

Кабаиванска"

Питър и Барбара Блек - даряват

над 700 значими книги в областта

на антропологията, от които се

създава лична библиотека "Блек"

към Библиотеката на НБУ

Долорес Хаския - дарява част от

личния архив на проф. Нисимов -

ръкописи, книги, проекти и

документация, от който се

учредява фонд "Проф. Хаския

Нисимов" към Центъра за

документи и архивни фондове

Допълнителни дарения са

направени към фонд "проф. Атанас

Славов", фонд "проф. Георги

Михайлов", фонд "проф. Иван В.

Саръилиев", фонд 

"Ст.н.с. Магдалина Станчева",

фонд "проф. Цеко Торбов"

Глобъл чек-ин системс - дарява

компютърна техника за

обучението на студентите в

програмите по информатика

Telco Systems -  дарява рутери и

суичове за учебни цели на

програмите по информатика, на

стойност 7 980 USD 

Ставри Топалов - дарява

старинни монети и други

монетоподобни домонетни

средства за размяна 

Албена Кехлибарева-Стоянова и

Христофор Христов -  даряват

пиано Alezander Hermann 

Книги за университетската

библиотека даряват: Национална

художествена галерия,

Издателство "Експрес

Пъблишинг", Цветан Цветков,

Българска асоциация по

канадистика, Елина Иванова,

Станислава Бошнакова, 

проф. Стойна Пороманска, 

доц. д-р Сергей Игнатов, Румяна

Каменова, ас. Росен Велчев, 

проф. Богдан Богданов, 

г-жа Татяна Фед, IMF, East and

Central Journal Donation Project,

Посолство на Република Франция,

Американски културен център,

Европейска комисия

ДАРИТЕЛИ
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Проф. д-р Серджо Микели - 
за цялостен принос за развитието и

международното представяне на

българското игрално и анимационно

кино, на българската култура. 

Проф. Микели произнася академично

слово "Италианското кино в

историята на киното" 

(15.12.2005 г.)

Д-р Ричард Паркинсън - 
за личен принос към развитието на

египтологията и за подкрепа на

българските изследователи в

международното сътрудничество и

образователните проекти. 

Д-р Паркинсън произнася академично

слово "Как и защо четем

древноегипетска поезия?" 

(26.04.2006 г.)

Проф. д-р Рандъл Бейкър - 
за цялостен принос за създаването и

развитието на програмите по

публична администрация в НБУ. 

Проф. д-р Рандъл Бейкър произнася

академично слово "Образованост или

експертност? Мъдрост или знание?

Нуждата от либерално образование"

(18.11.2005 г.) 

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

ПОЧЕТНИ ПРОФЕСОРИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
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Общоуниверситетски празници
и церемонии

30 септември 2005 г. - Церемония

за откриване на академичната

2005/2006 година. 

Академично слово "Богатството 

на опита": Алек Попов

31 октомври 2005 г. - Церемония

по случай честването на Деня на

народните будители и връчване на

дипломи на завършилите студенти.

Академично слово "За свободата на

зрелостта": Явор Гърдев

14 ноември 2005 г. - Церемония за

връчване на дипломи на успешно

завършилите регионалната програма

на Училище за политика. 

Академична лекция: Желю Желев

2 март 2006 г. - Церемония по

случай Националния празник на

Република България и връчване на

дипломи на завършилите студенти.

Академично слово "България в Европа

- новата независимост" 

Александър Божков. Връчване на

Годишните награди на Ректора за:

Студент на годината - Николай

Пачев, програма "Моден дизайн; 

най-добър преподавател - 

доц. д-р Антоний Тодоров; 

най-добър департамент -

"Политически науки"; наградата 

за журналист, отразявал обективно

проблемите на висшето образование:

Зорница Маркова, в. "Дневник"

22 май 2006 г. - Церемония по

случай Деня на българската просвета

и култура и на славянската

писменост. Връчване на дипломите

на завършилите студенти.

Академично слово "15 години Нов

български университет - властта да

избираш": проф. Иванка Апостолова 

Електронното обучение и страниците на курсовете
Конференцията обсъжда възможностите, които предоставя електронното

обучение. Приема се стандарт за представяне на курсовете в Интегрираната

информационна система на университета. Обсъжда се интегрирането между

информацията за курсовете и модулите за електронно обучение. (25.11.2005 г.)

Основни дейности и заетост на преподавателите в НБУ 
Конференцията обсъжда Стандара за дейностите на академичния състав,

Наредбата за заетостта на преподавателите, системата за атестация.

(10.03.2006 г.)

Обучението по туризъм в НБУ
Конференцията работи по въпроси, свързани с практическото обучение на

студентите от програмите по туризъм, сключването на договори за

сътрудничество с фирми от областта на туристическата индустрия,

връзката между висшите училища по туризъм, връзката на програмите по

туризъм с програмите по история на културата. (27.06.2006 г.)

Конференция на НБУ
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Галаконцерт на Райна
Кабаиванска и участници от

майсторски клас 2006
Диригент: Найден Тодоров

Зала "България", 28 септември 2006 г.

Софийска филхармония

Фолк-джаз формация на НБУ

Международна конференция
"Българският университет на

прага на Европейския съюз:
традиции и

предизвикателства"
Гранд хотел София, 

10 септември 2006 г.

Изложба на студентите от
програмите по изкуства
Нов български университет, 

29 септември - 2 октомври 2006 г.

NBU Gallery, 2 октомври 2006 г.

Рожден ден и откриване на
академичната 2006/2007 година

Нов български университет, 

2 октомври 2006 г.

Академично слово: Саша Безуханова -

Изпълнителен директор на Хюлет-

Пакард за България

Студентско академично слово:

Ивайло Гаврилов, програма 

"Визуални изкуства"

В програмата още: 

1000 балона и 60 торти

Празничен прием на НБУ
Национална художествена галерия - 

25 октомври 2006 г.

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 
15-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА НБУ
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Майсторски класове

Майсторски клас на 
Райна Кабаиванска

Шестият майсторски клас на Райна

Кабаиванска се провежда от 17 до 

27 септември 2006 г в зала "България"

под патронажа на Н.П. Джан Б.

Кампаньола, Посланик на Италия в

България. Галаконцертът на 

28 септември 2006 г. със

специалното участие на Райна

Кабаиванска и участниците от

майсторския клас открива

честванията, посветени на 

15-годишния юбилей на Нов български

университет. Диригент е Найден

Тодоров. Съпроводът е на

Софийската филхармония. Участие в

концерта с изпълнение на "Многая

лета" взима Фолк-джаз формацията

на НБУ. 

Стипендии от фонд "Райна

Кабаиванска" се присъждат на:

Вероника Симеони, Марк Фаулър,

Веселин Стойков. Награди за добри

постижения получават: Мария

Радоева, Александър Носиков, Надид

Шебнем, Таеко Ишихара.

Майсторски клас на 
Милчо Левиев

Майсторският клас Jazz

импровизации на Милчо Левиев се

провежда в периода от 2 до 12

октомври 2006 г. в зала "България".

Класът завършва с концерт със

специалното участие на Милчо

Левиев на 13 октомври 2006 г. 

Майсторски класа на 
Вики Алмазиду

Вторият майсторски клас по поп и

джаз пеене на Вики Алмазиду се

провежда от 10 до 20 март 2006 г.

Класът завършва с концерт с

участието на Вики Алмазиду и

Милчо Левиев на 20 март 2006 г.
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Академични лекции

Светослав Гаврийски - кандидат за

кмет на София - "За проблемите

на София и тяхното разрешаване"

проф. Захари Кръстев, д.м.н.-

завеждащ Клиника по

гастроентерология към

Александровска болница - "80% в

медицината"

д-р Тонка Върлева - национален

координатор по СПИН -

"Пандемията СПИН - можем ли

да се предпазим?"

проф. Атанас Киряков, д.м.н. -

председател на Българска липидна

лига - "Атеросклероза и рискови

фактори"

проф. Кемал Гюруз - експерт по

студентска мобилност -

"Висшето образование и

международната студентска

мобилност в условията на

глобална икономика"

Н. Пр. Ив Сен-Жур - посланик на

Република Франция - "Съвремието

на Токвил", "Светският характер

днес", "Съществува ли Европа?"

Явор Милушев - актьор -

"Юриспруденцията в Третата

българска държава"

Франц Кандел - главен редактор

на в. "Магдебургер Фоклсщиме" -

цикъл лекции на фондация "Конрад

Аденауер": "Лоялната

журналистика такава, каквато я

намирате в учебниците"

Петер-Щефен Хербст - главен

редактор на в. "Саарбрюке

Цайтунг" - цикъл лекции на

фондация "Конрад Аденауер":

"Променящият се пазар на

вестници в Германия - поуки и

тенденции"

Н. Пр. Герхард Висер - посланик на

република Южна Африка -

"Дипломатическите

отношения на

република Южна Африка"

Ставрос Димас -

Еврокомисар по въпросите

за околната среда - "Глобални

и европейски

предизвикателства: България и

околната среда"

Дитер Вайрих - директор на

комуникациите на летище

"Франкфурт" - цикъл лекции на

фондация "Конрад Аденауер":

"Комуникационни връзки в едно

предприятие"

проф. Иван Божилов, д.н. -

"Византийското изкуство -

проблеми на терминологията"

Нийл Буне - постоянен

представител на Програмата за

развитие на Организацията на

обединените нации - "Правото на

развитие: ролята на ООН в света;

ролята на ООН в България"

Публични лекции

Проф. д-р Рандал Бейкър -  член на

Настоятелството на НБУ -

"Защо Америка не е Европа?";

"Природно бедствие или

политическо бедствие "

Организатор: Център по публична

администрация

Милен Велчев - кандидат за кмет

на София - "Модерната финансова

политика и механизмът на

децентрализация"

Организатор: департамент

"Политически науки"

Йордан Стоичков - преподавател

в Университета в Беунос Айрес -

"Демократичните преходи в

Латинска Америка"

Организатор: департамент

"Политически науки"

проф. д-р Хени Лайденфрост -

директор в телевизия MDR-

"Значението на дизайна в

телевизионната реклама"

Организатор: департамент "Кино,

реклама и шоубизнес"

Луис Хорхе Ареги, Посолството

на Република Аржентина в София -

цикъл лекции, посветени на

аржентинската литература

Организатор: департамент

"Чужди езици и литератури"

проф. Питър Блек - преподавател

от George Maison University, USA -

"Anthropology and Conflict

Resolution"; "Tobi: A changing culture

in a Western Pacific"; "Psyhological

Anthropology in Micronesia:

Continuities and Discontiniuities".

Организатор: департамент

"Антропология"

Юджийн Брот - съдия от

Калифорния, САЩ - "Нужен ли е

на юристите етичен кодекс?"

Организатор: департамент

"Право"

проф. Богдан Богданов, д.ф.н. -

Председател на

Настоятелството на НБУ -

"Европа и Европейският съюз"

Организатор: магистърска

програма "Европейска интеграция"

Лозан Темелков - фирма "Абсис" -

"Електронният бизнес - шансът да

бъдеш конкурентен в съвременния

свят"

Организатор: департамент

"Информатика"

проф. Клаус Рот - Доктор хонорис

кауза на НБУ - "Етнически вицове,

градски легенди и отношението

към "другостта"

Организатор: департамент

"История на културата"

проф. Джералд Крийд - City

University of New York, USA - "From

Anthropology of Bulgaria to

Anthropology in Bulgaria: Reflections

of 20 Years of Research"

Организатор: департамент

"Антропология"

проф. д-р Екарт Щратеншулте -

директор на Европейската

академия в Берлин - "Перспективи

на пълноправното членство на

България в ЕС"

Организатори: департамент

"Политически науки"

доц. д-р Кристиан Преда -

Държавен секретар в

правителството на Румъния -

"Кливиджи и политически партии

в Румъния"

Организатор: департамент

"Политически науки"
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Н. Пр. Херардо Суарес Алварес -

посланик на Република Куба - "Куба

в контекста на Латинска

Америка"

Организатор: департамент

"Чужди езици и литератури"

Цветан Цеков - Карандаш -

художник - "Картинната

геометрия на Леонардовите

шедьоври - "Тайната вечеря"

Организатор: департамент

"Информатика"

Габор Такач - президент на IRM,

Германия - "Insider - управление на

връзките с клиентите"

Организатор: департамент

"Информатика"

проф. д-р Робърт Хейдън -

Университет в Питсбърг, САЩ -

"Европейски представи за

съжителство и конфликт в Босна"

Организатор: департамент

"Антропология"

Дейвид Сифкин - съветник по

културата и печата към

Посолството на САЩ - "American

Values"

Организатор: департамент

"Чужди езици и литератури", 

Проф. Иван Маразов, д.н. -

"Пътуващ семинар Magna Graecia"

Организатор: департамент

"История на културата"

д-р Елена Георгиева -

"Християнският мит и Opus

Magnum на алхимиците: символи

на свързването и съгласуването"

Организатор: департамент

"Философия и социология"

Конференции

"Бедствия, страхове, реалности" 

Организатор: департамент "Науки

за Земята и околната среда"

"Емануил Попдимитров и

българският модернизъм"

Организатори: департамент "Нова

българистика"

"Реформацията - история и

съвременни измерения"

Организатори: департамент

"История", Висш евангелски

богословски институт, Обединени

евангелски църкви

"Франкофония и европейска

интеграция"

Организатори: департамент

"Политически науки", Френски

културен институт,

Междуправителствена агенция на

франкофонията, Университетска

агенция на франкофонията и

Делегацията на Валония, Брюксел

"Българският изкуствовед в

европейска перспектива"

Организатор: департамент

"История на културата"

"Общество и култура на

Източното Средиземноморие"

Организатор: департамент

"Средиземноморски и Източни

изследвания"

"Домашното насилие - българският

и европейският опит"

Организатори: департамент

"Право" и фондация "Асоциация

Анимус"

"Предприемачеството в България:

свободата на духа в ежедневния

ритъм на живота"

Организатори: НБУ, Мобилтел

"Висше образование и научни

изследвания в общества на

знанието"

Организатори: департамент

"Философия и социология",

фондация "Фридрих Науман"

"Азорските острови - екзотика и

наука"

Организатор: департамент "Науки

за Земята и околната среда"

"Възхвала на Вен. Тин."

Организатор: департамент "Нова

българистика"

"Толерантността днес: залог и

предизвикателства"

Организатори: департамент

"Философия и социология",

Университет на Шербрук (Квебек,

Канада), Университет в Нант

(Франция), AUF

"Четения за Михайловски"

Организатор: департамент "Нова

българистика"

"Влиянието на Европейския съюз:

България, Турция".

Организатори: департамент

"Политически науки", Център

"Европейски съюз и международни

отношения" на университета

"Девети септември" в Измир,

Турция

"10 години графичен дизайн в НБУ"

Организатор: департамент "Кино,

реклама и шоубизнес"

Семинари

"Науката - разбирана и правена:

метафорите, чрез които мислим";

"Науката - разбирана и правена:

събитие и действие"

Организатор: НБУ

"Визуалният образ"

Организатори: департаменти

"История на културата", "Нова

българистика", "Философия и

социология"
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"Обща семиотика. Теория и

практика"

Организатор: Югоизточно-

европейски център за семиотични

изследвания"

Клуб "Лингвистика"

Организатор: Югоизточно-

европейски център за семиотични

изследвания"

"Философия, изкуство,

литература"

Организатор: департамент "Нова

българистика"

"История и съвременност"

Организатор: департамент

"История"

"Мит - изкуство - фолклор"

Организатор: департамент

"История на културата"

"Политизация и демократизация"

Организатор: департамент

"Политически науки"

"Миграционна политика"

Организатор: департамент

"Политически науки"

"Слово и изображение"

Организатор: департамент

"Средиземноморски и Източни

изследвания"

Клуб "Societas Classica et Indo-

Europea"

Организатор: департамент

"Средиземноморски и Източни

изследвания"

"Археология: открития и

проблеми"

Организатор: департамент

"Археология"

"Знания за PR практици и

журналисти"

Организатор: департамент

"Масови комуникации"

"Антропологични четения"

Организатор: департамент

"Антропология"

"Език, литература, култура"

Организатор: департамент

"Чужди езици и литератури"

The US Today

Организатор: департамент "Чужди

езици и литератури"

"Човек, език, общуване"

Организатор: департамент

"Чуждоезиково обучение"

"Театрална среда"

Организатор: департамент

"Театър"

"Икономиката - от слаб до 6+"

Организатор: департамент

"Икономика и бизнес

администрация"

"Информационен мениджмънт"

Организатор: департамент

"Медикобиологични науки"

Terra Nostra и Terra Nostra - junior 

Организатор: департамент "Науки

за Земята и околната среда"

"Администрацията в променящия

се свят"

Организатор: Център по публична

администрация

"Практиката: правена и разбирана"

Организатор: Център за социални

практики

"Светлина и сянка"

Организатор: департамент

"Пластични изкуства"

"Културен туризъм в

интеркултурна среда"

Организатор: департамент

"Антропология"

"Едип цар: енигма и логика на

политическото"

Организатори: департаменти

"Нова българистика", "Философия

и социология"

"Пространство - линеарни

структури и повърхности"

Организатор: департамент

"Пластични изкуства"

"Възникването на съдебната власт

и нейната мисия в правовото

общество"

Организатор: департамент

"Право"

Пътуващ семинар в Истанбул -

"Византийският Константинопол"

Организатор: департамент

"Средиземноморски и Източни

изследвания"

"Куолитрейнинг - Ръководство по

осигуряване на качество в

езиковото образование"

Организатори: Нов български

университет, Българска асоциация

за качествени езикови услуги

ОПТИМА, Европейски център за

съвременни езици в Грац, Австрия

"Към историята на правото - с

интерес и любопитство"

Организатор: департамент

"Право"

Пътуващ семинар "Кайро - Луксор

- Хургада"

Организатор: департамент

"Средиземноморски и Източни

изследвания"

"Recursion in Natural Language: A

Biolinguistic Approach"

Организатор: департамент

"Когнитивна наука и психология

"Концепт и свободна

интерпретация"

Организатор: департамент

"Музика"

Пътуващ семинар в Италия и

Гърция "Magna Graecia"

Организатор: департамент

"История на културата"

"Медиацията - възможност за

реализация на студентите"

Организатори: департамент

"Право" и Институт за решаване

на конфликти

Семинар на Иван Станев на тема

"Луксор Лас Вегас, или как да

управляваме машината за илюзии"

Организатори: Център за

продължаващо обучение,

департамент "Театър"

"Ще се научат ли кучетата -

роботи да предсказват събития?"

Организатор: департамент

"Когнитивна наука и психология"

"Дизайнът в детската среда"

Организатор: департамент

"Пластични изкуства"

"Стабилност и промяна в

моделите на привързаността"

Организатор: департамент

"Когнитивна наука и психология"

"Усредняване на нелинейни

параболични уравнения"

Организатор: департамент

"Информатика"

"Dress Codes"

Организатор: департамент

"Пластични изкуства"

"Всичко, което бихте искали да

знаете за теория на информацията

или как да спечелим от залагания"

Организатор: департамент

"Информатика"

"Лилиев - пародист на Яворов?"

Организатор: департамент "Нова

българистика"
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Кръгли маси и дебати

"Градът - политически култури"

Организатори: департаменти

"Политически науки",

"Антропология"

Дебат върху книгата на 

проф. Богдан Богданов 

"Отделно и заедно"

Организатор: департамент

"Политически науки"

"Политически култури в

испаноезичния свят"

Организатор: департамент

"Политически науки"

Школи и училища

Летен университет по демокрация

Организатори: Училище за

политика, Съвета на Европа

Лятна школа по творческо писане

Организатори: департамент "Нова

българистика"

Осма лятна школа по връзки с

обществеността "Спорт и

комуникации"

Организатор: департамент

"Масови комуникации"

Тринадесета международна лятна

школа по когнитивна наука

Организатор: Централно- и

Източноевропейски център по

когнитивна наука

Международна лятна школа по

психология 

Организатори: департаменти

"Когнитивна наука и психология",

"Масови комуникации", Институт

по психология на БАН, Сдружение

на младите психолози "4-ти април"

Дванадесета международна

ранноесенна школа по семиотика

"Семиотика, образ и разказ"

Организатор: Югоизточно-

европейски център по семиотика

Зимна школа по визуални изкуства

Организатор: департамент "Кино,

реклама и шоубизнес"

Спектакли

"Едмънт" 

"Мании"

"Кръговрат"

Организатор: департамент

"Театър"

"Уста, пълна с птици" 

"Баща ми, който действаше чрез

кулинарни и други периоди"

"ТНЕ 421"

"Един войник"

"Дневникът на един луд"

"D.L."

"Странични ефекти"

"Кухненският асансьор"

"Обругаване на публиката"

Организатор: Университетски

театър на Голия охлюв

Изложби

"Пространства и метаморфози"

"Hall Fest" (довърши с рисунка)

"Незавършен ескиз I и II"

Организатор: департамент "Кино,

реклама и шоубизнес"

"Природата - учител по естетика"

"Мистика в Сахара"

"Поглед към текстила - от

традицията към текстилното

изкуство - дизайна на бъдещето"

Организатор: департамент

"Пластични изкуства"

"Кристалите на България"

Организатор: департамент "Науки

за Земята и околната среда"

Ревюта

Ревю в Коледен концерт

Концерт - ревю - спектакъл "За

всекиго по нещо" 

Организатори: департаменти

"Пластични изкуства" и "Музика"

Концерти

Концерт, посветен на 275 години

от рождението на Лудвиг ван

Бетовен

II концерт от цикъла

"Контрапункт" - "Пътят на

преображението на ада от

епохата на Ренесанса до

съвременността"

Коледни концерти с класическа

музика 

Великденски концерт - спектакъл в

две части: фрагменти от

мюзикъла "Клетниците"

"Малко преди 24 май - поп концерт

и малко чиста еклектика"

"Джаз в Аулата"

Концертно изпълнение на

"Измаменият кадия"

"Опера за три гроша"

Организатор: департамент

"Музика"

Фестивали и конкурси

"Мит - изкуство - фолклор' 06" -

"Изкуство и митология"

Организатор: департамент

"История на културата"

"Вселената на компютърната

музика"

Организатори: доц. д-р Симо

Лазаров, специализация

"Компютърно музициране"; БНР;

Съюз на българските композитори;

Гема Мюзик; Кима Атланта.

Девети студентски кинофестивал

Организатор: департамент "Кино,

реклама и шоубизнес"
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Нов български университет

постига добри партньорски

отношения, както в

националното медийно

пространство, така и с

отделни чуждестранни медии.

През академичната 2005/2006

година Наградата на Ректора

в раздел "Журналист,

отразявал обективно

проблемите на висшето

образование" се присъжда на

Зорница Маркова от 

в. "Дневник". В уебсайта на

НБУ се публикува информация

за най-важните събития на

университета, предназначена

за медиите, както и

рубриката "Преглед на

печата", която отразява

публикациите за висше

образование в печатните

медии. В информационен

бюлетин се отразява

медииното присъствие на

университета в

електронните медии.

Представените откъси от

журналистически материали

са само една част от приноса

на медиите за публичния

образ на университета. 

Нов български университет

благодари на всички

журналисти.

"В България има само три университета на световно ниво. Това са 

СУ "Св. Климент Охридски", Американският и Нов български университет..."

в. Стандарт, 16.05.2006 г.

"В частния Нов български университет вчера се очакваше да излезе първото

класиране. Там 12 814 души се борят за общо 1700 места. Най-голям напливът е

за икономика - по 14 души за 1 място и за право - 9 души за 1 място."

в. Труд, 05.08.2006 г.

"40 стипендии за най-добрите кандидат-студенти ще осигури Нов български

университет. 10 от стипендиите са пълни, 30 са частични и покриват 80 %

от семестриалната такса..."

в. Сега, 31.01.2006 г.

"Египтологията е комплексна наука за Древен Египет. В НБУ тя съществува

от 1995 г., а сега се преподава в три самостоятелни програми - бакалавърска,

магистърска и докторска. Програмите по египтология са единствени по рода

си в Югоизточна Европа, сходни с преподаваните в Оксфорд, Хайделберг,

Лайпциг, Санкт-Петербург."

в. Телеграф, 3.08.2006 г.

"Световноизвестни учени в областта на когнитивната наука от САЩ,

Германия, Канада и Холандия събра 13-тата международна лятна школа по

когнитивна наука, която се организира от Нов български университет."

в. Пари, 10.07.2006 г.

"Галерията на Нов български университет се открива днес на ул. "Любен

Каравелов" 17 - улицата, която през последните години се оформи като

ключова за столичния арт живот... Галерията ще показва керамика, малка

пластика, живопис, фотография, текстил и аксесоари от настоящи и бивши

възпитаници на НБУ и преподаватели."

в. Дневник, 4.04.2006 г.

"Оперната прима Райна Кабаиванска отново се връща в родината, за да поеме

шестия си майсторски клас в Нов български университет. Преди 4 години

певицата направи и фонд със стипендии за най-добрите си студенти. Накрая

най-добрите ще направят галаконцерт в зала "България" на 28 септември, с

който ще започнат тържествата за 15-ия рожден ден на университета..." 

в. Новинар, 5.09.2006 г.

МЕДИИТЕ ЗА НБУ
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Финансовият отчет съдържа

данни за приходите и

разходите на НБУ за периода

01 октомври 2005 г. - 30

септември 2006 г. Посочен е

делът на всеки показател в

общата сума на приходите и

разходите, както и

изменението по отделните

показатели спрямо

предходната учебна година.

Отчетът е приет от

Настоятелството на НБУ

на 05.12.2006 г.

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на отчета

за академичната 2005/2006 година са

представени приходите на НБУ за

периода. Те са разделени според

източника на: приходи от такси,

приходи от външни проекти и други

финансови приходи. Общата сума на

приходите е 22,195,325.96 лв. 

Приходите от такси включват

всички постъпили средства от

студентски такси за обучение и

административни такси. Сумата на

този вид приходи за периода е

17,709,959.81 лв., или в относителен

дял към общата сума на приходите

на НБУ - 79.79%. Спрямо предходната

учебна година се отчита нарастване

с 1,638,027.91 лв., или с 10.19%.

Приходите от проекти съдържат

салдата от минали периоди и реално

привлечените през периода средства

по външни проекти. В абсолютно

изражение приходите по тази точка

възлизат на 3,003,488.40 лв., или

13.53% от общите приходи на НБУ,

в т.ч. реално постъпили приходи -

1,825,081.40 лв. Спрямо предходната

учебна година те се увеличават с

463,092.40 лв., или с 18.23%.

В частта други финансови приходи се

включват всички останали приходи

за НБУ през учебната година като

лихви, безвъзмездно придобити

активи и др. Общата им сума за

периода е 1,481,877.75 лв., или 6.68%

от всички приходи. Спрямо

предходната учебна година се отчита

намаление с 80,231.77 лв., или с 5.14%.

В РАЗХОДНАТА ЧАСТ на

финансовия отчет са отразени

направените през периода разходи,

необходими за поддържане и развитие

на дейността на НБУ, както и тези,

извършени във връзка с реализирането

на вътрешно- и външнофинансирани

проекти. Видовете разходи са

систематизирани в следните основни

пера: стратегическо и материално

развитие; възнаграждения (на

преподаватели, изследователи,

административен и обслужващ

състав); учебни програми и учебен

процес; научноизследователска и

международна дейност; библиотека и

информационна дейност; социална

дейност; административна дейност;

данъци. Общата сума на всички

разходи за периода е 19,208,919.50 лв. 

Разходите за стратегическо и

материално развитие са в размер на

4,117,021.46 лв., или 21.43% от общите

разходи. Спрямо предходната учебна

година се отчита увеличение с

1,645,528.06 лв., или с 66.58% на

централно финансираните проекти за

стратегическо развитие. 

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

8,598,009.94 лв., или в относителен

дял към общата сума на разходите

на НБУ - 44.76%. Спрямо 2004/2005

учебна година има увеличение в

размер на 872,950.99 лв., или с 11.30%.

От тези разходи 6,440,031.63 лв., или

33.53% от общите разходи, са

възнаграждения на преподаватели и

изследователи и 2,157,978.31 лв., или

11.23% от общите разходи, са

възнаграждения на административен

и обслужващ състав. 

В разходите за учебните програми и

учебния процес, в размер на

1,168,339.78 лв. - 6.08% от общите

разходи, се включват всички разходи,

свързани с осигуряването на учебния

процес и изпълнението на

външнофинансираните проекти,

отнасящи се до учебната дейност. 

Разходите за научноизследователска и

международна дейност са в размер на

839,802.96 лв., или 4.37% от общите

разходи и включват извършените

разходи за поддръжка на

научноизследователската и

международната дейности в НБУ,

както и разходите по

външнофинансирани

научноизследователски и международни

проекти. В сравнение с миналия

отчетен период по този фонд има

увеличение със 55,916.31 лв., или с 7.13%.

Разходите, направени за Библиотеката

и информационната дейност са в

размер на 583,318.30 лв.,  или 3.04% от

общата сума на разходите. Тези

ФИНАНСОВ ОТЧЕТФИНАНСОВ ОТЧЕТ

стратегическо и материално развитие

възнаграждения на преподаватели и изследователи

възнаграждения на административен и обслужващ състав

научноизследователска и международна дейност

библиотека и информационна дейност

социална дейност

административна дейност

данъци

учебни програми и учебен процес

приходи от учебни такси

приходи от външни проекти

други финансови приходи
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разходи са увеличени с

75,854.77 лв., или с 14.95% в

сравнение с предходната

учебна година.

В разходите за социална

дейност се включват

разходите за стипендии,

безплатните ксерокопия,

безплатният достъп до

Internet за студентите,

здравното осигуряване на

студентите и др. Разходите

са на стойност 1,028,071.51 лв.,

или 5.35% от общите разходи.

Спрямо предходната учебна

година се отчита намаление

със 196,194.71 лв., или 16.03%.

Разходите за административна

дейност отразяват всички преки

административни разходи по

основната дейност на НБУ (офис

материали и консумативи, пощенски

разходи, телефон, електрическа енергия,

парно, охрана и пр.). Те са 946,199.66 лв.,

или 4.93% от общите разходи. В

сравнение с 2004/2005 учебна година по

този фонд има увеличение с 143,681.36 лв.,

или с 17.90%. 

За учебната 2005/2006 година данъците

са в размер на 1,928,155.89 лв. или

10.04% от общите разходи. 

Резултатът от академичната

2005/2006 година, в размер на

2,986,406.46 лв., се отнася за

следващия бюджетен период -

академичната 2006/2007 година. От

него 1,693,461.05 лв. са за развитие на

материално-техническата база на

НБУ - покупка на нови основни

средства, нови информационни

продукти, за увеличаване на

възнагражденията и социалните

дейности, а 1,292,945.41 лв. са за

външни проекти, които

продължават. 

Всичко 19 208 919.50 лв. 100.00%

1. Стратегическо 4 117 021.46 лв. 21.43%

и материално

развитие

2. Възнаграждения 8 598 009.94 лв. 44.76%

2.1. Възнаграждения 6 440 031.63 лв. 33.53%

на преподаватели и 

изследователи

2.2. Възнаграждения 2 157 978.31 лв. 11.23%

на административен

и обслужващ състав

3. Учебни програми 1 168 339.78 лв. 6.08%

и учебен процес

4. Научноизледо- 839 802.96 лв. 4.37%

вателска и между-

народна дейност

5. Библиотека и 583 318.30 лв. 3.04%

информационна

дейност

6. Социална дейност 1 028 071.51 лв. 5.35%

7. Административна 946 199.66 лв. 4.93%

дейност

8. Данъци 1 928 155.89 лв. 10.04%

Всичко 22 195 325.96 лв. 100%

I. Приходи 17 709 959.81 лв. 79.79%

от такси

II. Приходи 3 003 488.40 лв 13.53%

от проекти

III. Други 1 481 877.75 лв. 6.68%

финансови

приходи
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