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Годишен доклад
aкадемична 2006/2007 година

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

Сред големите задачи на академичната 2006/2007 година са
новият петгодишен Стратегически план и работата по основните
ни приоритети - подготвяне на студенти с висока
конкурентоспособност, разширяване на връзките с практиката,
постигане на добро университетско информационно осигуряване и
интензивност на виртуалното обучение. Разширили сме обхвата на
научноизследователската и творческата дейност и през годината са
реализирани много повече проекти - както от факултетите, така и
от фондовете към Настоятелството на Нов български
университет. Безспорно имаме повече партньори и сме по-силно
интегрирани в международната университетска мрежа.
Годишният доклад припомня тези най-важни неща, които са
се случили в Нов български университет през академичната
2006/2007 година.

15 април 2008 г.

Проф. Богдан Богданов, д.н.,
Председател на Настоятелството на
Нов български университет
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ИЗЯВЛЕНИЕ
НА РЕКТОРА НА НБУ

Годишният доклад за академичната 2006/2007 година отразява
усилията на нашата университетска общност в провеждането на
модерна образователна политика, в условията на активно
изследователско и творческо ежедневие.
През тази първа година от членството на България в
Европейския съюз Нов български университет се доказа като
равноправен и разпознаваем партньор сред европейската колегия.
Същевременно 2006/2007 година отбеляза пораснало доверие на
българското общество към НБУ, който продължава да бъде водеща
университетска институция в предлагането и провеждането на
нови практики в българското образователно пространство.

15 април 2008 г.

Доц. д-р Сергей Игнатов,
Ректор на
Нов български университет
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НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Мисия
Нов български университет
се създава с решение на
Седмото Велико народно
събрание на 18 септември
1991 г. Учредител на
университета е създаденото
през 1990 г. от проф. Богдан
Богданов, д.н. Дружество за
нов български университет.
За първи път в България
Нов български университет
въвежда и развива
обучението по програми за
степените 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.

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,
подготвени за живот в условията
на демокрация, гражданско
общество, пазарни отношения,
европейско и световно
интегриране.
Да бъде либерална академична
институция, основана на връзката
между образование, изследване и
предприемчивост.
Да осигурява интердисциплинно
общо и тясно специализирано
образование, основано на
изследвания и на 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
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образованието, поставя усвояването
на умения наравно с придобиването
на знания и общото духовно и
социално развитие - наравно с
професионалното специализиране.

Акредитация
През септември 2006 г. НБУ
получава от Националната агенция
за оценяване и акредитация нова
институционална акредитация за
максималния период от 6 години.
През академичната 2006/2007 г.
учебните програми получават
програмна акредитация от НАОА,
по професионални направления за
максималния срок от 6 години.

Органи за управление
Настоятелство
Председател на
Настоятелството
Академичен съвет
Ректор

Стратегически приоритети
На 1 декември 2005 г.
Настоятелството на НБУ приема
новия Стратегически план на
университета за 2005-2010 г.
Включени са проекти в три основни
приоритета:
Подготовка на студенти с
висока конкурентоспособност

Проекти: Създаване на
едногодишен Liberal Arts колеж;
Реформа на бакалавърските
програми; Реформа на
магистърските и докторските
програми; Развитие на системата
за управление на качеството;
Развитие на електронното
обучение.
Разширяване на обхвата на
обучението и развитие на
изследователския и творческия
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
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 "Чарлз Мозер" към
Настоятелството на НБУ
Фонд "За предприемчиви личности"
към Настоятелството на НБУ
Фондове "Учебни програми" към
факултетите на НБУ

Фонд "Развитие на материалната
база" към Настоятелството на
НБУ

Нормативни документи
През академичната 2006/2007 г. се
приемат и изменят нормативните
документи:
Правилник за устройството и
дейността на НБУ
Изменен и допълнен от
Настоятелството на НБУ на
26.05.2007 г.
Наредба за финансовата дейност,
имуществото и фондовете на НБУ
Изменена и допълнена от
Настоятелството на НБУ на
26.05.2007 г.
Наредба за заетостта на
академичния състав за учебната
2007/2008 г.
Приета от Настоятелството на
НБУ на 26.05.2007 г.
Наредба за академичния състав на
НБУ
Приета от Академичния съвет на
НБУ на 17.07.2007 г.
Наредба за студентите в НБУ
Изменена и допълнена от Академичния
съвет на НБУ на 24.01.2007 г.;
21.03.2007 г.;19.06.2007 г.
Наредба за учебния процес на НБУ
Изменена и допълнена от Академичния
съвет на НБУ на 21.11.2006 г.;
19.12.2006 г.; 21.03.2007 г.
Наредба за издателската дейност
на НБУ
Приета от Академичния съвет на
НБУ на 20.02.2007 г.
Процедура за прием на студенти граждани на ЕС
Приета от Академичния съвет на
НБУ на 17.07.2007 г.
Процедура за регистриране и
отчитане на външни проекти
Приета от Академичния съвет на
НБУ на 22.05.2007 г.
Стандарт за електронно обучение
в НБУ
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 22.05.2007 г.
Статут на Център за оценяване
Изменен и допълнен от Академичния
съвет на НБУ на 24.04.2007 г.
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Статут на Виртуален център
"Жан Моне"
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 24.10.2006 г.
Статут на Лаборатория по
анимационно кино
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 21.11.2006 г.
Статут на Университетски
филмов център
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 21.11.2006 г.
Статут на Ателие по керамика
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 21.11.2006 г.
Статут на Експериментално
художествено ателие по мода
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 21.11.2006 г.
Статут на Виртуален български
институт по египтология
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 19.12.2006 г.
Статут на Виртуално
преводаческо бюро
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 20.02.2007 г.
Статут на Виртуална катедра на
ЮНЕСКО
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 22.05.2007 г.
Статут на Виртуална студентска
музикална агенция
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 19.06.2007 г.
Статут на Лаборатория по
фотография
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 17.07.2007 г.
Статут на Лаборатория по
гемология
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 17.07.2007 г.
Статут на Учебно-практическо
звено по компютърно музициране
и компютърна звукообработка
Приет от Академичния съвет на
НБУ на 17.07.2007 г.

АКАДЕМИЧНАТА 2006/2007 ГОДИНА В НБУ
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ФАКУЛТЕТИ
ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ (ФБО)
Факултетът за базово
образование осигурява
обучението през първите две
години на бакалавърската
степен. Акцентът е върху
общото образование и
интердисциплинната
подготовка, включващи
курсове за знания в избраната
програма, въвеждащи курсове
в различни области, курсове за
умения по чужд език,
български език, компютърна
грамотност, спорт или
изкуства. Обучението в
първата част на
бакалавърските програми
има за цел да насочи
студентите към избор на
специализираща област във
всяка бакалавърска програма.

През академичната 2006/2007 г.
ФБО:
Организира прием и обучение след
средно образование в 26 програми,
от които 24 за степен "бакалавър"
и 2 за степен "специалист":
Администрация и управление,
Антропология, Визуални изкуства,
Език и литература, Естествени
науки, Икономика, Информатика,
История, Компютърни медийни
технологии, Култура и изкуство,
Масови комуникации, Мрежови
технологии (на английски език),
Музика, Пластични изкуства и
архитектура, Политически науки,
Политически науки (на френски
език), Психология, Театър,
Телекомуникации, Философия,
Чужди езици и култури, Artes
Liberales, Естествени науки
(дистанционно обучение),
Икономика (дистанционно
обучение); Мениджмънт и
маркетинг на хотелиерството и
ресторантьорството и
Мениджмънт и маркетинг на
хотелиерството и
ресторантьорството (на френски
език).
Работи по прилагането на
промените от новата програмна
схема
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Подготвя бакалавърските
програми за акредитация пред
Националната агенция по
оценяване и акредитация
Разработва модел за
общообразователен курс критерии, нива на компетенции и
оценка на общообразователните
курсове за знания
Приема 5 нови курса по изкуства
към общообразователните
изисквания за умения: Живопис за
всички; Скулптурата като изразно
средство; Рисунка, стилизация,
орнамент; Голо тяло - бързи
рисунки; Нестандартни
живописни форми
Въвежда промени в предлаганите
общообразователни курсове за
знания и разработва нови курсове
от незастъпени научни области.
Стартират два нови курса за
знания: Ислямът: култура,
политика, религия;
Християнството: култура,
политика, религия
Представя университета на
кандидатстудентските борси в
София, Пловдив и Варна

Студенти:
Общ брой студенти - 3700, от
които:
- редовно обучение - 2955
- дистанционно обучение - 745
Дипломирани студенти за степен
"специалист": 6

Преподаватели:
Академичният състав на ФБО се
увеличава с 9 нови преподаватели:
проф. Николай Майсторов,
ас. Методи Коралов, Любка Славова,
Магдалена Божкова, Мария Гаргова,
Миряна Йорданова-Петрова, Симеон
Симеонов, Слава Черпокова, Райна
Димитрова

Проекти:

студенти в 16-ата годишна
конференция на Дружеството на
преподавателите по немски език
Участие на студенти в поп- джаз
концерт в Кюстендил
Участие в Международния
студентски хоров фестивал на
Американския университет в
Благоевград
Семинар "Образите на Европа в
първите европейски избори в
България (2007 г.)"
Отворени врати - международен
фестивал за съвременно изкуство
"Процес - Пространство", Балчик
"Архитектурна фотография"
Издаване на книгата
"Либерализмът" в поредицата
"Artes Liberales - книги по общо
образование"

Фонд "Учебни програми" на ФБО
финансира проектите:
Пленер "В звук и цвят в зимния
Созопол"
Национален семинар по теория на
кодирането
Семинар на проф. В. Мароцки
"Основи на качествените
социални изследвания"
Музикален спектакъл-композиция
"Клетниците"
Пътуващ семинар "Западните
български столици"
Теренно наблюдение в Асеновград
"Различието"
Участие на преподаватели и
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БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (БФ)

Бакалавърският факултет
осигурява обучението през
третата и четвъртата
година на бакалавърската
степен, организирано в
специализиращи модули към
програмите. Студентите
могат да продължат в модул
от програмата, която са
избрали в началото; да
изберат модул от друга
програма; да се обучават по
системата major/minor; да се
обучават в две независими
бакалавърски програми. Към
БФ съществува и
Изследователска програма за
изявени студенти за
получаване на допълнителна
специализация в научните
изследвания. Обучението във
втората част на
бакалавърските програми има
за цел да осигури на
студентите необходимите
компетенции за добрия избор
на магистърска програма и
широки възможности за
професионална реализация.

През академичната 2006/2007 г.
БФ:
Обучава студенти в 90 модула на
40 бакалавърски програми 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 и философия
Работи по развитието на
програмите с дистанционна форма
на обучение - стартира
дистанционните модули
"Управление и развитие на
организацията" и "Графичен
дизайн"; в модула по графичен
дизайн на английски език онлайн се
обучават студенти от Израел
Подновява статутите и създава
нови учебно-практически и
изследователски звена (УПИЗ) за
провеждане на практическите
учебни форми, разработване на
дипломни и курсови работи,
подпомагане на професионалните
интереси и предприемаческите
умения на студентите:
Лаборатория по социология,
Университетски филмов център,
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Лаборатория по анимационно
кино, Експериментално
художествено ателие по мода,
Ателие по керамика, Студентска
музикална агенция "SAMPLE
Records", Лаборатория по
фотография, Учебно-практическо
звено по компютърно музициране
и компютърна звукообработка,
Лаборатория по гемология
Прилага програмната схема, според
която студентите започват да
избират специализиращ модул, в
който изборността на курсовете
е по-голяма и обучението се
организира в аудиторни и
извънаудиторни учебни форми,
практики и стажове; в някои
програми и модули към тях - като
"Информатика", "Компютърни
медийни технологии", "Мрежови
технологии", "Музика", "Театър",
"Пластични изкуства и
архитектура", се включват
аудиторни тренингови курсове
Приема нови бакалавърски
програми - "Науки за Земята" с
редовна и дистанционна форма на
обучение, "Мениджмънт на
хотелиерството и
ресторантьорството" - на
български и на френски език
Приема 62 нови курса: в областта
на политическите науки Интелектуалци, политика,
революция (на френски език),

Превод на специализиран текст (на френски и на български език),
Участие в изследователски проект
(на френски и на български език) и
др.; в областта на визуалните
изкуства - Новите технологии в
екранното изображение,
Изграждане на композиционни и
изобразителни решения,
Документалното кино в епохата
на информационното общество,
Технология на цветното
изображение и др.; в областта на
пластичните изкуства и
архитектурата - Дизайн на
жилищен интериор, Дизайн на
градска среда, Въведение в
компютърните експерименти,
Компютърно проектиране - 2D,
Дизайн на опаковката,
Компютърно проектиране - 3D,
Изложби и реклама, Моделиране на
облеклото, Текстилът в
етнографията и др.; в областта на
чуждите езици и култури - Работа с
арабски ръкописи, Превод на
арабска поезия, семинари
"Елинистическият свят" и
"Късната античност" и др.
Работи за развитието и
популяризирането на "minor"
програмите, в които се обучават
175 студенти
Стимулира разработването на
уеббазирани курсове, както и
дистанционализирането на курсове
от редовна форма на обучение
Подготвя проектите за
програмната акредитация на
бакалавърските програми от
Националната агенция за оценяване
и акредитация

Студенти:
Общ брой студенти - 3535, от
които:
- редовно обучение - 2755
- дистанционно обучение - 780
Дипломирани студенти: 721

Преподаватели:
Академичният състав на БФ се
увеличава с 3 нови преподаватели:
доц. д-р Димитър Зашев, ас. д-р
Надежда Димова, Снежина Петрова

Проекти:
Фонд "Учебни програми" на БФ
финансира проектите:
Зимна школа по визуални изкуства
Пътуващ семинар до Бачковския
манастир
Семинар на проф. В. Мароцки
"Основи на качествените
социални изследвания"
Зимна академия "Оперно пеене в
професионални оперни театри"
Пътуващ семинар "Западните
български столици"
Учебен семинар във фондовете на
РИМ Казанлък и могилите в
околностите на града
България - кръстопът на култури
Мултимедиен проект "Операта мит и реалност в 21 век"
Мултимедиен продукт "Гръкоримските храмове на Горен
Египет"
Танцов проект с уъркшоп
"Отворени врати"
Студентски семинар по
когнитивна наука и психология
Участие в международна
специализирана изложба "Опто-,
фото- и видеосалон"
Туризъм и производство на
"местна култура"
Теренен практикум "Актуални
политически проблеми"
"Съдържанието на националните
всекидневници в първата година
от членството на България в
Европейския съюз"
Рекламен тур на Венко
Поромански в средните музикални
училища
Уъркшоп "Посещение на мини
"Марица Изток" и рудник
"Траяново"
Участие в национален конгрес
"Общинска здравна политика по
проблема "здравен статус хранене"
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Клас по театър на проф. Крикор
Азарян
Атон в българската култура и
словесност
Трети българо-немски семинар по
информатика
Учебен семинар във фондовете на
РИМ Шумен и паметниците в
околността на града
Пътуващ семинар "Възрожденско
изкуство и култура"
Съвременни фолклорни практики в
градска среда
Видеоинсталация "НИЕ"
Отворени врати "Процес пространство"
Концерт на студенти в Еврейски
културен дом
Модно ревю "Градски истории"
Летен пленер по живопис
Международна археологическа
полева школа "Антична и
средновековна крепост при
с. Горно Ново село "
Летни школи-практики по
естествени науки и екология
Лятна фолклорна академия
Ранноесенна школа по семиотика
Четвърта лятна школа по
антропология на/в града
Мултимедийно дидактическо
помагало "Неврофизиология"
Учебно помагало Analyser un texte
Учебно помагало "Дислексия"
Учебно помагало "Терапевтични
програми за заекване"
Закупуване на учебни материали на
Oracle
Издаване на "Дневниците" на
проф. Саръилиев
Закупуване на апаратура за
музикално-сценични изяви
Закупуване на минерална друза за
Лабораторията по гемология
Закупуване на лиценз за софтуер за
конструиране, моделиране и
градиране на облекло с CAD-CAM
система "OPTITEX"
Създаване на материална база за
обучение по практическа
електроника
Създаване на материална база за
обучение в областта на радио- и
телекомуникациите

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

През академичната 2006/2007 г.
МФ:
Организира приема и обучението в
45 магистърски и 19 докторски
програми
Приема 9 нови магистърски
програми - Текстилен дизайн в
интериора, Художествено
моделиране и конструиране на
облеклото, Дипломация в
сигурността и отбраната,
Реклама и стилове на живот,
Социология на кариерното
развитие, Живопис, Дизайн и
архитектура, Илюстриране и
графични технологии, Специална
педагогика: приобщаващо
образование, Мениджмънт на
гражданската сигурност
Приема 2 нови докторски
програми - Американистика,
Музикално изпълнителско
майсторство
Приема 11 докторанти със
стипендии за целия курс на
обучение, от които 9 в областта

на обществените науки, и по 1 в естествените и техническите
науки
Организира съвместно с
департамент "Право" и Върховния
административен съд семинар
"Касационно обжалване на
административните актове"
Организира съвместно с Център
"Жан Моне" по европейски
политики лекция на проф. Богдан
Богданов "Европейската общност
и глобализиращият се свят в
гледната точка на отделния
човек"
Организира съвместно с
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството семинар "Актуални проблеми на
административната реформа"

Студенти:
Oбщ брой студенти - 1514, от
които:
- 1373 в магистърски програми
- 141 в докторски програми
Дипломирани студенти: 491

Преподаватели:
Академичният състав на МФ се
увеличава с 3 нови преподаватели:
проф. Толя Стоицова, проф. Тома
Томов, Сергей Иванов

Проекти:
Фонд "Учебни програми" на МФ
финансира проектите:
Уъркшоп "Принципи за работа с
morning training", водещ - Иде ван
Хайнинген
Учебен семинар във фондовете на
АМ Созопол и некрополите в
околността на града
Уъркшоп "Физически и вокален
тренинг за актьори", водещ - Анг
Гей Пин
Участие в конференция
"Управление на човешкия капитал
в икономиката на знанието",
организирана от Cotrugli Business
Academy
Испано-български семинар
Непроучени протестантски
общности в България
Докторски семинар "Визуалният
образ"
Участие в Пети международен
уъркшоп Optimal Codes and Related
Topics
Организиране на празник на
детето в Дом за деца, лишени от
родителски грижи

Изследване на каменни суровини в
Южна и Североизточна България
Учебен семинар по логопедия в
Дневен център за деца със
специални нужди
Разработване на продуктови
структури на туризма в Източни
Родопи
Теренни изследвания: геоаномалии в
района на Източни Родопи
Dеsign Sintez
Пленер "Вълнения"
Трети българо-немски семинар по
информатика и обучението по
информатика
Пътуващи семинари
"Средновековно и възрожденско
изкуство"
Етноси, култури и политика в
Югоизточна Европа
Електронизиране на курсове по
когнитивна наука
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ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
През академичната 2006/2007 г.
ЦПО:
Центърът за продължаващо
обучение предлага програми,
курсове, семинари, майсторски
класове, летни училища,
академични лекции,
ориентирани към всички
възрасти. Обучението
осигурява възможности за
непрекъснато повишаване на
квалификацията с цел успешна
реализация в съвременната
динамична и бързо
променяща се среда.

Обучава 947 курсисти в програми
и в курсове за квалификация и
преквалификация: Cisco мрежова
академия, Актьорство за
драматичен театър,
Антиквариат, Екотуризъм,
Здравен мениджмънт, Интернет
на практика, Компютърна
рекламно-издателска дейност,
Криминалистически и съдебносчетоводни експертизи,
Маркетинг и реклама,
Мениджмънт в културата,
Мениджмънт на туристическа
фирма, 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, Курс
по цигулка на Минчо Минчев, Курс
по цигулка на Марио Хосен, Курс
"Протокол и етика в туризма",
Лигатурни методи за лифтинги
без белези в естетичната хирургия
и естетичната медицина
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Организира майсторски класове на
Райна Кабаиванска, Милчо Левиев и
Вики Алмазиду
Организира академични лекции на
Н. Пр. Луис Хорхе Арреги, посланик
на Аржентина в България,
Н. Пр. Исмаил Хасан, посланик на
Палестина в България, д-р Ури
Резник, заместник-ръководител
на Посолството на Израел в
България и др.
Приема новите програми - Арт
терапия, Антиквариат,
Мениджмънт в културата,
Европейска административна
практика, Организация на
административната дейност и
процесите, Управление на
администрацията
Работи по договори за обучение и
сътрудничество с Българска
хотелиерска и ресторантьорска
асоциация - обучение по програма
"Управление на хотелиерство и
ресторантьорство"; Българска
асоциация на професионалистите по
здравни грижи - обучение по
квалификационни курсове "Качество
на здравните грижи" и "Оценяване
на персонала", Институт
"Отворено общество", София онлайн курсове "Анализ на финансов
отчет" и "Управление на проекти
по предприсъединителните
финансови инструменти и
европейските структурни фондове"
Работи по проекти с 32 СОУ
"Климент Охридски" за обучение по
програма "Преквалификация на
учители"; съвместно с Консорциум
"Академично сдружение за
организиране и провеждане на
специализации на служители от
държавната администрация" c
финансиране от Министерство на
държавната администрация и
административна реформа обучава
курсисти по специализации
"Управление на администрацията",
"Организация на
административната дейност и
процеси", "Европейска
административна практика"
Издава сертификати на 362 успешно
завършили курсисти

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ (ЦЧЕ)

Центърът за чужди езици
предлага курсове по английски,
немски, испански, френски,
италиански, новогръцки, руски,
полски, чешки, турски, арабски
и други чужди езици, както и
по български език за чужденци.
Обучението се организира в
малки групи, във формати,
достъпни за различни
възрасти с различно ниво на
владеене на чуждия език, с
различна степен на
интензивност и
продължителност на
курсовете. ЦЧЕ осигурява
индивидуални обучения по
чужд език, както и обучение на
служители от корпоративни
фирми и държавни
институции. В ЦЧЕ се
провеждат изпити по формат
за различните езици, съобразен
с изискванията на Общата
европейска рамка на Съвета
на Европа.

През академичната 2006/2007 г.
ЦЧЕ:
Обучава 3458 курсисти в различни
курсове по чужди езици
Организира нови формати на
обучение по чужд език - разговорни
курсове, курсове за ученици, бизнес
курсове
Провежда специализирано обучение
на служители от държавната
администрация по поръчка на
Института по публична
администрация и европейска
интеграция
Обучава държавни служители от
областните администрации по 7
обществени поръчки за обучение
по английски език, обявени от
Министерството на държавната
администрация и
административната реформа:
област Видин, област Враца,
област Хасково, област Добрич,
област Варна, област Кюстендил
и област София
Печели за втори път поръчка за
обучение по английски език с
комуникативна насоченост на
служители и народни
представители от Народното
събрание на Република България
Сключва договори за обучение с
корпоративни клиенти - "ФТС

13

България" ООД, "Казино
Технологии" АД, "Мобилтел" ЕАД,
"Прокредит банк" АД, ЕТ
"Алтроникс микросистеми",
Застрахователна компания
"Витоша-живот" АД,
Министерство на
здравеопазването, "Енемона" АД,
"Практикер" ЕООД и др.
Разработва и печели проекти по
оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси 2007-2013 г."
към Министерство на труда и
социалната политика като
партньор на "Албена" АД; "АИ
Делта Процесинг" ООД; "ВМ
финанс груп" АД; "БАРДИ" ЕООД;
"Агенция на българските
предприятия за международни
превози и пътища"
Сключва договор с Министерство
на външните работи за
извършване на официални преводи
на документи и други книжа от
български език на чужд език и от
чужд език на български език
Организира Лятно училище по
български език; семинари на
преподавателите с участието на
гост-преподаватели;
сугестопедичен курс по английски
език
Издава 3200 сертификата за
чуждоезикова квалификация

УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (УМ)

Училището по мениджмънт
работи по модела на The Open
University (OU) - най-големия
европейски университет за
дистанционно обучение.
Образователните програми по
мениджмънт предлагат
продължаващо, практически
ориентирано професионално
обучение. Дейността на УМ е
насочена към практикуващи
мениджъри от всички
управленски нива в частния,
публичния и държавния сектор,
както и към хора с опит,
които искат да постигнат
кариера в сферата на
управлението.

През академичната 2006/2007 г.
УМ:
Обучава 565 курсисти в
програмите "Професионалният
мениджър" за Професионален
сертификат по мениджмънт на
НБУ и OU, "Корпоративен
мениджмънт" за Професионална
диплома по мениджмънт на НБУ и
OU, сертификационна програма
"Управление на процеса на
изграждане на ИТ решения",
"Вътрешнофирмено обучение и
тренинги"
Разработва нови курсове и
семинари за обучение: за МП
"Управление и развитие на
човешките ресурси" - "Видове
интервюта", "Маркетинг на
персонала"; за МП "Мениджмънт за
организационно съвършенство",
"Корпоративна социална
отговорност", "Управление на
риска", "Корпоративни финанси",
"Представете си културата за
качество"; за "Вътрешнофирмено
обучение и тренинги" "Маркетинг и продажби във
фармацевтична фирма" (за
"Полфа"), "Екипна работа и
комуникация" (за Британски
съвет), "Писмена управленска
документация" (за "Челопеч
Майнинг" АД)
Провежда вътрешнофирмено
обучение по нови програми програма за обучение на
национални и регионални
мениджъри за Софарма трейдинг
"Ефективно управление на хората
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и работа с клиентите"; програма
за развитие на мениджъри за
Енемона АД "Ефективно
управление на организацията и
хората"; програма за развитие на
супервайзори за Миролио България
ЕООД "Ефективният мениджър";
програма за развитие на
супервайзори за Челопеч Майнинг
АД "Компетентният лидер на
екипа"; програма за изследване и
кариерно консултиране на
служители от организацията за
"Спасете децата в България"
Основава "Общество за
организационно съвършенство",
което си поставя за цел да
подпомага членовете си, бизнеса и
публичната администрация за
постигане на
конкурентоспособност и
"световна класа", споделяйки
познания и опит и формирайки
култура, насочена към
съвършенство в работата,
"непрекъснати подобрения" и
овладяване на съвременни
управленски методи, инструменти
и техники
Разработва и печели проекта "The
distance and e-learning experience of
New Bulgarian University in the area
of HRD"
Поддържа мрежа от партньори The Open University, ECBS, LINK,
CODECS, Българска асоциация по
управление и развитие на
човешките ресурси, ITC Media,
Дружество на психолозите в
България
Издава 461 сертификата и
дипломи по мениджмънт

УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА (УП)
През академичната 2006/2007 г.
УП:

Училище 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.
Училището за политика е член
и основател на Мрежата на
училища по политически науки
към Съвета на Европа.
Завършилите програмите на
училището получават
сертификати и дипломи за
специализация от НБУ и от
Съвета на Европа.

Обучава 76 курсисти в програмите
"Управленски умения",
"Политическият дебат в
Югоизточна Европа", "Обучение по
медиация", "Академия за социална
политика", съвместно с
Институт за социална интеграция
Разработва съвместни нови
инициативи по националната
програма "Управленски умения":
съвместно с Институт
"Отворено общество" включва в
обучението темата "Популизмът и
неговите съвременни форми";
съвместно с отдел "Анализи и
прогнози" към българския
парламент организира обществена
дискусия на тема "България в
контекста на европейския
политически процес - каква Европа
да очакваме?"; съвместно с
електронния сайт "Горичка"
включва в обучителната програма
екологични теми, свързани с
глобалното затопляне и опазване
на околната среда и организира
засаждане на дръвчета на
територията на община Хисар,
съвместно с общинската
администрация
Организира обществени дискусии
по регионалната програма
"Политическият дебат в
Югоизточна Европа":
"Изкушенията на популизма",
Скопие; "Върховенство на закона и
борба с корупцията", Загреб и
"Регионално сътрудничество и
бъдещето на Балканите", София
Организира дебата
"Политическият маркетинг - влияе
ли на вота?"
Издава съвместно с Националния
съвет за сътрудничество по
етнически и демографски въпроси
към Министерски съвет комплект
от информационни материали с
антидискриминационни казуси и
законодателство - част от
кампанията "С уважение към
различните"
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Работи по проектите:
"С уважение към различните",
съвместно с Клуба на завършилите
УП и с Националния съвет за
сътрудничество по етнически и
демографски въпроси към
Министерски съвет, финансиран
от Европейската комисия;
"Повишаване ролята на
гражданското общество в процеса
на интегриране на ромски
общности", финансиран по
програма "Гражданско общество",
ФАР
Печели проекти, финансирани от
Национален фонд за демокрация,
Вашингтон; Балкански тръст за
демокрация, Белград; Институт
"Отворено общество", София;
програма "Матра" на холандското
Министерство на външните
работи; Програма ФАР;
Европейска комисия; Национален
съвет за сътрудничество по
етнически и демографски въпроси
към Министерски съвет;
Демократична комисия, посолство
на САЩ в София; Тръст за
гражданско общество в
Югоизточна Европа
Разработва блогове по проектите
"С уважение към различните" и
"За да има избор", както и блог
за президентската надпревара
във Франция
Организира международна
конференция на тема
"Изкушенията на популизма", в
която участват представители
на всичките 16 училища от
Мрежата на училищата по
политически науки към Съвета
на Европа
Организира в сътрудничество с
Института за политически и
правни анализи работна среща за
споделяне на българския опит по
пътя към членство в НАТО и ЕС
с представители на водещи
украински неправителствени
организации, университети и
институции
Издава 141 сертификата на
успешно завършилите курсисти

СТУДЕНТИ

Кандидатстудентската
кампания за академичната
2006/2007 г. 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 и дори - концерт на
Ъпсурт в двора на НБУ.
Кандидат-студентите могат
да проверяват своите
резултати през
университетския уебсайт,
откъдето могат да получат и
on-line консултиране. За
кандидат-студентите се
издава Кандидатстудентски
справочник с примерен
вариант на Теста по
общообразователна
подготовка. За студентите на
НБУ се издава Каталог,
информационна брошура
"Какво трябва да знаят
студентите на НБУ", както
и "Каталог на най-добрите
студенти на НБУ" 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,
електронно студентско
уверение.

Кандидат-студенти
Провеждат се пет сесии на ТОП,
за които са регистрирани 13 691
явявания
Обявеният от НБУ прием на
студенти за редовно обучение в
програмите за степен специалист,
в бакалавърските програми, както
и за магистърска програма "Право"
е 1355 души. За бакалавърските
програми с дистанционно обучение
обявеният прием е 400 души
Броят на кандидат-студентите е
6785, или средно по 3,87 кандидати
за едно място
Броят на кандидат-студентите за
магистърските програми е 947
души
Броят на кандидат-студентите за
бакалавърски програми и за
магистърска програма "Право" след
висше образование е 85
Броят на кандидат-студентите за
бакалавърски програми след колеж е
195 души
Средният бал от ТОП за всички
сесии е 42,81 точки
Увеличава се броят на явилите се
на ТОП в Локалните центрове на
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НБУ кандидат-студенти:
ЛЦ-Пловдив - 340, ЛЦ-Варна - 175,
ЛЦ-Видин - 155
Най-предпочитаните програми за
кандидатстващите след средно
образование са: Икономика,
Политически науки, Право,
Администрация и управление,
Визуални изкуства и Масови
комуникации

Обучаеми - студенти и
курсисти
Общият брой на обучаемите е
13 769, от които:
8749 студенти
- 7083 редовно обучение
- 1666 дистанционно обучение
5020 курсисти в курсове и
програми за продължаващо
обучение
В НБУ се обучават 284
чуждестранни обучаеми, от които
272 са студенти, обучаващи се в
програмите на университета, и 12
са студенти по програма Еразъм
Най-предпочитаните програми за
чуждестранните студенти са
"Визуални изкуства" и "Музика"

Мобилност на студентите
Външна мобилност:
- 764 студенти от други висши
училища избират да продължат
обучението си в НБУ
- 122 студенти на НБУ са
продължили обучението си във
висши училища в чужбина
Вътрешна мобилност:
- 440 студенти са променили
програмата си в рамките на
университета

Дипломирани студенти
Издават се 1175 дипломи, от които 6
за степен "специалист", 721 за степен
"бакалавър", 442 за степен "магистър"
и 6 за степен "доктор на НБУ"

Стипендии
През академичната 2006/2007 г. за
студентите от отделните
факултети на НБУ се отпускат
общо 347 стипендии на стойност
387 717 лв.:
от вътрешен източник (176)
- 137 академични стипендии (ФБО
- 56, от които 10 за новоприети
студенти; БФ - 54; МФ - 27, от
които 4 за докторанти)
- 39 социални стипендии
(ФБО - 13; БФ - 17; МФ - 9)
от програма HESP (171)
- 152 академични стипендии
(ФБО - 47, от които 19 за
новоприети студенти; БФ - 80;
МФ - 25, от които 13 за
новоприети магистри и
5 за докторанти)
- 19 социални стипендии
(БФ - 16, МФ - 3)

Студентски труд
По програмата за студентски
труд и стаж в различни
административни структури
на НБУ са работили 51 студенти.

Намаления
За есенния семестър 334 студенти
ползват семейно намаление на
семестриалните си такси, 116

студенти - намаление за
инвалидност
За пролетния семестър 304
студенти ползват семейно
намаление на семестриалните си
такси, а 102 студенти - намаление
за инвалидност

Кариери
През академичната 2006/2007 г.
Центърът за кариерно развитие:
Консултира над 5100 студенти и
насочва над 2300 студенти към
предложения за работа и стаж
Осъществява сътрудничество с
нови работодателски организации
в различни професионални сфери,
реализира над 70 стажантски
програми и над 800 конкурса за
предложения за работа
Провежда петото издание на
форума за подбор на персонал
"Кариери и студенти", в който
участват над 40 компании в
различните сектори на пазара на
труда в България
Участва в международния проект
MATURE@EU, насочен към

подпомагане на професионалната
реализация на маргинализирани
целеви групи в областта на
информационните технологии
Стартира партньорство по
международен проект, съдействащ
за обучението и реализацията на
студенти от няколко
професионални области на
европейско равнище

Аlumni
Провеждат се alumni-срещи на
студенти, завършили програми в
областите: право, изящни
изкуства, дизайн и архитектура,
музика, театър, антропология,
археология, науки за Земята, масови
комуникации, политически науки,
семиотика, социология, философия,
медикобиологични науки
В процес на разработка е
специализиран модул към
електронна информационна
система на НБУ за
систематизирана информация за
завършилите студенти и
тяхното професионално развитие

Студентски изяви
Провеждат се избори за нов
Студентски съвет
Представители на Студентския
съвет участват в предаване на
БНР за ангажираността на НБУ
към хората с увреждания и за
работата на студентите по
изготвянето на интернет
страница на Съюза на инвалидите
Студентите от магистърска
програма "Право" правят
симулативен наказателен процес
"Първоинстанционно съдебно
заседание" в учебната съдебна зала
"Проф. Константин Кацаров"
Студентите от Клуб "Нова
дипломация" организират
академична лекция на еврокомисаря
Меглена Кунева - "Европа на
гражданите"
Студентски съвет финансира
участието на студенти на НБУ в
Летния франкофонски
университет в Париж, в
Международния икономически и
дипломатически семинар в
Хърватска и в Европейските дни

на младежите в Екс-ле-Бан
(Франция)
Студенти от Асоциацията на
франкофоните по политически
науки разработват проект и
издават книга - "Младите и
политиката" със съставители
Александра Йосифова, Ивелина
Павлова, Илдико Отова, Ирена
Тодорова
Любомир Накевски, програма
"Музика", печели I награда от
Национален фестивал-конкурс
"С крилете на музиката" София
Миле Каровски, програма "Музика",
печели I награда от ХI
международен конкурс "Марин
Големинов"; I награда от Шестия
балкански фестивал и конкурс за
класическа китара
Арслан Бююк Кая, програма
"Музика", печели I награда от
конкурса "Млади музикални
дарования"
Радослав Ненчев, програма "Музика,
печели I награда от конкурса
"Петар Тошков", Белград
Татяна Трифонова, програма
"Визуални изкуства", печели

наградата "Специално отличие на
студентското жури" на IV
международен фестивал за
анимационни филми в Белград
Никола Михов, програма
"Фотография", печели I награда за
репортажна фотография от
Фотографска академия - София;
Награда на Nikon Profiled - биенале
"Фодар" и I награда в категория
"Фотографии, представящи
съвременното изкуство", част от
националната кампания "България част от пъзела на Европа"
Стипендии от фонд "Райна
Кабаиванска" на НБУ печелят
Ариана Донадели (Италия), Диана
Василева (България), Гивън Нкози
(ЮАР), Хосе Морено (Испания),
Мария Радоева (България), Прити
Йенде (ЮАР), Таеко Ишихара
(Япония)
В края на учебната година, под
патронажа на Ректора на НБУ,
доц. д-р Сергей Игнатов
студентите организират
колоездачен поход

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
През академичната 2006/2007 г.
Централният фонд за стратегическо
развитие към Настоятелството на
НБУ финансира проектите:

Школи
Втора пролетна школа по
семиотика "Семиотика или
философия на езика?"
Лятно училище по български език
и култура
ХIV лятна школа по когнитивна
наука
ХIII международна ранноесенна
школа по семиотика

Теренни проучвания, пътуващи
семинари, пленери
Археологически проучвания в

микрорегиона на с. Горно Ново
село
Атон в българската култура и
словесност, III етап
Българското присъствие в региона
на Костур през Средновековието
и Възраждането
Границите през праисторията.
Археологически разкопки
Далмация и Византийският свят
Изследване на античната
древност в Радомирско
Историческо пространство
История на медицинската
кибернетика и нейното
академично развитие в България
Конституционният въпрос в
тоталитарна България (1944-1989 г.)
Непроучени протестантски
общности в България
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Празник под небето: звезди и
букви - част от проект
"Университет под небето:
Красива наука/жива памет"
Пътуващ семинар "Древна
Етрурия"
Студентско археологическо
проучване на праисторическото
наследство в пещерите от
Югоизточна Европа
Симулация на дейността на ООН

Други
Гост-лектор от САЩ по програма
Фулбрайт - проф. Роджър Никълс,
Преговори за сътрудничество за
обмен на студенти с Московския
държавен лингвистичен
университет

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (ЦО)

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 2006/2007 г.
ЦО:
Подготвя 20 различни варианта
на кандидатстудентския Тест по
общообразователна подготовка за
5 кандидатстудентски изпитни
сесии, от които проверява общо
13 692 изпитни работи
Осигурява оценяването на 10 000
изпитни работи от 4 сесии за
всичките 28 общообразователни
изпита за умения, за които
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, Internet и
локална мрежа
Работи по развитието на
електронната система за обучение
и оценяване Moodle - внедрява
информационно електронно
пространство за
общообразователните изпити за
умения, публикува новини, полезни
съвети, примерни тестове,
описания на критериите и
скалите за оценяване, графици и
разпределения за изпити по зали
Разработва и публикува в Moodle
електронен курс за дистанционно
обучение на преподаватели в
областта на оценяването
Създава "Наръчник по оценяване" в
помощ на преподавателите, в
информация по всички основни
изпитни формати и процедури
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Въвежда "Лист за отговори" в
общообразователните изпити по
чужди езици, което позволява
извършването на статистически
и психометрични анализи
Стартира постоянен вътрешен
семинар, посветен на теоретични
проблеми и модерни разработки в
областта на оценяването
Подпомага отдел "Поддържане на
качеството" при обработката на
анкетните проучвания
Работи по проект "WELKOM"
"Уеббазирана система за
електронно обучение и изготвяне
на изпитни тестове" (Work with
E-Learning and Knowledge
Operational Management), който
има за цел разработване на
методология за валидизиране и
тестване на система за e-learning
Извършва услуги за вътрешни и
външни клиенти - обучение на
оценители, изготвяне на изпитни
тестове за умения, изготвяне на
тестове за способности,
личностна ориентация и
мотивация, анкетни проучвания,
абонамент за уебмодул за правене
на тестове, обработка и
получаване на тестови балове,
изготвяне и анализ на
психометрични характеристики на
тестови задачи, изготвяне и
сканиране на чек-листове, листове
за отговори, анкетни карти и др.

СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Възлагане на допълнителна
самостоятелна работа извън
часовете:
- четене на текстове - 3.54
- домашни работи - 4.00
- практически или творчески
задачи - 3.19
Използване на допълнителни
форми и материали по време на
занятията:
- писмени материали - 3.14
- диапозитиви, слайдове,
мултимедия - 3.41
- посещение на обекти, теренни
изследвания - 2.09
Оценяване по време на курса:
- обективно - 4.29
- основано на задачи, стимулиращи
творческото мислене - 3.83
- основани върху
възпроизвеждането на факти и
понятия - 3.56
- базирано на занижени критерии 1.77
През академичната
2006/2007 г. според
студентите:
Най-силните страни на
НБУ са:
Добрата материална база
- 32.88%
Системата на обучение 29.98%
Висококвалифицираните
и мотивираните
преподаватели - 21.24%
Най-високо оценените
програми са:
МП Европейска социална
политика и социална
работа
МП Национална и
международна сигурност
МП Телекомуникации
МП Право
БП Неоелинистика
БП Естествени науки
БП История

Оценяване на курсовете и
преподавателите в НБУ
(скала от 1 до 5):
Средната оценка на курсовете
общо за университета е 4.15
Средната оценка общо за
преподавателите е 4.19
Получаване на нови знания по
време на курса - 4.50
Достъпно и разбираемо
представяне на материала - 4.35
Ерудираност на преподавателите 4.51
Коректност на преподавателите 4.53
Провокиране на студентите с
нови идеи - 3.81
Толерантност към мнението на
студентите - 4.36
Заинтересованост на
преподавателя от степента на
усвояване на материала - 4.11
Стимулиране на студентите чрез
въвличането им в активни
дейности по време на занятията:
- провокиране на дискусии - 3.96
- организиране на работа по групи
или индивидуално - 3.66
- поставяне на творчески задачи 3.77
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Оценяване на
административното
обслужване (скала от 1 до 5):
Декан - 4,08;
Каса - 4,06;
Студентски информационен
център - 3,92;
Директор на програма - 3,92;
Център за кариерно развитие 3,74;
Отдел "Акредитация и
дипломиране" - 3,62;
Администрация на факултета 3,47;
Секретар по стипендиите - 3,46;
Отдел "Студенти" - 3,20

Сред най-одобряваните от
студентите преподаватели са:
доц. Антоний Тодоров, доц. Атанас
Близнаков, проф. Байко Байков,
доц. Бойчо Кокинов, проф. Боряна
Пирьова, доц. Борислав Георгиев,
доц. Ботьо Захаринов, доц. Дмитрий
Варзоновцев, доц. Марин Маринов,
доц. Павел Павлович, доц. Сергей
Игнатов, доц. Татяна Шалганова,
доц. Теодор Леков, проф. Тилчо Иванов

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

През академичната
2006/2007 г. сред значимите
изследователски и творчески
събития в НБУ са:
международната
конференция "Европейският
град - градоустройство и
архитектура, сигурност и
финанси", съвместно с
Национална асоциация на
общинските служители в
България; Вторият
общобалкански конгрес на
неоелинистите
"Новогръцкият език на
Балканите през ХХI век проблеми на обучението,
изследвания и перспективи",
съвместно със
СУ "Св. Кл. Охридски" и
Дружество на неоелинистите
в България "Костис
Паламас"; международната
конференция "Когнитивно
моделиране в
лингвистиката";
международната
конференция "Еврото и
демокрацията"; Форумфестивалът "Вселената на
компютърната музика";
Майсторският клас на Райна
Кабаиванска - открил
музикалния сезон в София и
отбелязал нейната
50-годишна кариера.
Според класацията на
департаментите и
центровете в НБУ
най-добри са:
Чужди езици и
литератури - 232.80
точки
Политически науки 208.95 точки
Централно- и
Източноевропейски
център по когнитивна
наука - 202.45 точки

Проекти към Централен фонд
за стратегическо развитие:
Конференции, семинари, форуми
"Theater of Changes" - международна
работна среща на преподаватели
по театрални техники, Атина
42-ри лингвистичен колоквиум
"Езиково многообразие и езиково
обучение. Нови подходи към
грамотността"
The Distance and E-learning
Experience of NBU in the Area of
HRD
Втори балкански конгрес на
неоелинистите
Международен семинар
"Демокрацията в Латинска
Америка през ХХI век"
Международна конференция
"Гражданското участие"
Научна конференция "Новото
българско кино - регионално
явление или част от европейския
културен процес"
XIII International Congress on
Animal Hygiene, Тарту, Естония
II Международна конференция
"LANGSCAPE - езикови контакти",
Аусбург, Германия
Международна конференция по
компютърна лингвистика,
Бирмингам, Великобритания
ХIII Европейска конференция по
психология на развитието, Йена,
Германия

21

ХIII Международен конгрес по
гръцка епиграфика, Оксфорд,
Великобритания
IV International Symposium on
Thracian Studies Byzantine Thrace:
Evidence and Remains, Комотини,
Гърция
72-ра Годишна среща Society for
American Archaeology, Остин,
Тексас, САЩ
Masterclass on eGov Training
Methods & Tools
Международен конгрес по
семиотика, Хелзинки, Финландия
Международна конференция
"Социална политика в Европа:
променящите се парадигми в
разширена Европа", Виена,
Австрия
Международна конференция Peace,
hope and well-being across the cultures, Сан Диего, САЩ
Научен семинар "Университетски
проучвания и образование в
областта на международните
отношения и световната
политика", Флоренция, Италия
Обучение по управление на
проекти по Седма рамкова
програма на ЕС
Пролетна школа-семинар:
"Хуманитаристиката - настояще и
перспективи", Луго, Испания
Първи европейски конгрес по
превенция, диагностика и
детекция на вербалните

комуникативни нарушения, Патра,
Гърция
Специализирано обучение и
конференция по телемедицина
ХIII Международен конгрес по
логика, методология и философия
на науката, Пекин, Китай
Х Конференция на Националния
комитет по психоанализа в
социалната работа, Чикаго, САЩ

трансценденталиста:
новоанглийските хоризонти на
посткантианството
Функции и бъдеще на учебниците
по чужди езици
Херодот и митът
Проучване на сугестопедичния
метод в чуждоезиковото обучение
Работна среща за създаване на
докторска програма по клинична
психология

"Реформацията - история и
съвременни измерения"
"Новото българско кино регионално явление или част от
европейския културен модел"
"Културна история на Канада"
"Семантико-функционални
особености на Поемата
за Фернан Гонсалес"
Юбилеен сборник "15 години НБУ
и програма "Право"

Научни изследвания
Глаголица и кирилица - история и
писмени паметници
Етноси, култури и политики в
Югоизточна Европа
Идентичността в праисторията
на европейския континент през
призмата на материалната
култура и метафизиката на
първите популации
История на религиозните и
политическите идеи и движения
Общество и околна среда
Проблеми при превода на
юридически текстове при
хармонизиране на българското
законодателство с европейското
Трансатлантическата
идентичност на

Монографии, сборници, годишници
Годишник на департамент "Чужди
езици и литератури"
Годишник на департамент
"История"
Годишник на департамент
"Когнитивна наука и психология"
"Визуалният образ"
"Невробиологични основи на
детското развитие"
"Професионална подготовка на
учителя по чужд език"
"Фолк-джаз и скат хорови песни"
"За автобиографичната памет"
"Пъзелът-фолклор"
Превод от немски език на книгата
"Съвременна психоанализа" от
Хелмут Томе и Хорст Кехеле
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Спектакли, ревюта, изложби,
фестивали
"Игра на слу(Ч)ки"
"Вавилонската кула"
"Крилете на Ариел"
"Отварачка за консерви" спектакъл по Виктор Лану
"Рейв-градина" - спектакъл по
пиесата на А. П. Чехов "Три
сестри"
Remember Sofia Underground - Един
ден и една нощ на Шипка 6
VI Балкански фестивал и конкурс
за класическа китара, Велинград
Балетна музика за синт-пиано и
двама влюбени
Концертно турне на студенти от
програма Музика в Пловдив,
Стара Загора и София
Инсталация "Метални кутии" Илияна Огнянова, дипломант в
програма "Сценография"
Пленер "В звук и цвят в зимния
Созопол"
Представяне на студентски
филми на IХ Евразийски
телефорум, Москва
"Прелюдия & Мании"
Студентски кинофестивал
Международен кинофестивал и
форум "Златен витяз"
Международно панаирно изложение
HEIMTEXTIL, Франкфурт,
Германия
Творчески пленер в "44-а
международна струмишка колония
за изящни изкуства"
Биенале "Фодар" - "Идентичности"

Международни изследователски
проекти:
"EXREL: Опит за обяснение на
същността, появата и
разпространението на религиите",
Шеста рамкова програма на
Европейския съюз
"COST Action BM0605: Съзнание:
един интердисциплинен интегриран
подход", програма COST на
Европейския съюз
"Гражданско образование за
гражданско общество", Тръст за
гражданско общество за Централна
и Източна Европа, САЩ

Национални изследователски
проекти:
"Музейна мрежа", Фонд "Научни
изследвания", МОН

Публикации и творчески изяви
на преподавателите:
През академичната 2006/2007 г.
общият брой на публикациите, в
това число и изнесените доклади на
конференции, е 1238 - средно по 4,14
на един преподавател, от тях 34%

са в чужбина. Творческите изяви са
общо 569 - средно по 8,25 на един
преподавател, от които 13% са в
чужбина.

Сбирки на
общоуниверситетския семинар
"Науката - разбирана и правена":
"Образът на психоаналитика в
Холивуд", доц. Орлин Тодоров
"Модели в социално-историческото
познание", доц. Румен Даскалов,
проф. Христо Тодоров
"Силата на спомена - включеност
и рефлексия. Аспекти на
структурното образование чрез
медиите - примерът на киното",
проф. Винфред Мароцки, Магдебург
"Език, образ, истина", гл. ас. Морис
Фадел, доц. Димитър Вацов
"За двойствения статут на
моделите в когнитивната наука",
доц. Бойчо Кокинов, доц. Лилия
Гурова
"Адаптиране на утвърдени
рекламни образци към
ценностната система на Homo
Balcanicus", проф. Людмил
Христов, доц. Кристиан Банков
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Прожекция на филма "Маршът на
императорите" и беседа
"Инстинктът като основна
научна категория", проф. Боряна
Пирьова, доц. Орлин Тодоров
"Какво виждаме?", д-р Анита
Касабова, проф. Наум Якимов
"Модел на лексикалните
повторения в литературни и
научни текстове", гл. ас. Елена
Тарашева, доц. Иван Касабов
"Още аргументи за една
прагматика на значението", проф.
Богдан Богданов, доц. Иван
Касабов, доц. Димитър Вацов
"Образът в древноегипетското
мислене и религия", доц. Теодор
Леков, доц. Орлин Тодоров
"Щрих към нямащото образ",
доц. Димитър Зашев,
проф. Христо Тодоров, ас. Георги
Гочев

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Програма HESP, Институт
"Отворено общество"
CEEPUS, Централно- и
Източноевропейска мрежа за
академичен обмен
Програми на Франкофонска
университетска агенция

Международни проекти:
Еразмус Чарта 2007-2013/ (Рамкова
програма "Обучение през целия
живот" (LLL) на ЕС)
Обмен на студенти и
преподаватели (програма CEEPUS Централно- и Източноевропейска
мрежа за академичен обмен)
Осигуряване на стипендии за
студенти (програма HESP на
Институт "Отворено общество",
Будапеща)

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

Нови международни
споразумения
Американски университет в Кувейт
Университет "Гламорган", Уелс,
Великобритания
Университет на Азорските
острови, Португалия
Истанбулски университет, Турция
Немски археологически институт,
Германия
Кримски хуманитарен
университет, Украйна
Университет "Салвадор",
Аржентина
Университет "Тулуз Льо Мирай",
Тулуза, Франция
Университет Париж 13, Франция
Московски държавен институт за
стомана и сплави, Русия
Университет на Болоня, Италия за участие на НБУ в
интердисциплинна магистърска
програма по източноевропейски
изследвания

Международни програми:
Програми на Европейския съюз:
Longlife Learning - подпрограма
Еразъм, подпрограма Грундвиг,
подпрограма Леонардо да Винчи,
подпрограма Коменски, ФАР,
проекти "Жан Моне"
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По програма LLL на ЕС,
подпрограма Еразъм са изпратени
30 НБУ-студенти и в НБУ са
пристигнали 14 чуждестранни
студенти. По други договори за
сътрудничество са пътували 204
студенти на НБУ.
По програма LLL на ЕС,
подпрограма Еразъм са пътували 23
НБУ-преподаватели и в НБУ са
пристигнали 2 чуждестранни
преподаватели. За участия в
международни конференции,
семинари, симпозиуми, конгреси,
работни срещи и фестивали са
пътували 294 преподаватели на
НБУ.
НБУ е приел 93 гостпреподаватели за изнасяне на
лекции и участия в конференции
и семинари

Международни събития
НБУ участва в 464 международни
събития - конференции, семинари,
конгреси, работни срещи, фестивали,
филмови конкурси, изложби и
турнета

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

През академичната
2006/2007 г.
Издателството на НБУ
печели две номинации от
националната издателска
награда "Христо Г. Данов" за www.bogdanbogdanov.net в
категория "Електронно
издаване и нови технологии"
и за "Бели облаци. От
древнокитайската поезия до
японските тристишия
хайку" на Крум Ацев в
категория "Преводна
художествена литература". В
поредицата
"Аrtes Liberales - книги по
общо образование"
излизат книгите
"Въведение в науките за
човека" на доц. Иван
Евтимов, "Наука за Земята"
на Робърт Фариел, Робърт
Хиндс, Фейвид Бери и
преизданието на "Етика.
Начален курс" на
доц. Лидия Денкова.
С книгата на
проф. Иванка Апостолова
"Полето на метафорите"
стартира новата издателска
поредица "Университетска
библиотека", представяща
значими изследователи,
чиито текстове
са дарени на НБУ.

Учебни издания
Английски език за начинаещи
(учебник, тетрадка, CD).
А. Андреев, Д. Маргаритова,
С. Димитрова
Въведение в науките за човека.
И. Евтимов
Дислексия. Специфични нарушения
на способността за учене.
Е. Тодорова
Езикова култура. Б. Бъчварова,
Б. Георгиев, В. Игнатов
Етика. Начален курс. Л. Денкова
Икономика на туристическата
фирма. М. Нешков, В. Казанджиева
Либерализмът. Идеи за свободно
общество. Съставител:
К. Манолов
Макроикономика. С. Статев,
П. Илиев
Поведение на потребителя.
Б. Маркова
Предприемачество и
предприемачески проекти.
Д. Дойков
Програми за терапия на заекване.
Практики, основани на
доказателства. М. Станкова
Теория на музикалните елементи.
(тестове, CD). Р. Дюлгерова
Управление на националното
развитие. А. Ковачев
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Финансиране на
външнотърговските сделки.
С. Масларов, Д. Тошева-Георгиева
Фолк-джаз-скат. Г. Петков
Analyser un texte. Différentes
approaches. A. Brambarova,
T. Krasteva, M. Chiptchanov
Управленският процес и екипната
дейност. К. Каменов,
Н. Маринова, Кр. Хаджиев.
Значими имена в антропологията
2. Съставители: М. Елчинова,
Ц. Лазова.

Научни издания
Видимост отвъд видимото.
Художественият дискурс на
американския трансцендентализъм.
А. Бакрачева
Визуалният образ. Докторантски
семинар 2006-2007. Съставител:
И. Генова
За автобиографичната памет.
А. Касабова
Младите и политиката.
Съставители: А. Йосифова,
И. Павлова, И. Отова, И. Тодорова
Народностно потекло и
национално самосъзнание.
П. С. Цветков
Полето на метафорите.
И. Апостолова

Професионална подготовка на
учителя по чужд език.
С. Димитрова-Гюзелева
Пъзелът фолклор насам&натам. Г. Краев
Режими на историчност.
Ф. Артог
Реформацията. История и
съвременни измерения.
Съставител: Л. Стоянов
Юбилеен сборник на
департамент "Право"
Canada: A view from without/
Canada: Un Regard d'Ailleurs.
D. Yankova
FRANCOPHONIE et
INTЕGRATION EUROPЕENNE.
A. Krasteva, A. Todorov,
K. Hristova, G. Jetchev
Semiotics, image and narration
XII* EFSS '2006. V. Azarova

Рекламно-информационни
издания
Кандидатстудентски
справочник 2006/2007
Каталог на НБУ 2006/2007
Каталог на НБУ (на английски
език)
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
в. Университетски дневник
Следва. Списание за
университетска култура
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БИБЛИОТЕКА

През академичната 2006/2007 г.
Библиотеката:
На 6 март 2007 г.
отвори врати читалня
"Проф. Иванка Апостолова"
в новия библиотечен корпус.
В нея е разположена
специалната колекция от
лични библиотеки, дарени на
Нов български университет,
сред които и личната
библиотека на проф. Иванка
Апостолова, включваща 772
книги. Читалнята разполага
с 86 читателски места,
8 специализирани
компютъризирани места
за достъп до електронните
ресурси, копирен център
и зала за екипна работа
с 20 места.

Обогатява библиотечния фонд
- за 2006 г. - 8 643 библиотечни
документа
- за 2007 г. - 4 913 библиотечни
документа
Увеличава броя на обслужените
потребители
- през 2006 - 151 097 потребители
- през 2007 - 152 652 потребители
Увеличава броя на заетите
документи
- през 2006 - 79 395 документа
- през 2007 - 84 224 документа
Обогатява колекцията от
електронни ресурси с абонаменти
за онлайн бази данни с научни
списания в областта на
екологията, биологията и науките
за Земята - BioOne; електронен
архив на научни списания от
Централна и Източна Европа в
областта на хуманитарните,
социалните и обществените
науки CEEOL (Central and Eastern
European Online Library); онлайн
издание на Encyclopaedia Britanica;
портал за справочни издания в
областта на изкуството Grove
Art Online; електронния архив на
научни списания Science Direct
Разширява абонамента за
периодични издания и получава 409
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заглавия, от които 192 списания на
чужди езици, 195 български издания
и 22 - на руски език
Поставя началото на специална
колекция Collection des Universites de
France, по идея на проф. Богдан
Богданов, която включва древногръцките автори Платон,
Демостен, Есхил, Луций, Антифон,
Хиперит, Херодот, Аристофан,
Тукидит, Менандър и др.,
представени в билингва издания на
старогръцки и френски език
Разработва и печели проектите:
"Назначаване на координатор на
библиотечни услуги за хора с
нарушено зрение в библиотеката
на НБУ" (Агенция за хора с
увреждания), "Научен електронен
архив на НБУ" (НБУ)
Оборудва работно място за
назначаване на координатор на
библиотечни услуги за хора с
нарушено зрение, по проекта,
финансиран от Агенцията за хора
с увреждания
Участва в 36-ата годишна
конференция на "Ligue des
Bibliothеques Europеennes de
Recherche" (LIBER), Варшава,
Полша; в Годишната конференция
на фондацията eIFL - Електронна
информация за библиотеките в
Белград
Работи съвместно с Библиотечноинформационния комплекс на
Технически университет - София и
Централната библиотека на БАН
по интегрираната система Q Series
Създава електронна платформа за
депозиране на научни публикации
на преподаватели от НБУ www.eprints.nbu
Работи съвместно с 41 библиотеки
и информационни центрове на
организации в България, в
областта на достъпа до
електронна информация, по
проект eIFL, по който
Библиотеката на НБУ е
координатор за България
Получава книги срещу реклама от
издателствата: Академично
издателство "Проф. Марин
Дринов", Сиела, Фенея, Критика и
хуманизъм и Кралица Маб

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
КОМУНИКАЦИИ
Интегрирана информационна
система

Виртуално обучение
През академичната
2006/2007 г.
университетският
уебсайт www.nbu.bg
работи с напълно
променен динамичен дизайн. В
уебсайта се разработва модул
за студентско консултиране,
модул за Електронен каталог,
електронен вариант на
в. Университетски дневник.
Осигурен е свободен безжичен
достъп до интернет
от всяко място в
университета.

Анализира се ползваемостта на
системите за виртуално обучение
VEDA, ISDO, MOODLE по пет
критерия: работа с една или с
няколко системи за виртуално
обучение; динамичност на
информацията; привличане на
студентите към работа във
виртуална среда; поставяне на
уебзадачи и обмен на информация;
поставяне на уеб домашни работи
Номинирани са преподавателите с
най-добри постижения в
системите за виртуално обучение:
проф. Пламен Цветков,
проф. Красимир Калинов,
доц. Антоний Тодоров,
доц. Виолета Касърова, доц. Ирина
Генова, доц. Морис Гринберг,
доц. Нинел Кьосева, доц. Руси
Маринов, доц. Михаил Мелтев,
ас. Кристиян Хаджиев, ас. Мария
Николова, ас. Надя Маринова,
гл. ас. Любомир Джалев,
ас. Даниела Кадийска, гл. ас. Елена
Савова, ас. Евгения Христова,
ас. Стойко Петков, ас. Владимир
Димитров, ас. Росица Гичева,
ас. Юлиана Гълъбинова, Арсения
Григорова, Георги Арнаудов
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Внедрява се модул "Каталог", чрез
който се визуализират програмите
в уебсайта и се генерира
информация за книжния вариант на
Каталога
Внедрява се модул "Управление на
човешките ресурси", чрез който се
обработват данни за щатния
състав на университета
Внедрява се модул "Аlumni" с данни
за завършилите студенти
Разширяват се възможностите в
модул "Обучаеми" (електронно
уверение), модул "Е-студент"
(електронно записване за два
семестъра и електронно записване
на курсисти), модул
"Е-преподавател" (избор на форми
на оценяване и попълване на
електронни протоколи)

Нови софтуерни продукти:
ESRI ArcGis, Design Sintez, Statistica,
SPSS 16, Final Cut 2 za MAC, OptiTex,
SpeedStep, Adobe Audition 2.0, Adobe
Premiere 2.0, SQL Server Standart Edition
2005 - 1 Design Suite 15, NOD32

Електронни издания на
Центъра за електронни
материали
Годишник на департамент
"Масови комуникации"
Библиография на българското
изкуствознание
Атон в българската култура и
словесност
Електронна фотоизложба
"Екология, екотуризъм и
фотография"
Приложна математика за
икономисти. Г. Геров, В. Пашева
Управление на проекти. Р. Пенчев
Пласментна политика.
Л. Каракашева
Интелектуална собственост.
М. Коджабашев
Организационно поведение.
Д. Панайотов

МАТЕРИАЛНА СРЕДА
Реконструкции
Реконструира се пространството
пред Аулата
Реконструира се кафе-клубът на
корпус 1
Обновява се стъклената кула на
корпус 1
Обновява се фасадата на корпус 2
Изгражда се нова климатична
система в Библиотеката
Изгражда се музикална зала "Ударни
инструменти" в корпус 1
Обновява се енергийната
инфраструктура

Оборудване

Нови университетски
пространства
През академичната
2006/2007 г. територията на
университета се разширява и
обновява с нова
университетска част, която
свързва двата корпуса, с нов
учебен център, нов кафе-клуб и
нова книжарница. Напълно
обновена е фасадата на корпус
2 - в сребърно и синьо, в тон с
новия библиотечен корпус.
Обновена е стъклената кула
на корпус 1.

Започва работа по проект за
изграждане на Център по
изкуствата, с театрална зала,
ателиета и учебни зали по
изкуствата в НБУ в
пространството на Центъра за
информационни технологии и
автоматизирани системи ЕООД,
закупен на публичен търг с явно
наддаване, по процедурата и
условията на Агенцията за
приватизация
Закупува се учебен център 5-етажна административна сграда
с урегулиран поземлен имот в
кв. Овча купел
Закупува се урегулиран поземлен
имот на ул. "Монтевидео" за
построяване на студентско
общежитие
Открива се нова книжарница "НБУЛИТЕРА" на ул. Мальовица, № 1

Нови зали и лаборатории
Откриват се две нови
компютърни зали - Зала 306 в
корпус 1 и Зала 617 в корпус 2
Оборудват се три нови ателиета
- Ателие по текстил, Ателие по
скулптура, Ателие по графика
Създават се две нови компютърни
лаборатории по съвместен проект
с Hewllet-Packard, България
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Обновява се оборудването на
МАС Лабораторията по графичен
дизайн, съвместно с Apple Center,
България и оборудването в двата
студентски компютърни центъра
Обновяват се с нова периферия и
допълнителна оперативна памет
компютрите в 4 компютърни
зали в корпус 1
Изгражда се високоскоростна
компютърна мрежа от категория
6, с активно мрежово оборудване
на Cisco Systems в корпус 2
Изграждат се опорни преносни
трасета чрез оптични връзки
между етажите на сградите на
НБУ и между корпуси 1 и 2,
и Библиотеката
Закупуват се 71 компютърни
конфигурации, 16 лаптопа, 4 сървъра,
19 мултимедийни прожектора, 45
принтера, 12 скенера
Монтират се електрически щори
в Аулата и в учебните зали и
офисите на корпус 2

Проекти
Създава се напълно оборудвано
работно място за служител с
нарушено зрение, за улесняване на
достъпа на читатели с увредено
зрение в Библиотеката на НБУ по
спечелен проект пред Агенцията за
хора с увреждания към Министерство
на труда и социалната политика

ДАРИТЕЛИ

Първият дарен на НБУ
личен архив е на българския
философ
проф. Иван Саръилиев.
Първата фондация в НБУ
за развитие на
университетското
образование е създадената от
проф. Богдан Богданов
Фондация "За нов български
университет". Първата
дарена на НБУ лична
библиотека е на
ст.н.с. Магдалина Станчева.
Първият дарителски фонд за
присъждане на стипендии на
студенти е създаден от
Райна Кабаиванска. В НБУ
работи Център за
документи и архивни
фондове, който през
академичната 2006/2007 г.
дигитализира материалите
от фонд "Иван Богданов" и
фонд "Проф. Иван
Саръилиев", участва с
материали от фонд
"Проф. Васил Стоилов"
в изложба, посветена на
Н. Рьорих в залата на Главно
управление на архивите,
публикува електронно един
от дневниците на
проф. Саръилиев.
През академичната
2006/2007 г. Нов български
университет получава и нови
дарения от личности и
организации, които избират
университета за място, в
което да се развиват и
популяризират ценностите.
Публикуваме имената на
дарителите и техните
дарения в знак на
благодарност за доверието
към Нов български
университет.

Анастасия Мозер - дарява
средства за учредяването на фонд
"Чарлз Мозер" за присъждане на
стипендии на студенти с
постижения в изучаването на
политическите науки
Райна Кабаиванска - дарява
средства за създадения от нея
фонд за присъждане на национални
и международни стипендии на
млади оперни изпълнители
"Ригони ди Азиаго" и "Дженерали
застраховане", България - даряват
средства за присъждане на
стипендии към фонд "Райна
Кабаиванска"
Д-р Недка Коларова и
проф. Андрей Апостолов даряват личната библиотека на
проф. Иванка Апостолова
Ст. н.с. Магдалина Станчева дарява кореспонденция, печатни
материали и фотографии към
личния си фонд
Явора и Василия Стоилови даряват нови книги, ръкопис и
албуми към фонд "Проф. Васил
Стоилов"
Кина и Елиана Арнаудови даряват втория личен дневник на
проф. Саръилиев от периода на
неговото следване при А. Бергсон
във Франция
Валентина Топузова-Торбова дарява дневниците от заседанията
на "Философско-социологическото
дружество" към фонд "Проф. Цеко
Торбов"
Книги за университетската
библиотека даряват: Ирландско
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посолство в София, Швейцарска
културна програма за България "Про
Хелвеция", Станимир Мичев,
Михаил Герговски, Милен Томов,
Богдан Богданов, Петър Димитров,
Ангел Георгиев, Българско дружество
по медицинска география, Симо
Лазаров, "ВИП Медиа" ООД,
Фондация "Fridrich Ebert", ДКТ
"Васил Друмев" - Шумен, Българска
народна банка, Център за либерални
стратегии, ELC Ltd., Държавна
агенция за информационни
технологии и съобщения,
Посолство на Израел в София,
Българска академия на науките Институт по тракология, Валерия
Фол, Европейска комисия, East and
Central Europe Journal Donation
Project, Language Society of America,
Посолство на РФранция,
Редакцията на сп. Propack,
Московская компания Периодика,
Korea Foundation, Yale Law School,
Norbert Yakob Schmid, Chicago Law
School, Georgetown University Law
Center, Nature Group, Културноинформационен център на
посолството на САЩ, NISPAcee,
Anthropos Institute, Великотърновски
университет, Европейски
иновационен център, Икономически
университет - Варна, Hasting Law
School, National Tax Association, Л и
М България ООД, МИТ Прес, Резон
Медиа ЕООД, Съвет за
чуждестранна българистика,
Фондация "Български адвокати за
правата на човека"

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

Д-р Катрин Лалюмиер -

Проф. Инголф Пернис -

за принос в областта на европейското
публично право и политически науки, за
подкрепа към българските изследователи в
областта на евроинтеграционните
политики. Д-р Лалюмиер произнася
академично слово "Светлини и сенки на
демокрацията" (05.10.2006 г.)

за принос в изучаването на правото на
Европейския съюз и за подкрепа към
българските изследователи в
международното сътрудничество и
образователните проекти. Проф. Инголф
Пернис произнася академично слово
"Теория и практика на Европейския
конституционален съюз" (19.10.2006 г.)

Н. Пр. Джан Б. Кампаньола -

Н. Пр. Ив Сен-Жур -

посланик на Република Италия в България за принос в разширяване на връзките на
Нов български университет с външната
среда и като признание за личната и
професионалната му ангажираност с
проблемите на образованието. Н. Пр. Джан
Б. Кампаньола произнася академично слово
"Разширяванията като балансиращ фактор
в световното равновесие" (09.11.2006 г.)

посланик на Република Франция в
България - за принос в разширяване на
връзките на Нов български
университет с външната среда и
лична подкрепа към работата на
университета (20.03.2007 г.)
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ПОЧЕТНИ ПРОФЕСОРИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Крикор Азарян -

Проф. Мария Попова -

за принос към програма "Театър" на
НБУ. Проф. Азарян представи
постановката "Дванайста нощ" в
Младежки театър "Николай Бинев".
(07.12.2006 г.)

за принос към НБУ и като основател на
Югоизточноевропейския център за
семиотични изследвания, Международната
ранноесенна школа по семиотика и
учебните програми по семиотика.
Проф. Попова произнася академично слово
"Семиотиката ли, че това е много
просто" (21.05.2007 г.)

Проф. Енчо Герганов -

Проф. Николай Сердев -

за принос към НБУ и като основател на
департамент "Когнитивна наука и
психология" и на Центъра за оценяване.
Проф. Герганов произнася академично слово
"Архетиповете на опозициите черно/бяло,
нощ/ден, зло/добро и песимизмът на
българите" (29.05.2007 г.)

за принос и като създател на програмата
"Естетична хирургия и медицина" към
Центъра за продължаващо обучение на
НБУ. Д-р Сердев произнася академично
слово "Авторски мини-инвазивни методи
- приноси в естетичната хирургия".
(24.10.2006 г.)
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Общоуниверситетски
празници

Общоуниверситетски конференции
Управление на програмите в НБУ - устройство и дейност на
програмните съвети
Конференцията извежда функциите на департаментите и програмните
съвети. (24.01.2007 г.)
Системата за качество в Нов български университет
Конференцията обсъжда модел за изграждане на система за качество и
система за атестиране в НБУ. (29.03.2007 г.)
Политиката на НБУ за привличане на нови студенти
Конференцията обсъжда предложения за подобряване на политиката за
привличане на студенти и промяна на рекламната политика на
университета. (31.05.2007 г.)
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02.10.2006 г. - Церемония за
откриване на академичната
2006/2007 г. Академично
слово: Саша Безуханова.
Празненство по случай 15 годишнината на Нов
български университет.
31.10.2006 г. - Церемония по
случай Деня на народните
будители и връчване на
дипломи на завършилите
студенти. Академично слово:
Галя Прокопиева.
02.03.2007 г. - Церемония по
случай Националния празник
на Република България и
връчване на дипломи на
завършилите студенти.
Връчване на Годишните
награди на Ректора: студент
на годината Иво Попиванов, магистърска
програма "Когнитивна наука";
най-добър преподавател проф. Иван Гацов; най-добър
департамент - "Централно- и
Източноевропейски център
по когнитивна наука"; Награда
за журналист, отразявал
обективно проблемите на
висшето образование Татяна Дикова, в. Аз, Буки.
Академично слово:
проф. Милена Беновска.
06.03.2007 г. - Откриване на
новия библиотечен корпус и
читалня на името на проф.
Иванка Апостолова.
23.05.2007 г. - Церемония по
случай Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост и
връчване на дипломите на
завършилите студенти.
Академично слово:
доц. Румен Даскалов

Академични лекции
Сабри Абдулазис Хатир ръководител на отдел "Египетски
исторически паметници" към
Върховния съвет по историческите
паметници в Египет "Цивилизацията на Древен Египет.
Последни разкрития от
археологическите разкопки по
долината на Нил"
Бернд Хилдер - главен редактор на
вестник "Лайпцигер Фолксцайтунг"
- "Ролята на медиите в процеса на
политически трансформации"
Н. Пр. Луис Ареги - Посолство на
Аржентина в България - "Изтъкнати
аржентински писатели на XX век"
Н. Пр. д-р Исмаил Хасан - посланик
на Палестина в България "Перспективи за разрешаване на
палестинския проблем в
светлината на решенията на
международната законност"
д-р Ури Резник - заместникръководител на Посолството на
Израел в България - "Мирът в
Близкия изток - исторически
преглед и перспективи"
Пламен Орешарски - министър на
финансите - "Проблеми на
фискалната политика на Република
България"
Н. Пр. Анатолий Потапов посланик на Русия в България "Приоритети във външната
политика на Русия на съвременния
етап"
Меглена Кунева - еврокомисар за
защита на потребителите "Европа на гражданите"
Проф. Богдан Богданов Председател на Настоятелството
на НБУ - "Европейската общност
и глобализиращият се свят в
гледната точка на отделния човек"

Публични лекции
Н. Пр. Херонимо Кортес Фунес посланик на Аржентина в България
- "Дипломацията като професия"
Н. Пр. Джефри Кийтинг - посланик
на Ирландия в България, и Майк
Кронин - писател - "Поглед към
ирландската литература"
Елизабет Костова - автор на

романа "Историкът" - The Myth of
Creative Writing: Can It Be Taught?
Цветан Цеков - Карандаш "Картинната геометрия на
Леонардовите шедьоври - Тайната
вечеря"
Проф. Клаус Рот - Почетен
доктор на НБУ - "Материална
култура и интеркултурна
комуникация"
Проф. Никола Майдак - Директор
на международния фестивал в
Белград "БАЛКАНАНИМА" - "От
идеята до сториборда и
постпродукцията"
Тиери Шопeн - Колеж на Европа
Брюж/Белгия - "Федерализмът:
САЩ и Европа"

Конференции
"Висшето образование по туризъм много въпроси и малко отговори"
Организатор: департамент
"Икономика и бизнес
администрация"
"Европейските студенти, различни
традиции - един живот"
Организатор: Студентски съвет
на НБУ
"Европейският град градоустройство и архитектура,
сигурност и финанси"
Организатор: Център по публична
администрация
"Българската култура - между
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държавата и пазара"
Организатори: Нов български
университет, Институт за
философски изследвания - БАН, СУ
"Св. Климент Охридски",
Институт за изкуствознание БАН, Министерство на културата
и Национален дворец на културата
"Тракия и Средиземноморието" - в
памет на професор Александър Фол.
Организатор: департамент
"Средиземноморски и Източни
изследвания"

Семинари
"Науката - разбирана и правена"
Организатор: НБУ
"Археология: открития и проблеми"
Организатор: департамент
"Археология"
"Обща семиотика. Теория и
практика"
Организатор:
Югоизточноевропейски център за
семиотични изследвания"
"История и съвременност"
Организатор: департамент
"История"
"Мит - изкуство - фолклор"
Организатор: департамент
"История на културата"
"Миграционна политика"
Организатор: департамент
"Политически науки"
"Слово и изображение"

Организатор: департамент
"Средиземноморски и Източни
изследвания"
"Знания за PR практици и
журналисти"
Организатор: департамент
"Масови комуникации"
"Антропологични четения"
Организатор: департамент
"Антропология"
"Език, литература, култура"
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"
"Практиката: правена и разбирана"
Организатор: Център за социални
практики
"Философия на дизайн
проектирането"
Организатор: департамент "Дизайн
и архитектура"
"Специфично осветление на
интериорни сцени в 3D Studio MAX"
Организатор: департамент
"Дизайн и архитектура"
"Архитектура и урбанистика в
Италия в началото на 20 век"
Организатори: департамент

"Дизайн и архитектура" и
департамент "Кино, реклама и
шоубизнес"
"Изкуство и форма"
Оганизатор: департамент "Изящни
изкуства"
"Продуктови структури на
туризма в дестинация Източни
Родопи"
Организатори: департамент
"Икономика и бизнес
администрация", департамент
"Науки за Земята и околната среда"
"Демокрацията в Латинска
Америка през XXI век"
Организатор: департамент
"Политически науки"
Трети българо-немски семинар по
информатика и обучението по
информатика
Организатор: департамент
"Информатика"
"Изнамиране на етноси сравнително проучване и
преподаване по образуването на
нации на Балканите и в Бенелюкса"
Организатор: департамент
"История"
Пътуващ семинар в Италия
Организатор: департамент
"История на културата"
"Европа - идентичност и
интеграция"
Организатори: департамент
"История на културата" и
Институт Сервантес
Пътуващ семинар "Древна
Етрурия"
Организатор: департамент
"История на културата"
"Визуални изкуства"
Организатор: департамент
"Кино, реклама и шоубизнес"
"Рекламният дизайн"
Организатор: департамент
"Кино, реклама и шоубизнес"
"Запазената марка"
Организатор: департамент
"Кино, реклама и шоубизнес"
"Отразените християнски
стойности и ценности в
съвременните аудио-визуални
изкуства"
Организатор: департамент "Кино,
реклама и шоубизнес"
"Четирима датски фотографи и
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тяхното влияние върху датската
фотография днес"
Организатор: "Кино, реклама и
шоубизнес"
"Преглед на развитието на
японската фотография"
Организатор: "Кино, реклама и
шоубизнес"
"Кризисни комуникации съхраняват ли те или разрушават
организацията?"
Организатор: департамент
"Масови комуникации"
"Проблемът твърди битови
отпадъци"
Организатор: департамент "Науки
за Земята и околната среда"
"Terra nostra"
Организатор: департамент "Науки
за Земята и околната среда"
"Европейска миграционна политика
и сигурност"
Организатор: департамент
"Политически науки"
"Модерният танц в действие"
Организатор: департамент "Театър"
"Цифрови учрежденски централи"
Организатор: департамент
"Телекомуникации"
Макромодели за финансиране на
здравеопазването
Организатор: департамент
"Медикобиологични науки"
Пътуващ семинар до Египет
Организатор: департамент
"Средиземноморски и Източни
изследвания"
Пътуващ семинар "Византийският
Константинопол"
Организатор: департамент
"Средиземноморски и Източни
изследвания"

Кръгли маси и дебати
"Университет и свобода", по
повод на книгата "Университетът
- особен свят на свобода" на
проф. Богдан Богданов
Организатори: департамент
"Политически науки", Френски
културен институт
"Визуална антропология"
Организатор: департамент
"Антропология"
"Жени, етничност, наука"

Организатори: департамент
"Политически науки" и Център за
миграционни изследвания

Школи и училища
XIII ранноесенна школа по
семиотика "Социосемиотика"
Организатор:
Югоизточноевропейски център за
семиотични изследвания
XIV лятна школа по когнитивна
наука "Съзнание, емоции, език,
модели, роботи и детско
развитие"
Организатор: Централно- и
Източноевропейски център по
когнитивна наука
IX лятна школа по масови
комуникации "PR и медии в
България - противопоставени или
равнопоставени?"
Организатор: департамент
"Масови комуникации"
IV лятна школа по антропология
"Антропология на/в града.
Култури и граници. Гражданско
участие в сферата на културата."
Организатор: департамент
"Антропология"

Майсторски класове
Майсторски клас на Милчо Левиев
- Jazz импровизации. 3 - 13
октомври 2006 г. Заключителен
концерт: 13.10.2006
Майсторски клас по джаз пеене на
Вики Алмазиду. 13 - 23 март 2007 г.
Заключителен концерт: 23.03.2007 г.
Майсторски клас на Райна
Кабаиванска. 13 - 26 септември
2007 г.; Галаконцерт. Откриване
на музикалния сезон в София:
27 септември 2007 г. Под
патронажа на Негово
Превъзходителство Джан Б.
Кампаньола, Посланик на Република
Италия

Фестивали
IV музикален фестивал 250 + 1 години от рождението на
В. А. Моцарт
Организатор: департамент
"Музика"
V международен фестивал "Среща

на студентските хорове"
Организатор: департамент
"Музика"
Форум-фестивал "Вселената на
компютърната музика"
Организатори: доц. д-р Симо
Лазаров, специализация
"Компютърно музициране"
Студентски годишен
кинофестивал
Организатор: департамент "Кино,
реклама и шоубизнес"

Изложби
"Древният Египет"
Организатор: департамент
"Средиземноморски и Източни
изследвания"
"Палестински реликви".
Организатор: Център за
продължаващо обучение
"Райна Кабаиванска БОЖЕСТВЕНАТА"
Организатор: Администрация
на Настоятелството
"Езици и светове"
Организатори: департаменти
"Кино, реклама и шоубизнес",
"Изящни изкуства"
"Накити"
Организатор: департамент
"Дизайн и архитектура"
"Предметът, който живее два
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пъти"
Организатори: департамент
"Дизайн и архитектура"; Нова
академия за изящни изкуства Милано; Италиански институт за
външна търговия; Италиански
културен институт в София
"Кристалите на България"
Организатори: департамент
"Науки за Земята и околната
среда", Лаборатория по гемология

Ревюта
"Градски истории"
"Оригами"
"Малка черна рокля"
Организатор: департамент
"Дизайн и архитектура"

Концерти
Галаконцерт на РАЙНА
КАБАИВАНСКА и ученици от
майсторския клас - отбелязване на

50-години кариера на Райна
Кабаиванска, откриване на
музикалния сезон в София и в
памет на Лучано Павароти
Организатор: НБУ, под патронажа
на Негово Превъзходителство
Джан Б. Кампаньола, Посланик на
Република Италия
"Не сте сами" - концерт в
подкрепа на българските медици
в Либия
Организатор: програма "Музика"
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Коледен концерт
Организатор: департамент
"Музика"
Концерт на ледена пързалка
Организатор: департамент
"Музика"

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

"В една от лабораториите на Нов
български университет студенти от
магистърска програма по когнитивна
наука правят експерименти с
роботи. Най-интересно е кучето,
което танцува и търси кокали."
13.08.2007 г., в. Телеграф
"Нов български университет става
първото и вероятно единственото
за дълъг период от време висше
учебно заведение у нас, което реши
да се възползва от възможностите за
печалба на капиталовия пазар."
18.07.2007 г., в. Дневник
"Съюзът на инвалидите в България
вече има сайт в интернет,
разработен с финансовата помощ на
студентите от Нов български
университет."
09.05.2007г., в. Дума
"Промяната в управлението на
университетите изисква да се
разделят академичната от
финансовата власт. Със създаденото
преди 13 години настоятелство,
НБУ се управлява, без да познава
състояние на криза. Това допуска
широко обществено
представителство и засилва
контрола."
20.10.2006 г., в. Политика
"Италианският посланик Джан
Батиста Кампаньола стана доктор
хонорис кауза на Нов български

университет. В четвъртък той
официално получи почетната титла
на тържествена церемония. Тя е
признание за огромната му лична и
професионална ангажираност с
проблемите на образованието и
културния обмен между България и
Италия."
08.11.2006 г., в. Сега
"Малина Петрова стана първият
носител на награда "Паница" за
гражданска доблест. … Наградата за
гражданска доблест "Паница" наследи
едноименната журналистическа
награда. Тя се финансира от учреден с
дарение на Дими Паница фонд на
негово име към Настоятелството на
Нов български университет."
18.12.2006 г., в. Капитал
"Студентите от Нов български
университет изнесоха концерт в
подкрепа на българските медици в
Либия. Искаме с песен и музика да
покажем, че сънародниците ни не са
сами…"
24.01.2007 г., в. Стандарт
"Излезе от печат албумът-алманах
"Нов университет за един нов свят.
Образи и свидетелства". Чрез него
академичната общност на първото
висше частно училище у нас
отбелязва 15-годишната история на
Нов български университет."
26.01.2007 г., в. Аз, Буки
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"До 18 октомври в зала България ще
продължи изложбата "Райна
Кабаиванска - Божествената",
организирана от НБУ. Изложбата
беше открита в деня на грандиозния
галаконцерт "Райна Кабаиванска и
ученици от майсторския клас в
НБУ", който откри музикалния сезон
в София. "Три са събитията, на
които посвещавам този концерт, каза Кабаиванска - две радостни и
едно тъжно: първото е откриването
на музикалния сезон, второто е
моят 50-годишен юбилей, а третото
е - че ни напусна един голям глас моят приятел Лучано Павароти".
Символ на изложбата е фотография в
ролята на Бътерфлай, а мотото - е
от критика Чезаре Орсели: "Най
красивата, най-великата, най-добрият
професионалист... Маестрото на
подиума спря оркестъра и се
присъедини към аплодисментите...
Райна - Бътерфлай се появи на
сцената - плаха и неестествена традиционната лачена кукла, за да
придобие след това малко по малко
едно изключително драматично
напрежение, което (нещо рядко
срещано) подчерта почти болезнено
духовната бездна..."
www.sofia.dnes.bg.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Финансовият отчет съдържа
данни за приходите и
разходите на НБУ за периода
1 октомври 2006 г. - 30
септември 2007 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
10.12.2007 г.

2 564 446.91 лв.
5 036 414.51 лв.

20 963 547.58 лв.

приходи от учебни такси
приходи от външни проекти
други финансови приходи

1 098 858.72 лв.
1 346 293.93 лв.
628 511.39 лв.
1 047 672.01 лв.

2 018 759.06 лв.

7 072 967.40 лв.

1 462 473.35 лв.
2 215 803.29 лв.
7 766 820.82 лв.

стратегическо и материално развитие
възнаграждения на преподаватели и изследователи
възнаграждения на административен и обслужващ състав
учебни програми и учебен процес
научноизследователска и международна дейност
библиотека и информационна дейност
социална дейност
административна дейност
данъци

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на отчета
за академичната 2006/2007 г. са
представени приходите на НБУ за
периода. Те са разделени според
източника на: приходи от учебни
такси, приходи от външни проекти
и други финансови приходи. Общата
сума на приходите е 28,564,409.00 лв.
Приходите от учебни такси
включват всички постъпили
средства от студентски такси за
обучение и административни такси.
Сумата на този вид приходи за
периода е 20,963,547.58 лв., или в
относителен дял към общата сума
на приходите на НБУ - 73.39%.
Спрямо предходната учебна година се
отчита нарастване с 3,253,587.77 лв.,
или с 15.52%.
Приходите от външни проекти
съдържат салдата от минали
периоди и реално привлечените през
периода средства по външни
проекти. В абсолютно изражение
приходите по тази точка възлизат
на 5,036,414.51 лв., или 17.63% от
общите приходи на НБУ, в т.ч.
реално постъпили приходи 3,723,518.77 лв. Спрямо предходната
учебна година те се увеличават с
2,032,926.11 лв., или с 40.36%.
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 2,564,446.91 лв., или 8.98%
от всички приходи. Спрямо
предходната учебна година се
отчита увеличение с 1,082,569.16 лв.,
или с 42.21%.
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
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процес; научноизследователска и
международна дейност; библиотека и
информационна дейност; социална
дейност; административна дейност;
данъци. Общата сума на всички
разходи за периода е 24,658,164.97 лв.
Разходите за стратегическо и
материално развитие са в размер на
7,072,967.40 лв., или 28.68% от
общите разходи. Спрямо предходната
учебна година се отчита увеличение с
2,955,945.94 лв., или с 41.79% 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
9,982,624.11 лв., или в относителен
дял към общата сума на разходите на
НБУ - 40.48%. Спрямо академичната
2005/2006 г. има увеличение в размер
на 1,384,614.17 лв., или с 13.87%. От
тези разходи 7,766,820.82 лв., или
31.50% от общите разходи, са
възнаграждения на преподаватели и
изследователи и 2,215,803.29 лв., или
8.99% от общите разходи, са
възнаграждения на административен
и обслужващ състав.
В разходите за учебните програми и
учебния процес, в размер на
1,462,478.35 лв. - 5.93% от общите
разходи, се включват всички разходи,
свързани с осигуряването на учебния
процес.
Разходите за научноизследователска
и международна дейност са в
размер на 1,047,672.01 лв., или 4.25%
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 с 207,869.05 лв.,
или с 19.84%.
Разходите, направени за
Библиотеката и информационната

дейност, са в размер на 628,511.39
лв., или 2.55% от общата сума на
разходите. Тези разходи са
увеличени с 45,193.09 лв., или със
7.19% 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 1,346,293.93 лв., или 5.46%
от общите разходи. Спрямо

предходната учебна година се отчита
увеличение с 318,222.42 лв., или 23.63%.
Разходите за административна
дейност отразяват всички преки
административни разходи по
основната дейност на НБУ (офис
материали и консумативи, телефон,
ел. енергия, парно, охрана, пощенски
разходи и пр.). Те са 1,098,858.72 лв.,
или 4.46% от общите разходи. В
сравнение с 2005/2006 учебна година
по този фонд има увеличение със
152,659.06 лв., или с 13.89%.
За академичната 2006/2007 г.
данъците са в размер на 2,018,759.06

Всичко

28 564 409.00 лв.

100%

I. Приходи от
учебни такси

20 963 547.58 лв.

73.39%

II. Приходи
от външни
проекти

5 036 414.51 лв.

17.63%

III. Други
финансови
приходи

2 564 446.91 лв.

Всичко

24 658 164.97 лв.

100.00%

7 072 967.40 лв.

28.68%

2. Възнаграждения

9 982 624.11 лв.

40.48%

2.1. Възнаграждения
на преподаватели и
изследователи

7 766 820.82 лв.

31.50%

2.2. Възнаграждения
2 215 803.29 лв.
на административен
и обслужващ състав

8.99%

3. Учебни програми
и учебен процес

1 462 478.35 лв.

5.93%

4. Научноизледователска и международна дейност

1 047 672.01 лв.

4.25%

628 511.39 лв.

2.55%

1. Стратегическо
и материално
развитие

8.98%

5. Библиотека и
информационна
дейност

40

лв., или 8.19% от общите разходи.
Резултатът от академичната
2006/2007 г., в размер на
3,906,244.03 лв., се отнася за
следващия бюджетен период академичната 2007/2008 г. От него
1,543,861.84 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 2,362,382.19 лв. са за
външни проекти, които
продължават.

6. Социална дейност

1 346 293.93 лв.

5.46%

7. Административна
дейност

1 098 858.72 лв.

4.46%

8. Данъци

2 018 759.06 лв.

8.19%

