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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ
за продължаваща подкрепа от ректора на УНСС –

проф. д-р Димитър Димитров

До всички заинтересовани страни 

19 юни 2021 година
София

Имам удоволствието да декларирам, че Университетът за нацио-
нално и световно стопанство потвърждава отново своята подкрепа 
за десетте принципа на Глобалния договор на ООН в областта на пра-
вата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. 

В това комюнике за ангажираност ние описваме действията, кои-
то университетът е предприел, свързани с непрекъснато подобря-
ващата се интеграция на принципите на Глобалния договор на ООН 
в нашите визия, мисия, стратегии, култура и всекидневни дейности. 
Настоящото комюнике показва ангажираността на студентите, акаде-
мичния състав и администрацията на УНСС за постигане на устойчиво 
и социално отговорно развитие през периода на членство в Глобал-
ния договор на ООН от 2019 до 2021 година.

Проф. д-р Димитър Димитров
Ректор на УНСС
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Университетът за национално и све-
товно стопанство (УНСС) е най-го-
лямото и най-старото висше ико-
номическо училище в България и 
Югоизточна Европа, със 101-годишна 
история. В университета има осем 
факултета и четири института, в 
които се обучават в редовна и дис-
танционна форма 21 534 студенти в 
43 бакалавърски и 88 магистърски 
специалности. Около 500 български 
и чуждестранни докторанти, се обу-
чават в 41 докторантски програми. 
УНСС поддържа институционална ак-
редитация и програмни акредитации 
за всички направления в които обу-
чава студенти и докторанти – „Ико-
номика“, „Администрация и управле-
ние“, „Обществени комуникации и 
информационни науки“, „Политиче-
ски науки“, „Право“ и „Социология, 
антропология и науки за културата“. 
Преподавателите са около 500, от 
които 300 – професори и доценти. 
Основните цели на университета 
са свързани с развитие на възмож-
ностите на академичния състав за 
иновативно партньорство с бизнеса, 
с насърчаване организираната до-
броволна и обществена работа, като 
предпоставка за усъвършенстване на 
практическия опит и умения на сту-
дентите, както и със системно пови-
шаване на приноса за изграждането 
на модерна, ефективна и постоянно 

развиваща се система за висше обра-
зование. 
УНСС е координиращ университет за 
България в Централноевропейската 
инициатива за междууниверситет-
ски връзки, сътрудничи си със 133 
университета от цял свят, с които 
работи по съвместни магистърски 
програми, научноизследователски 
проекти, дистанционно обучение, 
обмен на студенти и преподаватели. 
В университета е въведена кредитна 
система, която осигурява възмож-
ност за мобилност на студентите 
както между отделните специално-
сти, така и в други висши училища у 
нас и в чужбина. 
В УНСС е изградена и успешно се 
прилага от петнадесет години ком-
плексна Система за управление на 
качеството в съответствие с изисква-
нията на международния стандарт 
ISO 9001:2015, обхващаща както об-
разователната дейност, така и науч-
ноизследователската. В системата 
са включени всички структури на 
университета – факултети, институ-
ти, библиотека, издателство вклю-
чително студентските общежития. 
Системата е сертифицирана от меж-
дународната сертифицираща орга-
низация NQA, като през 2020 годи-
на бе осъществена поредната (пета) 
тригодишна ресертификация на СУК 
в УНСС.

ЗА НАС
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

ПРАВА НА ЧОВЕКА

1700 СОФИЯ, жк „СТУДЕНТСКИ ГРАД‟, 
ул. „8 декември“ № 19

www.unwe.bg 
ТЕЛ. +359 2 8195 211



ПРИНЦИП 1.

ПРИНЦИП 2.

Гаранция за необвързване с действия, 
нарушаващи правата на човека

Зачитане и подкрепа за опазването  
на правата на човека
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УНСС СТАНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА  
МРЕЖА ENGAGE.EU ЗАЕДНО С ОЩЕ ШЕСТ ВОДЕЩИ  

БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТА ОТ ЕС

СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ С ЧУЖДИ УНИВЕРСИТЕТИ

УНСС стана част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU 
заедно с още шест водещи бизнес университета от ЕС.  
ENGAGE.EU е алианс от водещи европейски университети в бизнеса, 
икономиката и социалните науки. Целта на алианса е да предоста-
ви на студентите възможности за придобиване на умения и компе-
тенции, необходими за справяне с основните обществени предиз-
викателства. С тези съществуващи и нови предизвикателства, като 
цифровизацията и изкуствения интелект, изменението на климата, 
застаряващите общества и миграцията, може да се гарантира устой-
чиво бъдеще. ENGAGE.EU стимулира активна обществена ангажира-
ност не само за настоящото, но и за бъдещото състояние на Европа.
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Университет обучава студенти в програми за дуално обучение как-
то в бакалавърска, така и в магистърска степен. 
През 2021 година успешно стартира обучението в дуалната бакала-
върска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ 
между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. 
От няколко години успешно продължава обучението в дуалната ма-
гистърска програма между УНСС и University of International Studies 
(UNINT) в Рим, която e предназначена за бакалаври от различни 
професионални направления. С нея се развиват знания, умения и 
компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е 
практически ориентирано с продължителност 4 семестъра.

СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ С ЧУЖДИ УНИВЕРСИТЕТИ
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В УНСС ежегодно нараства броят на обучаваните чуждестранни 
студенти от страни извън ЕС в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
За учебната 2020 – 2021 година са записани общо 290 чуждестран-
ни студенти от следните страни: Азербайджан, Албания, Виетнам, 
Египет, Ирак, Йемен, Йордания, Казахстан, Косово, Либия, Мароко, 
Молдова, Русия, Северна Македония, Сирия, Сърбия, Турция и Ук-
райна.
Ежегодно Студентският съвет на УНСС и Студентската асоциация за 
изследване на международните отношения (САИМО) организират 
Ден на чуждестранните студенти в УНСС, където всеки един от чуж-
дестранните студенти има възможност да представи своята държа-
ва и традиции.

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАНИ В УНСС
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Предизвикателствата при отразяването на деца в медиите са едни от 
най-често срещаните в практиката. В УНСС студентите от специалности-
те „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ се запознаят с реални 
проблемни казуси от тази област. „Пътеводителят за етично отразяване на 
деца в медиите”, разработен от УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските 
журналисти – България през 2018 година, е в основата на преподаването 
по тази тема. Неговата практическа стойност се изразява в обобщаването 
на принципи за етично отразяване и контролни въпроси, които всеки про-
фесионалист е добре да си зададе, когато работи с деца. 

УНСС, УНИЦЕФ И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
ЖУРНАЛИСТИ ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ЕТИЧНОТО  

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЦА В МЕДИИТЕ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МЛАДЕЖКАТА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ“  
НА ПОСЕЩЕНИЕ В УНСС

Дванадесетокласници от младежката фондация „Арете“ заедно с ръководителя на 
програма „Образователен и информационен център“ посетиха и разгледаха УНСС с 
цел мотивация и запознаване с академичната среда. Проф. д-р Мирослава Раковска, 
зам.-ректор по учебната дейност, посрещна бъдещите студенти в Тестовия център на 
университета и ги запозна с условията за прием и възможностите за бъдещо разви-
тие. Това посещение е част от ежегодните дейности по Програмата, превърнали се 
в традиция от добрите взаимоотношения между фондацията и нашия университет.

Младежка фондация „Арете“ е организация, подпомагаща младежи с висок потен-
циал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Бал-
каните. Фондацията работи за развитието на ангажирано гражданско общество и из-
граждане на ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за 
постигане на образователни, професионални и лични успехи.
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

РАБОТНА СИЛА

1700 СОФИЯ, жк „СТУДЕНТСКИ ГРАД‟, 
ул. „8 декември“ № 19

www.unwe.bg 
ТЕЛ. +359 2 8195 211
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Приемане свободата  
на сдружаване и ефективно  
признаване на правото  
на колективно договаряне

ПРИНЦИП 3.

Премахване на всякакви  
форми на насилствен  
и принудителен труд

   ПРИНЦИП 4.

Ефективно премахване  
на детския труд

ПРИНЦИП 5.

Изкореняване  
на дискриминацията  
по отношение на правото  
на труд и на професия

  ПРИНЦИП 6.

РАБОТНА СИЛА



13

Академичен състав  
на УНСС през 2020 година

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА УНСС

В УНСС има благоприятна среда за развитие  
на академичния състав като през 2020 година  

са повишени в академична длъжност:  
професори – 11; доценти – 11;  

главни асистенти – 13; старши преподаватели – 1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА РАБОТНАТА СИЛА
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РАБОТЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

РАБОТНА СРЕДА

В УНСС е осигурена здравословна и безопасна среда на труд. Грижата към 
студенти, преподаватели и административен персонал пролича с редица 
действия, предприети от ръководството в условията  на пандемия, причинена от 
COVID-19. УНСС беше първият университет в България, който през 2019 година 
предприе необходимите мерки за запазване здравето и живота на студентите, 
преподавателите и администрацията и въведе онлайн обучение. Със заповед 
на ректора проф. д-р Димитър Димитров се въведе изцяло онлайн обучение за 
всичките 20 хиляди студенти и близо хиляда преподаватели.

По време на пандемията УНСС проведе първото по рода си онлайн Общо 
събрание. Повече от 340 делегати участваха и гласуваха в платформата ZOOM.
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Ръководството на УНСС сключи договор за медицинско обслужва-
не на своите преподаватели и служители, а също и за участниците в 
масови мероприятия, организирани от Университета. Подписан бе и 
рамков договор между УНСС и СМДЛ „Сити Лаб“ ЕООД за изследване 
на желаещите преподаватели, студенти и служители за коронавирус 
COVID-19 чрез ПСР на преференциални цени.
 За запазване здравето на студенти, преподаватели и админи-
страция, ръководството на УНСС предприе редица мерки, които бяха 
достъпни като информация на уеб страницата на УНСС (ИНСТРУКЦИЯ 
за организацията на дейността в УНСС в условия на обявено извън-
редно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; 
ПЛАН за действие при предполагаеми случаи на COVID-19; Здравен 
портал). На сайта на УНСС беше предоставен телефон за незабавно 
информиране, при установени случаи на заразени с COVID-19.

ПОСТОЯННА МЕДИЦИНСКА ГРИЖА  
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В УНСС



В условията на пандемия студентите и преподавателите бяха уле-

снени като библиотеката на УНСС предлагаше информационните 

си услуги на всички свои потребители дистанционно. 

С грижа за студентите Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Ди-

митров издаде Заповед №787/ 07.04.2020 година, според която 

„За м. април и м. май да се заплаща 50% от наема, без да се запла-

щат консумативи от студенти и докторанти, които в този период 

не ползват стаите си в студентските общежития на УНСС.“  

ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ  
В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ДИСТАНЦИОННИ УСЛУГИ,  
ПРЕДЛАГАНИ ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА УНСС

16
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През 2021 година, в отговор на пандемията – УНСС провежда 
активна дигитална кандидатстудентска кампания. Универси-
тетът участва в „Ден на професиите“, събитие, организирано 
от Ротаракт клубовете в България, чиято цел е кариерно ори-
ентиране на учениците. Заедно с това бяха проведени онлайн 
срещи със зрелостници от различни училища в страна. В ди-
гиталната кампания„#ИзбирамУНСС“ бяха включени над 135 
училища в страната и още 36, които са членове на Асоциаци-
ята на икономическите училища в България. Чрез различни 
активности те се запознаха с възможностите, които предлага 
Бизнес университет №1 в България и Югоизточна Европа.

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

През периода между 17 и 21 май 2021 година бяха представе-
ни на живо всички факултети и катедри на университета, как-
то и два от институтите, които извършват кандидатстудент-
ски прием.   Повече от 50 лайв стрийма бяха реализирани по 
време на #СедмицатаНаУНСС#.



ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИТЕ  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УНСС

УНСС осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно по-
ложение, обучаващи се в университета. 
Осигурен е безпроблемен достъп за студенти в неравностойно по-
ложение от тротоарната мрежа до сградния фонд на учебните кор-
пуси на УНСС. Изградени са рампи на основните входове за хора 
със специфични двигателни нужди на учебни корпуси „Б“, „Г“ и „И“, 
включително и за Центъра за прием на документи.

В сградите на университета, за учащи се с нарушени зрителни спо-
собности, са монтирани върху информационните табели и тактил-
ни такива на „Брайлова азбука“, на всички стаи и учебни зали, как-
то и в асансьорите.
Най-новият корпус „К“ на УНСС е проектиран и изграден изцяло в 
съответствие с изискванията за достъпна среда.
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УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ

В УНСС са създадени и успешно функционират университетските центрове: 
Междууниверситетски център за развитие на кариерата; Университетски 
център за мобилност на студенти и преподаватели; Център по устойчиво раз-
витие, Академична мрежа за социална отговорност.

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР  
ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) е създаден 
през месец юли 2002 година. Центърът поддържа активни контакти и сътруд-
ничество с подобни центрове за кариера, както в България, така и в страните 
от Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония, Русия и др.
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Организационната структура на Междууниверситетския 
център за развитие на кариерата включва: Звено „Карие-
ра и професионално развитие“; Специализирано звено за 
практическо обучение; Звено „Университет – бизнес“.  

На 02 декември 2020 година се проведоха първите вир-
туални дни на кариерата. Стотици посетители и 34 компа-
нии, които активно подбират кадри в секторите икономи-
ка, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на 
клиенти, събра Денят на кариерата 2020.
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Форумът се организира за единадесета поредна година от JobTiger съв-
местно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Сту-
дентския съвет  при УНСС и под патронажа на ректора проф. д-р Димитър 
Димитров.
По думите на Директора на Междууниверситетския център за развитие на 
кариерата (МЦРК) в УНСС – доц. Росен Кирилов, през 2020 година УНСС ре-
ализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики.
Кариерният център на УНСС има различни доброволчески инициативи. Той 
е единственият, който има информационен портал за студенти в неравно-
стойно положение. Цялата информация се издава на Брайлова азбука, как-
то и в електронен формат за слушане.



УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ  
НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

УНСС се включва в осъществяването на мобилност по 
програма „Еразъм” от академичната 1999/2000 година.
В условията на кризата, породена от COVID-19, персона-
лът на УЦМСП оказваше непрекъсната подкрепа както на 
студентите от УНСС, които реализираха мобилности през 
втория семестър на 2019 – 2020 година, така и на входя-
щите Еразъм студенти в УНСС. От средствата за организа-
ционна подкрепа беше финансиран удълженият престой 
на входящите студенти, които нямаха възможност да от-
пътуват след приключването на академичната година.
През академичната 2019 – 2020 година УНСС реализи-
ра 118 изходящи мобилности в програмни държави по 
проект по КД 103. От тях 95 мобилности са студентски, а  
23 – на персонал (18 с цел преподаване и 5 с цел обучение). 
През тази академичната година в университета се обуча-
ваха 111 чуждестранни студенти по програмата Еразъм. 
Реализирани бяха и 15 входящи мобилности по проекти 
за кредитна мобилност на студенти и преподаватели от 
партньорски университети в Мароко, Албания и Косово.
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В УНСС РАБОТИ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР  
ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И АКАДЕМИЧНА  

МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Университетският Център по устойчиво развитие (УЦУР) е 
създаден през декември 2006 година с Решение на Акаде-
мичния съвет на Университета за национално и световно сто-
панство. Неговата основна цел е организацията и осъщест-
вяването на интердисциплинарни изследвания, обхващащи 
всички измерения на устойчивото развитие: социално, еко-
логично, икономическо и институционално.
През 2017 година в УНСС беше сформирана Академична мре-
жа за социална отговорност в УНСС от преподаватели и из-
следователи, работещи в тази област. Обединяват ги целите 
за прилагане на принципите на Глобалния договор на ООН и 
отстояването на социално отговорно поведение. 
Във връзка с институционализирането членството на УНСС 
в Глобалния договор на ООН и произтичащите от това анга-
жименти с Решение на Ректорския съвет №20/03.07.2019 го-
дина е създаден Съвет за социална отговорност на УНСС . Ин-
формация за дейността на Съвета за социална отговорност и 
за социалната отговорност на УНСС може да бъде намерена 
на уебсайта на УНСС.
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Синдикална организация ВОН – КНСБ при УНСС
Националният браншов синдикат „Висше образование и 
наука” (ВОН) е основен член на Конфедерацията на незави-
симите синдикати в България (КНСБ). Синдикалната органи-
зация ВОН – КНСБ при УНСС има дългогодишна история и 
членство в синдиката.

Синдикална секция към КТ „Подкрепа” при УНСС
В УНСС през декември 2015 година се създаде синдикална 
секция, която е редовно регистрирана към КТ „Подкрепа”.

Синдикална организация на Асоциацията на демокра-
тичните синдикати (АДС) в УНСС
Синдикалната организация на АДС в УНСС е учредена през 
1997 година и работи за защита на трудовите, социалните и 
осигурителните права на своите членове съобразно дейст-
ващото национално законодателство.

СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО  
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВНО  

ДОГОВАРЯНЕ

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СВОБОДАТА НА СДРУЖАВАНЕ,  

КОЯТО ОСИГУРЯВА УНСС,  

Е НАЛИЧИЕТО НА ТРИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УНИВЕРСИТЕТА. 
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На 19 юни 2020 година ректорът проф. д-р Димитър Дими-
тров и председателите на трите синдикални организации 
в УНСС подписаха новия колективен трудов договор, а на 
08.02.2021 година бе подписан анекс към Колективния 
трудов договор за увеличение на заплатите.
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ПРАВА НА ЧОВЕКА

ОКОЛНА СРЕДА

1700 СОФИЯ, жк „СТУДЕНТСКИ ГРАД‟, 
ул. „8 декември“ № 19

www.unwe.bg 
ТЕЛ. +359 2 8195 211



ПРИНЦИП 9. 

Насърчаване на развитието 
и разпространението 
на технологии, щадящи 
околната среда

ПРИНЦИП 7. 

Подкрепа за превантивните 
подходи в опазването  
на околната среда

ПРИНЦИП 8. 

Подемане на инициативи, 
стимулиращи поемането  
на по-голяма отговорност 
към околната среда
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Стана традиция студентите от УНСС да участват в еко-ини-
циативата на Студентския съвет „Да  изчистим  Студентския 
град заедно“. Амбицията на организаторите е да насърча-
ват студентите да имат отговорно отношение към природа-
та и опазването на околната среда.
В началото на новата учебна година през м. октомври  
2019 година с общи усилия те събраха отпадъците от зе-
лените площи, площадките и алеите около дванадесетте 
блока на университета.

ЕКОИНИЦИАТИВАТА  
„ДА ИЗЧИСТИМ СТУДЕНТСКИЯ ГРАД ЗАЕДНО“  

ОБЕДИНЯВА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНСС  
ЗА ЕДНА ДОБРА КАУЗА



Желанието на студентите от Университета да направят мястото, където живеят 
по-добро за тях и за околните, беше в основата на поредната еко-инициатива 
на 27-ми юни 2020 година.
Студентският съвет се включи активно в еко-инициатива „Да изчистим Студент-
ски град заедно“ и през 2021 година. Тя беше организирана съвместно с Нацио-
налното представителство на студентските съвети на 22-ри април по повод Меж-
дународния ден на Земята. С цел да се стимулира придвижването с велосипед, 
Студентският съвет постави велосипедни стойки в шест от дванадесетте блока 
на университета.
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СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧВАТ  
В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ЗАСАДИМ НОВИ ДЪРВЕТА 
ЗА БЪЛГАРИЯ“

През май 2020 година Студентските съвети на УНСС и ВУТП засадиха повече от 
50 дървета от бял бор и ясен пред дванадесетте блока на общежитията на УНСС, 
във вътрешния двор на Университета и пред поделение „Студентски столове 
и общежития“. Инициативата е част от кампанията на Гората.бг, която дарява 
безвъзмездно дръвчета от над 12 дървесни вида на университети, училища, 
детски градини, църкви, болници, домове и др. Тяхната цел е да се засадят над  
1 000 000 нови дървета за България.

През 2021 година преподаватели от Юридическия факултет към УНСС засадиха   
22 чинара и 11 брези в Южния парк на София. Повод за инициативата е 30-годишния 
юбилей на Факултета.
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Екологичната и социалната отговорност не е само научна теория,  
която студентите изучават на университета. Тя се превръща в осъзна-
то, ежедневно социално отговорно поведение.

За втора поредна година Студентският съвет се включи в акцията  
за събиране на пластмасови капачки в помощ на недоносени деца. По 

информация от организаторите на кампани-
ята вече са осигурени кувьози в 22 болници 
в страната, а за закупуването на един кувьоз  
са необходими 16 тона пластмасови капачки. 

Разделното събиране на отпадъци в УНСС

За да се стимулира разделното събиране на 
отпадъци пред всяка една от големите ауди-
тории на УНСС бяха поставени кошчета за раз-
делно събиране на отпадъци. 

КОГАТО ЕКОЛОГИЧНАТА И СОЦИАЛНАТА  
ОТГОВОРНОСТ НЕ СА САМО НА ТЕОРИЯ

„Капачки за бъдеще”: Студентският съвет при УНСС  
събра близо 1 тон пластмасови капачки за 2020 година
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НАЙ-НОВИЯТ КОРПУС „К“ НА УНСС Е ПРОЕКТИРАН 
И ИЗГРАДЕН КАТО СГРАДА С ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Cгpaдaтa на новопостроения 
„Нов корпус К“ e резултат от 
съвременен пoдход в cтpoи-
тeлcтвoтo. Той е проектиран 
и изграден за да поддържа 
висока eнepгийнa eфeĸтив-
нocт, която ce дoближaвa дo 
т.нар. „пacивни“ cгpaди. Ayди-
тopиитe ca мoдepни, c нaпъл-
нo изгpaдeнa тexнoлoгичнa 
инфpacтpyĸтypa.
Всичко тoвa щe пoзвoли 
cтyдeнтитe дa yчaт при пo-дoбpи ycлoвия като същевременно 
енергийните функции на новата сграда ще ги провокират към от-
говорно спрямо околната среда поведение.
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През 2020 година, белязана от пандемия-

та от COVID-19, студентите от УНСС проя-

виха солидарност и подкрепа в много ини-

циативи.

Студентският съвет раздаде защитни 

маски на студенти, служители и въз-

растни хора

В акцията на 20 април 2020 година Сту-

дентският съвет предостави на УНСС над 

300 защитни маски. Защитни маски полу-

чиха много възрастни хора пред четири 

магазина на големи хранителни вериги в 

София.

ДОБРИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В УНСС

СТУДЕНТСКИ ИНИЦИАТИВИ В ПАНДЕМИЯТА  
ОТ COVID-19 

Студентският съвет се включи в ини-

циативата за разпределяне на пред-

пазни средства срещу COVID-19

На 9 декември 2020 година студенти от 

УНСС участваха в разпределянето, сор-

тирането и комплектоването на пред-

пазни средства срещу COVID-19, кои-

то бяха предназначени за Районните 

здравни инспекции.



ДАРЕНИЯ НА КНИГИ

УНСС ДАРИ НАД 300 ЗАГЛАВИЯ  
ИКОНОМИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА НА STUDYHUB

УНСС направи дарение от над 300 книги с научна икономическа тематика на споделено-

то младежко пространство за учене в Студентския град – StudyHub. Това е първото спо-

делено младежко пространство за учене, което работи денонощно т.нар. 24/7 работеща 

библиотека.

На 19 февруари 2020 година Марио За-

хариев и Николай Петров от магистър-

ската програма „Управление на кибер-

сигурността“, както и още осем техни 

колеги, дариха 50 книги на български 

и на английски език в областта на ком-

пютърните технологии и киберсигур-

ността.

СТУДЕНТИ НА УНСС ДАРИХА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА 50 КНИГИ ОТ ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪР-

НИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА
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НОВА ЧИТАЛНЯ  
В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ В 53Б

От средата на м. юни 2021 г. студентите разполагат с изцяло нова 
читалня в блок 53Б на УНСС. Инициативата е ръководена от до-
мовия съвет на блока с подкрепата на Студентски съвет. Студен-
тите сами почистиха помещението и направиха читалнята като 
използваха финансовите депозити, натрупани в блока. Читалнята 
разполага с 8 места. Дарени са учебници, книги и канцеларски ма-
териали, а самата стая е оборудвана с интернет връзка и камери за 
видеонаблюдение.

Тази студентска инициатива на доброволчество може да бъде раз-
пространена и в оставащите 11 блока на УНСС като служи за добър 
пример за другите домови съвети.
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ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

През 2020 година за трети път в УНСС се чества Деня на доброволеца. Този 

факт говори, че обучението по доброволчество е утвърдена социална инова-

ция и символен знак за високата социална отговорност на нашия университет 

пред обществото. 

Гостът на тържеството Г-н Минчо Коралски поздрави доброволците и заяви:

„Доброто и правенето на добро трябва да са доминанти във възпитанието и 

обучението на децата и младежите. Грижата за другия, любовта към другия, 

готовността за помощ и взаимопомощ, за работа в екип са ценности, за усво-

яването на които носят отговорност едновременно родителите, учителите, 

преподавателите, обществото като цяло.“ 

На този ден общо 38 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 3 докторан-

ти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, 

„Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа 

икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС.
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АНТИКОРУПЦИЯ

1700 СОФИЯ, жк „СТУДЕНТСКИ ГРАД‟, 
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ПРИНЦИП 10. 

Подкрепа на антикорупционни 
инициативи и политика  
на прозрачност
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АНТИКОРУПЦИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

УНСС и прокуратурата на Република България  
сключиха меморандум за сътрудничество

През 2021 година УНСС и Прокуратурата на Република Бъл-
гария сключиха договор за сътрудничество. Документът 
предвижда двете институции да си сътрудничат за подо-
бряване на информираността на органите на досъдебното 
производство по отношение на организацията на икономи-
ката и счетоводното отчитане на дейността, свързана със 
съдебно-икономическите експертизи.
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СТУДЕНТИ ОТ УНСС НА СТАЖ  
В АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ  

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

От 2017 година УНСС активно работи по инициативата „Акаде-
мия Антикорупция“. На 23 юли 2020 година председателят на 
КПКОНПИ Сотир Цацаров, ректорът на УНСС проф. д-р Дими-
тър Димитров, омбудсманът на Република България доц. д-р 
Диана Ковачева и председателят на Комисията за борба с ко-
рупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 
44-то Народно събрание Борис Ячев подписаха нов Меморан-
дум за сътрудничество. По силата на този Меморандум те се 
споразумяха за реализиране на поредица от съвместни дей-
ности в рамките на инициатива „Академия Антикорупция“. В 
резултат на подписания меморандум студенти от УНСС рабо-
тиха като стажанти в антикорупционната комисия на 44-то На-
родно събрание. 
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УНСС ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ С ДАНС

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров се срещна с г-н Дими-
тър Георгиев, председател на Държавната агенция „Нацио-
нална сигурност“ (ДАНС), и със зам.-председателя на аген-
цията г-н Недялко Недялков.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за съ-
трудничество между УНСС и ДАНС за осигуряването на ста-
жантски практики за нашите студенти. Проф. Димитров 
връчи почетни плакети на г-н Георгиев и на г-н Недялков по 
случай предстоящия вековен юбилей на УНСС.



ОБУЧЕНИЯ НА СТУДЕНТИ  
НА ТЕМА „БОРБАТА С КОНТРАБАНДАТА  

НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ“

На 7 май 2019 година започнаха обученията на студенти в 
бакалавърски и магистърски програми на катедра „Нацио-
нална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Иден-
тификация на риска при контрабанда и фалшификация 
(анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. 
Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициа-
тива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незакон-
ната търговия, включително контрабандата и свързаните 
с нея престъпления. Сред преподавателите, участници в 
проекта са: проф. д-р Димитър Димитров,  доц. д-р Георги 
Павлов, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Цветан Цвет-
ков, доц. д-р Георги Пенчев,  доц. д-р Нончо Димитров и др.

Целта на обученията е да допринесат за по-доброто разби-
ране на социално-икономическите явления, влияещи вър-
ху контрабандата и фалшификацията на тютюневи изде-
лия, както и на зависимостите между отделните фактори, 
влияещи на интензитета на тези явления.
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Доказателство за социално отговорното поведение на УНСС в 
процеса на обучение е въвеждането на нови учебни дисципли-
ни като:
• Екоикономика и бизнес;
• Здравословни и безопасни условия на труд;
• Интелигентни транспортни системи;
• Развитие на интелигентни градове и др.

Темите за устойчивото развитие и социалната отговорност са 
неделима част от обучението по различни дисциплини както в 
бакалавърска, така и в магистърска степен като:
• „Екология и устойчиво развитие”;
• „Корпоративна социална отговорност”; 
• „Социален одит”; 
• „Бизнес етика и фирмена социална отговорност”; 
• „Зелен маркетинг”; 
• „Устойчиво развитие на регионите”; 
• „Социално предприемачество”; 
• „Екологична политика”; 
• „Управление на екологични конфликти“
• „Управление и устойчиво развитие на градовете“;
• „Оценка на устойчивостта“
• „Системи за управление на околната среда“;
• „Управление на зелената инфраструктура“ и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
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УНСС С НОВ КЛЮЧОВ ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ENGAGE.EU

По думите на Зам.-ректор по научноизследователска дейност 
и международно сътрудничество на УНСС – доц. Михаил Му-
сов „…Нашите студенти вече са част от голямото семейство 
на ENGAGE.EU, който е Алма Матер на над 100000 студенти и 
3 500 докторанти. Няма друг университет в страната и на Бал-
каните, който може да предложи подобни възможности за 
обучение и научни изследвания в областта на икономиката 
и социалните науки като цяло.“ В рамките на одобрения към 
момента проект, финансиран по Програма Еразъм+, студен-
тите ни ще имат възможност да посещават курсове в универ-
ситети партньори, да участват в курсове, водени съвместно 
от преподаватели от различните университети партньори, и 
да се обучават в съвместни магистърски специалности в об-
ластите „Дигитални трансформации“, „Устойчиво развитие и 
климатични промени“ и „Отговорно управление“. Студенти-
те, които успешно завършат някоя от тези три специалности, 
ще получат диплома или сертификат, признати от всички 
университети партньори, които участват в обучението.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Темите за социалната отговорност, устойчивото разви-
тие, екологичната трансформация трайно продължават 
да присъстват в научните публикации и прояви на препо-
давателите и студентите в УНСС. През 2019 – 2020 година 
в УНСС бяха одобрени редица проекти, финансирани от 
Националния фонд „Научни изследвания“. Сред тях са:
• „Развитие на кръговата икономика в България – въз-

можности и предизвикателства“ с ръководител доц. 
д-р Ваня Иванова от катедра „Икономикс“;

• „Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни 
услуги от земеделските стопанства“ с ръководител 
доц. д-р Зорница Стоянова от катедра „Икономика на 
природните ресурси“;

• Повишаване на икономическата и социалната ефек-
тивност на пътническите железопътни превози чрез 
внедряване на нов подвижен състав“ с ръководител 
доц. д-р Борислав Арнаудов от катедра "Икономика на 
транспорта и енергетиката";

• „Зеленото“ управление на бизнеса – ролята на стан-
дартите“ с ръководител проф. д-р Елка Василева от 
катедра „Икономика на природните ресурси“; 

• „Стратегически възможности за развитие на възобно-
вяемите енергийни източници в България до 2030 го-
дина“ с ръководител доц. д-р Нончо Димитров от кате-
дра „Национална и регионална сигурност“ и други.
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В публикационната активност на преподавателите от УНСС 
сериозно място заема проблематиката на устойчивото раз-
витие, в различните му аспекти и измерения. През 2020 годи-
на беше публикувана съвместна монография на катедра „Ре-
гионално развитие“ с Икономическия университет в Краков 
на тема интелигентните градове.
Проф. Елка Василева от катедра „Икономика на природните 
ресурси“ участва в международна монография, публикувана 
от престижното издателство Springer, на тема „Sustainable 
Development Knowledge and Education About Standardisation“ 
с изследване на тема „Education About Standardization in the 
Context of Sustainable Development“. 
През 2019 година беше публикуван монографичен труд на 
проф. Мирослава Пейчева от катедра „Човешки ресурси и со-
циална защита“ на тема: „Социална отговорност на висшите 
учебни заведения и дистанционен социален одит“.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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През 2019 година беше публи-
куван монографичния труд на 
доц. Елка Василева от катедра 
„Регионално развитие“ на тема: 
„Бизнес среда и устойчиво раз-
витие на регионите“.

През 2021 година доц. Зорница 
Стоянова от катедра „Икономи-
ка на природните ресурси“ пуб-
ликува учебник на тема: „Устой-
чиво развитие и опазване на 
природните ресурси“. 

През 2019 година беше публикуван учебникът на проф. Геор-
ги Петрунов от катедра „Икономическа социология“ и Три-
фон Трифонов на тема: „Противодействие и отнемане на не-
законно придобито имущество“.

НАУЧНИ ПРОЯВИ
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През периода 2019 – 2021 година са публикувани и реди-
ца други научни изследвания, които пряко или косвено са 
свързани с проблемите на устойчивото развитие, за кор-
поративната социална отговорност и екологията.  Наши 
преподаватели взеха участие в различни научни форуми 
по проблемите на КСО и устойчивото развитие в страна-
та и чужбина. Една част от тези изяви са организирани от 
УНСС, а при други Университетът е съорганизатор. Сред 
тях са:
• Два екипа от катедра „Регионално развитие“ участваха 

с доклади и презентации на Четвъртата международна 
конференция за устойчиво развитие на водите и окол-
ната среда, организирана в Банкок, Тайланд. Форумът 
се  проведе онлайн на 13 март 2021 година. Награда за 
най-добра презентация получи ас. д-р Десислава Боцева 
за „Methodological Aspects of Strategic Regional Planning 
for Achieving Sustainable Development in Bulgaria“. От 
УНСС участваха и главният секретар по науката доц. д-р 
Еленита Великова  с презентация на тема „Sustainable 
Environmental Planning of a tourist destination Bulgaria – 
state and trends“, както и гл. ас. д-р Георги Цолов и ас. 
д-р Никола Танаков. 

• Участие в 6th ICMC международна конференция, органи-
зирана от European Knowledge Development  и проведе-
на на 17 – 18 април 2020 година в Дубай, ОАР с доклад 
на тема „Circular Economy: Barriers and Levers Promoting 
Transformation (Case Study Analysis)“ имаше доц. д-р 
Ваня Иванова от катедра „Икономикс“. 
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• Проф. Николай Щерев, катедра „Индустриален биз-
нес“ и доц. Ваня Иванова, катедра „Икономикс“ участ-
ваха в 29 EBES международна конференция, проведена 
в Лисабон (10 – 12 октомври 
2019 година), с доклад на 
тема „Circular Economy, New 
Opportunities for Growth”, от-
печатан в престижното изда-
ние Springer.

• На 22 ноември 2019 година се 
проведе петнадесета между-
народна научна конференция 
на младите учени „Икономи-
ката на България и Европей-
ския съюз: кръгова икономи-
ка и корпоративна социална отговорност“. Организатор 
на форума беше Финансово-счетоводният факултет на 
УНСС в партньорство с Висшето училище по застрахо-
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ване и финанси (ВУЗФ), Университета на Болоня, Уни-
верситета на Сплит, Университета на Риека, Полтавския 
университет по икономика и търговия, Луцкия национа-
лен технически университет, Техническия университет 
в Лодз и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Ско-
пие;

• На 19 ноември 2020 година се проведе Шестата научна 
конференция от поредицата „Икономически предизви-
кателства“, организирана от катедра „Икономикс“. Фо-
румът за първи път се проведе в дигитална среда;

• През 2019 година, Инициативата за корпоративна про-
зрачност представи поредно проучване на CSR Advice 
Box, програма на фондация „Каузи“, чиято дългосрочна 
цел е да повиши обществената чувствителност към про-
блемите на почтеността, прозрачността и отчетността в 
работата на българските фирми. В разработването на 
аналитичния доклад и в неговото представяне участие 
взе д-р Валерия Динева от катедра „Финансов контрол“;

• На 3 декември 2020 година се проведе среща на екипа 
на проект DIGI WOMEN. Неговата основна цел е разра-
ботването на учебна програма за обучение на експер-
ти, подпомагащи жени предприемачи, дигитализира-
щи бизнеса си. Проектът e финансиран от програма 
„Еразъм +“, Ключово действие 2, Стратегически парт-
ньорства, Образование за възрастни, със споразумение 
за безвъзмездна помощ № 2020-1-BG01-KA204-079272 и 
други научни прояви, в които преподавателите от УНСС 
изследват проблемите на устойчивото развитие и корпо-
ративната социална отговорност.
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Сътрудничество с БМ на ГД на ООН  

Представители на УНСС участваха във виртуален разговор на тема 
„Силата на вътрешните комуникации vol. 2“, част от поредицата дис-
кусии Business Talks, който се проведе на 22.10.2020 година. 
През месец януари 2021 година, представители на УНСС взеха учас-
тие в разработването на Стратегически план 2021 – 2023 година  за 
работа по Целите на устойчивото развитие. 
В специалния брой за 24 май 2020 година на  БМ НА ГД на ООН беше 
отразена подробно социалната отговорност на УНСС – 100 ГОДИНИ 
ОТСТОЯВАНЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ.
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Популяризиране  
на социалната отговорност на УНСС

• На международния форум за Деня на франкофонията - 19-ти май 
2021, в международна кръгла маса проф. Елка Василева и доц. 
Ваня Иванова представиха предизвикателствата пред обучението в 
УНСС, породени от пандемията. В своята презентация те разгледа-
ха опита на нашия университет в преподаването по време на кри-
зата от COVID-19 чрез инструментите на Системата за управление 
на качеството в УНСС и на проявената социална отговорност според 
принципите на инициативата на ООН “Global Compact”.

• На 08.10.2019 година в Голяма конферентна зала на УНСС, катедра 
„Човешки ресурси и социална защита“ организира кръгла маса с 
международно участие на тема: „Корпоративната социална отго-
ворност с фокус към човешките ресурси и социалната защита 
(стратегии, стандарти, трудови практики и социален одит)“ . Съ-
организатори на научната проява бяха: Членовете на академичната 
мрежа към УНСС за прилагане принципите на ГД на ООН, Българска-
та мрежа на Глобалния договор на ООН,  Българската асоциация на 
КСО специалистите.
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• През 2020 година Институтът по икономика и политики (ИИП) на 
УНСС стана партньор на основания и ръководен от проф. Стив Ханке 
Институт за приложна икономика и глобално здраве към Универси-
тета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор. Световноизвестният американски 
икономист, влезе в Консултативния съвет на Института.

Всички тези прояви затвърждават добрата репутация на УНСС като 
социално отговорен университет и център на социално отговорната 
мисъл, теория и практика.
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За контакти:

e-mail: csr@unwe.bg

Изготвили:

Контактните лица на УНСС в Българската мрежа  
на Глобалния договор на ООН и членове  
на Съвета за социална отговорност на УНСС, отговорни  
за разработването на комюникето за ангажираност.


